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Енергетска политика на ЕУ
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7 тези за енергетска сигурност на
ЕВРОПА
1. Подобрување на енергетската ефикасност
и заштедите на енергија,
2. Обезбедување на можности за
користење на обновливи извори на
енергија и на нуклеарната енергија,
3. Зголемување на ефикасноста, со
комбинирано генерирање на ел. енергија
и продукција на топлинска енергија,

4. Инвестирање за истражувања и развој во
енергетскиот сектор,
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7 тези за енергетска сигурност на
ЕВРОПА
5. Да се обезбеди функционирање и
отвореност на внатрешниот енергетски
пазар,
6. Спроведување активна надворешна
политика за да се обезбеди снабдување
со енергија,
7. Преземње на одговорност за спречување
на глобалните климатски промени.
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Европа 2050
За Европа во 2050 година, цел на
енергетскиот сектор е - генерирање

на електрична енергија и
продукција на топлинска
енергија за комунални
потреби, да се реализира за
неутрално ниво на CO2
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ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ И
ТРАНСФПРМАЦИЈА НА ЕНЕРГИЈАТА
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ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ И
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕНЕРГИЈАТА
Продукција на различни видови на енергија, се поставува
како барање, кај снабдување на поодделни корисници,
со вид на енергија кој им е потребен за задоволување
на потребите ( ел. енергија, греење, санитарна топла
вода, ладење, процесни флуиди, и.т.н.).
Фактички, кај најголемиот број на корисници, потребите
се за ел. енергија, топлинска енергија на различни
температурни нива и студ.
Продукцијата на одредени видови на енергија, може да се
базира на расположивите енергетски ресурси, кои
можат да бидат обезбедени.
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ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ И
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕНЕРГИЈАТА
Со обзир на достапните примарни енергетски ресурси, за
обезбедување на бараните видови на енергија, потребна
е тренсформација на енергијата, која е содржана во
примарниот енергетски ресурс.
Од значење е начинот на трансформација на енергијата,
т.е. процесите кои се одвиваат во поодделните уреди и
постројки, со цел да се продуцира енергија во вид кој е
погоеден за користење.
Самите процеси на трансформација на енергија, зависат
од видот на ресурсот кој се користи.
Со постоечките технологии, се овозможува трансформација на енергијата од примарните енергетски ресурси во
топлинска и ел. енергија
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Фосилни и синтетички горива
 Хемиската енергија, содржана во фосилните, или синте-

тичките горива, со согорување се трансформира во
топлинска енергија, а топлинската енергија може да се
трансформира во електрична.
 По ел. хемиски принципи, хемиската енергија од гори-

вата, може директно да се трансформира во ел. енергија
и топлинска енергија како нуз производ.
При тоа, потребно е претходно реформирање на горивото.
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Отпад
Отападот, може да биде комунален или индустриски. До
колку ваквиот отпад, има одредена енергетска вредност, најчесто со согорување, се трансформира во
топлинска енергија, која може да се трансформира во
ел. енергија.
Отпадот, може да се трансформира и на поинакви начини
( биогас, и.т.н. ).
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Алтернативни и обновливи енергетски
ресурси
 Хидро енергија

Водениот потенцијал, со хидро турбински постројки во
хидроцентрали, се трансформира директно во
механичка, т.е. во ел. енергија.
 Сончева енергија
Сончевата енергија, во зависност од начинот кој се
применува, може да се трансформира во
 Топлинска енергија ( со термички соларни колектори ),
 Топлинска а потоа во ел. енергија ( соларни ел. централи со

соларни концентратори ), или
 Директно во ел. енергија ( фото волтаични соларни
колектори ).
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Алтернативни и обновливи енергетски
ресурси
 Геотермална енергија

Геотермалната енергија, во зависност од начинот кој се
применува, може да се користи како :
 Топлинска енергија,
 Топлинска а потоа во ел. енергија ( геотермални ел. централи),

 Ветер

Ветерот, со ветерни централи се трансформира директно
во механичка, т.е. ел. енергија.
 Биомаса
Енергијата на различни облици на биомаса, најчесто со
согорување се трансформира во топлинска, а потоа во
ел. Енергија
 Биодизел
Се користи и се трансформира исто како и фосилните
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горива.

Алтернативни и обновливи енергетски
ресурси
 Нуклеарна енергија

Нуклеарната енергија на нуклеарно гориво, со процес на
фисија во нуклеарни реактори, се трансформира во
топлинска, која потоа се трансформира во ел. енергија.
Процесот на фузија, иако како технологија е познат, засега
не се практикува за индустриска, или комерцијална
примена.
 Друго

Како можности за користење на други енергетски
ресурси.
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Потреби и динамика на потреби од различни
видови на енергија кај потрошувачи
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ПОТРЕБИ ОД РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ
НА ЕНЕРГИЈА
За различни намени, се јавуваат потреби од различни
видови на енергија.
Разлики кај потреби од различни видови на енергија кај :
 Индустриски погони,
 Комунални потреби,
 Друго.
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Индустриски погони
Потребите од различни видови на енергија, параметрите,
количествата и динамиката на потребите, зависни се
од редица фактори :
 Видот и големината на индустрискиот погон,
 Видот на индустриското производство,
 Видот на технолошките процеси,
 Динамиката на одвивање на технолошки процеси,
 Карактеристиките на опремата,
 и.т.н.

Кај индустриски погони :

•
•
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Многу различни видови на индустриско производство и
производни технологии,
За секоја производна технологија, карактеристични се
посебни барања во однос на потребите од различни видови на
енергија.

Секој индустриски погон се третира поосебно.

Комунални потреби
За општи комунални потреби, различните видови на
енергија, се сведуваат на потреби од :
 Ел. енергија,
 Топлинска енергија за греење на објекти и за санитарна топла

вода,
 Енергија за ладење на објекти,
 Друго.

Динамиката на потреби на различни видови на енергија
за комунални потреби, може да биде различна, во
зависност од :
 Опфатот,
 Климатските услови за локацијата,
 Намената на објектите,
 Начините на градба и карактеристиките на објектите, и.т.н.
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Комунални потреби

Типична структура на динамика на комунални потреби од различни
видови на енергија
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Комунални потреби
Структурата на потреби од различни видови на енергија,
може да се воопшти како потреби кај :
 Просторија,
 Семејна куќа/стан,

 Објект / група објекти,
 Кварт / Реон,
 Град.

Вредностите и односите ќе бидат различни, во зависнст
од повеќе влијателни фактори, карактеристични за
поодделните категории.
За поодделните категории, од важност се бројот,
големината и карактеритиите на секоја од поодделните
составни компоненти.
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Друго

Различни специфични и специјални случаи на потреби од
различни видови на енергија.
Се разгледуваат од случај до случај во зависност од
особеностите.
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Проценки за потреби од различни видови
на енергија
Проценките за потреби и динамика на потреби од различни видови на енергија, за поодделни категории се
за различна намена.
Различен пристап за дефинирање на потреби и динамика
на потреби.
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МЕТПДИ ЗА ПРЕСМЕТКИ И ПРПЦЕНКИ НА ППТРЕБИ И
ДИНАМИКА НА ППТРЕБИ ПД РАЗЛИШНИ ВИДПВИ НА
ЕНЕРГИЈА
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МЕТПДИ ЗА ПРЕСМЕТКИ И ПРПЦЕНКИ НА ППТРЕБИ И
ДИНАМИКА НА ППТРЕБИ ПД РАЗЛИШНИ ВИДПВИ НА ЕНЕРГИЈА
Пристапот кон проценка на потреби и динамика на потреби од различни видови на енергија, во зависнст од тоа за
што ќе служат ваквите проценки е различен.
За проценки на потреби и динамика на потреби од
различни видови на енергија, разработени се различни
методи, од најпрости до најсложени.
Денес, за пресметка на потреби и динамика на потреби од
различни видови на енергија, се користат и различни
симулациони техники.
За проценка на топлински оптоварувања и потреби од
топлинска и друг вид на енергија, во зависност од
намената, можат да се наведат повеќе стандардизирани
методи, постапки и процедури, а воедно, се користат и
вообичаени, а некогаш и специјални термотехнички
30
методи и постапки.

МЕТПДИ ЗА ПРЕСМЕТКИ И ПРПЦЕНКИ НА ППТРЕБИ И
ДИНАМИКА НА ППТРЕБИ ПД РАЗЛИШНИ ВИДПВИ НА ЕНЕРГИЈА
 Пресметка на топлински загуби ( актуелен стандард

МКС ЕН 12831 ), за дефинирање на пресметковни оптоварувања за проектирање на инсталации за греење и
климатизација и димензионирање на елементи и
опрема кај инсталациите,
 Пресметка на топлински добивки ( различни методи –
VDI 2078, АSHRAЕ методи, и.т.н. ), за дефинирање на
пресметковни ладилни оптоварувања, со кои се димензионираат елементи кај инсталации за ладење и
климатизација, како и за потреби кај различни симулациони техники,
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МЕТПДИ ЗА ПРЕСМЕТКИ И ПРПЦЕНКИ НА ППТРЕБИ И
ДИНАМИКА НА ППТРЕБИ ПД РАЗЛИШНИ ВИДПВИ НА ЕНЕРГИЈА
 Пресметка на енергетска ефикасност кај згради и објек-

ти ( актуелни стандарди МКС ЕН 832, МКС ЕН 13790 ), за
дефинирање на енергетски потреби кај згради и објекти
( потрошувачка на енергија за греење и ладење).
Со обзир на методот кој ќе биде применет (месечни/сезонски,
упростен со часовни вредности, детален со часовни вредности), се добиваат показатели за годишни потреби и
динамика на потреби од енергија.

 Пресметки и проценки на потреби и динамика на потре-

би од енергија кај различни индустриски погони – со
вообичаени методи и процедури кои се користат во
термотехниката,
 Специјали постапки и методи, и.т.н.
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ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
За потреби од проценка на топлински оптоварувања, при
разработка на централизирани системи, вообичаено се
користат укрупнети, глобализирани податоци и показатели.
Претходното е од причини, што е потребно дефинирање на
топлинските оптоварувања:
 За поголем број на објекти,
 Со различни функции,
 Изградени со различни градежни конструкции, од различни

градежни материјали,
 При различни режими на користење,
 За различни надворешни услови и режими на работа, и.т.н.

Покрај за постоечките објекти, при конципирање на
централизираните системи, потребно е земање во обзир и на
идниот развој, т.е. Потребата од проширување на
централизираниот систем, т.е. Оставање на можност за
приклучување кон системот на објекти кои се зацртани за
33 изградба во иднина.

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
Од валидноста на пресметките за топлинските оптоварувања,
зависи и валидноста на целокупната концепција на централизираниот систем, а во крајна линија и техно-економската
издржаност за изградба на истиот, што наведува на потребата
од што е можно по точно дефинирање на топлинските
оптоварувања.
За глобални согледувања, претходни студии, и.т.н., каде е
потребно да се согледа рангот на големините на системите,
потребната опрема и материјалите, висината на п отребните
средства и оправданоста за изградба на системите, вообичаено
се практикуваат проценки на оптоварувањата врз основа на
глобализирани податоци и показатели.
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ

Анализи кај термички
и струјни процеси
35
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Енергетска анализа

Енергетски биланс - основен показател за термички
процеси и во крајна линија процес на комплетна
постројка
Суштината е дека :
енергијата на влез во системот е еднаква на
енергијата на излез од системот, без разлика на
видот на енергиите на влез и излез.
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Енергетска анализа

Qvl

ΣEvl

Qizl

Pvl

Pizl

Evl

Eizl

Контролен волумен
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ΣEizl

Енергетска анализа
Енергетскиот биланс се базира на Првиот закон на
термодинамиката и се изразува како математичка
презентација на истиот, како :

E,VL  E, IZL
QVL  EVL  PVL  QIZL  EIZL  PIZL
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Енергетскиот биланс, го подразбира и материјалниот
биланс, кој дополнет со методот на коефициенти на
корисно дејство ( к.п.д. ), ги дава основните термодинамички показатели, како производителност на
постројките, потрошувачка на енергија, добиена работа
и сл.

Енергетска анализа
К.п.д. во општ облик се дефинира како корисно добиена ( исползувана ), во однос на вложена енергија,
како кaj теоретски повратливи, така и кaj реални
неповратливи процеси, т.е.:

EISP

ERASP
За ладилни циклуси се користи показател, Коефициент
на перформанси ( Coeficient Of Performans – COP ), кој
се дефинира, како :
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QL
QL
COPR 

W QH  QL

Енергетска анализа

Кај топлински пумпи, коефициент на
перформанси се дефинира како :

QH
QH
COPHP 

 COPR  1
W QH  QL
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Енергетска анализа
Распределбата на енергетските ресурси спрема
енергетскиот метод :

каде :

El
Bl 
BVKP
EVKP
BVKP   Bl
l

EVKP   El
l
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Адекватно на претходното, ќе биде и за останатите
енергетски ресурси.

Ексергетска анализа
Сложеноста на различните термички системи и
различниот вид и квалитет на енергиите, а кое не
влијае при изработката на енергетските биланси,
ги ограничува истите при оценка на ефективноста
и подобноста на процесите.
Со ексергетска анализа на процесите, се зема во
обзир и квалитетот на енергетските ресурси, кои
учествуваат во разгледуваните процеси.
Фактички, со ексергетската анализа, се зема во
обзир неминовната деградација на енергијата во
тек на одвивањето на поодделните процеси.
42

Ексергетска анализа

Ексергетскиот биланс, се базира врз Првиот и
Вториот закон на термодинамиката.
Ексергетски биланс во општ облик :

EQX,VL  PVL  EMX ,VL  EQX, IZL  PIZL  EMX , IZL   X
т.е.:

EX,VL  EX, IZL   X
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или : збирот на ексергиите на влез во построј-ката,
еднаков е на збирот на ексергиите на излез од
истата и загубите на ексергија при одвивање на
процесите.

Ексергетска анализа

Контролен волумен

х

Q

ΣEхvl

х

Q

vl

х

P

ΣEхizl

х

P

vl

х

E

izl

х

E

vl

Пх
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izl

izl

Ексергетска анализа
Ексергија на топлински поток
Претставува работоспособност на количество
топлинска енергија Q, при средна термодинамичка
температура Tm на горни топлински резервоар, во
однос на долни топлински резервоар со температура
на околина TOK.

 TOK
E  Q1 
Tm

X
Q
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Ексергетска анализа
Ексергија на маса на работното тело
Претставува работоспособност на масата m на
работно тело со параметри I, S, T, V, при параметри
на околина IOK, SOK, TOK.
Се изразува, како :
2
mV
X
EM  I  I OK   TOK S  SOK  
2

т.е. при V=0

E  I  I OK   TOK S  SOK 
X
M
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Ексергетска анализа
Загуби на ексергија,
Се јавуваат како неминовност кај реалните процеси.

 Q QOK

  TOK 

 S 2  S1   TOK S C
 Tm TOK

X

Можат да се претстават и како :

 E
X

X
 ,VL

E

X
 , IZL

X
X
 X  ERASP
 EISP
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Ексергетска анализа
Ексергетски к.п.д.

Се дефинира како однос помеѓу исползувана и
расположива ексергија :

X
X
E

 X  XISP  1  X
E RASP
E RASP
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Примена на ексергетска анализа
Примена на ексергетска анализа кај постројка co
два засебни циклуси, кои користат различни по
квалитет енергии.

ЕIKх

ПIх

Е 1х
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I

ЕIIKх

ПIIх

Е2х

II

Е3х

Примена на ексергетска анализа
Равенства од важност :

EIIX  E2X  E3X

EIX  E1X  E2X
E IKX  E IX   IX
X
E IIK
 E IIX   IIX

Ексергетски к.п.д. на циклусите, со индекси ј = I, II,...

 
X
j
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E
E

X
jK
X
j

 1


E

X
j
X
J

Примена на ексергетска анализа
Ексергетски к.п.д. на комплетна постројка, при
потрошувачка на количина на гориво B, со долна
топлинска моќ Hd



X


E


E BX

X
jK

E



B  Hd

каде :

EBX  B  H d
51

X
jK

Примена на ексергетска анализа
Распределбата на потрошувачката на гориво, по
засебни циклуси

Bj  a j  B 

E jX

E

X
j

B

Аналогно на распределбата на гориво, може да се
изврши и распределба на другите енергетски
ресурси (свежа пареа, врели гасови, и.т.н.).
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ

Концепти за генерирање на ел. енергија
и продукција на топлинска енергија

РАЗДЕЛЕН И СПОЕН ПРОЦЕС
53
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Разделен процес

Разделен процес, се карактеризира со производство
на топлинска и ел. енергија, во два засебни
циклуси, без постоење на меѓусебна функционална
поврзаност.
Се остварува во различни видови постројки само за
генерирање на ел. енергија и котелски постројки за
продукција на топлинска енергија, без взаемна
функционална поврзаност.
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Енергетските к.п.д. кај
поодделните процеси :

К.п.д. кај котел

Гориво

Котел

K
QTT
K  K K
B0  H d

К.п.д. кај ТЕ

TE
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PETE
 TE TE
B0  H d

Гориво

ТЕ

Греење

Краен
Корисник

Разделен процес

Разделен процес
Вкупен енергетски к.п.д. кај разделен процес
K
PETE  QTT
 R  TE TE
B0  H d  B0K  H dK

т.е. :
K
PETE  QTT
 R  TE
K
PE
QTT


TE

 Условно гориво !
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K

Споен / комбиниран / процес

Споен / комбиниран / процес ( Combined Heat and Power
– CHP ), претставува едновремено производство на
топлинска и ел. енергија.
Се остварува во различни видови постројки во зависност
од потребите за електрична и квалитетот на потребите
на топлинска енергија, потребните снаги и временските
оптоварувања на истите.
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Гориво
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СНР
модул

Греење

Краен
Корисник

Споен / комбиниран / процес

Споен / комбиниран / процес

Вкупен енергетски к.п.д. кај споен процес, се
изразува како :

P Q
S  S
B0  H d
S
E

S
TT

Со обзир дека квалитетот на енергиите не е земан
во обзир, енергетскиот к.п.д. на циклусот, може
да се разгледува како условна, споредбена
големина.
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Споен / комбиниран / процес
Различни пристапи за вреднување на енергетската
ефикасност по однос на продукцијата на
различните видови на енергија.
Дефинирањето на енергетската ефикасност по
однос на продукцијата на различните видови на
енергија, е во директна зависност со распределбата на количините на гориво кои се трошат за
продукцијата на различните видови на енергија.

Потрошувачката на гориво за продукција на одреден
вид на енергија, е од исклучителна важност за
60

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Се базира на енергетскиoт метод со
извесна модификација.
Ознаки :
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EFFQ – Термичка ефикасност на котелска постројка
EFFP – Ефикасност на генерирање ( само ) на ел. енергија
EFFSHP – Вкупна ефикасност кај разделен процес
EFFTotal – Вкупна ефикасност кај споен процес
EFFFERC – FERC Ефикасност – Стандард, кај споен процес
FUE – Ефективна ефикасност на генерирање на ел. енергија, кај
споен процес
S – Удел на заштеди на гориво кај споен процес во споредба со
разделен процес
P – Генерирана нето ел. снага од СНР постројка
Q – Предадена топлинска енергија
F – Вкупна енергија на гориво

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Разделен процес ( Separate Heat and Power - SHP )
Thermal Efficiency

Net Useful Thermal Output
EFFQ 
Energy Input
Electric-only generation

Power Output
EFFP 
Energy Input
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Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Разделен процес ( Separate Heat and Power - SHP )
Overall Efficiency of separate heat and power ( SHP )

EFFSHP 
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PQ
P
Q

EFFPower EFFThermal

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Cпоен процес ( Combined Heat and Power - CHP )
Total CHP System Efficiency

FERC Efficiency Standard

EFFCHP

EFFFERC
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PQ

F

Q
P
2

F

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Cпоен процес ( Combined Heat and Power - CHP )
Efective Electrical Efficiency ( or Fuel Utilization Efficiency )

Percent Fuel Saving

FUE 

S
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P
Q
F
EFFThermal
F

P
Q

EFFP EFFQ

Ексергетски метод

Се базира на ексергетска анализа на поодделните
процеси и системот во целина.
Распределбата на поодделните енергетски ресурси
е спрема ексергетски големини и показатели.
Од значење е вреднувањето на квалитетот на
енергијата кај поодделните енергетски ресурси.
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Компаративни показатели
За определени параметри на потребите од
топлинска енергија / квалитет на топлинска
енергија, оптоварувања, временска распределба
на оптоварувањата, и.т.н. / се добиваат и
економски предности на постројките кои работат
по споен, во однос на постројките кои работат по
разделен процес.
Споредбите на термодинамичките и енергетски
показатели на споен во однос на разделен процес,
упростено може да се разгледуваат преку
потрошувачката на гориво кај едниот и другиот
случај, а за продукција на еднакви количества на
топлинска и ел. енергија, за надворешни
потрошувачи.
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Компаративни показатели
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ

КОНВЕНЦИОНАЛЕН НАЧИН НА
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И
ПРОДУКЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

69

69

КПНВЕНЦИПНАЛЕН НАШИН НА ГЕНЕРИРАОЕ НА ЕЛ.
ЕНЕРГИЈА И ПРПДУКЦИЈА НА ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
Конвенционалниот начин на генерирање на ел. енергија и
продукција на топлинска енергија за различни потреби,
се реализира со различни постројки, кои работаат
независно една од друга.
Искористувањето на примарната енергија, зависи од к.п.д.
на процесите при кои се одвива генерирањето на ел.
енергија и продукцијата на топлина.
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Гориво

Гориво

71

Котел

ТЕ

Греење

Краен
Корисник

КПНВЕНЦИПНАЛЕН НАШИН НА ГЕНЕРИРАОЕ НА ЕЛ.
ЕНЕРГИЈА И ПРПДУКЦИЈА НА ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Генерирање на ел. енергија
Вообичаено, ел. енергија се генерира во кондензациони
ел. централи, каде к.п.д. за генерирање на ел. енергија е
сса 35 %.
Загубите на енергија кај ваквите процеси се доста
големи.
Продукција на топлина
Продукција на топлина, вообичаено се реализира во
котелски постројки, при што, во зависност од потребите, се продуцира топла/врела вода, или пареа.
К.п.д. за искористување на примарната енергија кај
процесите на трансформација, зависи од повеќе фактори, но во главно се сврзани со видот на примарниот
ресурс ( видот на гориво ) кој се користи.
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Кај користење на фосилни горива, к.п.д. е cca 75 – 90 %.

Тпплпвпдни/врелпвпдни кптли и кптларници
Продукција на топла/врела вода се добива во топловодни/вреловодни котларници.
Основни карактеристики на овие постројки се:
 капацитет на постројката по однос на генерирање на

топлинска енергија,
 параметри на топла/врела вода.
 ( потрошувачка на гориво, адекватна на наведените основни
карактеристики ).

Проектните, конструктивните и изведбените карактеристики на опремата за котларниците, зависат од повеќе
фактори, како :
 наведените основни карактеристики,
 намена на постројката,
 видот на употребувано гориво,
 режимите на работа, и.т.н.
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Тпплпвпдни/врелпвпдни кптли и кптларници
tR ( iR ), SR
Котелска
постројка

гориво

mW =
const

P

K

tP ( iP ), SP
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлината од согорувањето на горивото ( QB,K),
трансформира во расположива топлина на излез
котелот ( QK ), а дел ќе се појави како загуби (
различни основи ) во процесот на согорување
горивото во котeлскиот агрегат ( ΣQZ,K ).

Енергетски биланс за котелски агрегат

QB , K  QK   QZ , K
i

Топлина која се генерира со согорување на горивото

QB, K  QB, KT  BK H d
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се
од
по
на

Парни кптли
и кптларници
Производството на пареа
се остварува во парни
котларници.
Основни карактеристики
на парни котли се :
 количество на произведена

пареа (капацитет на производство на пареа),
 параметри на произведената пареа.
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Парни котли и котларници - Карактеристики

Проектните, конструктивните и изведбените карактеристики на опремата за котларниците, зависат од
повеќе фактори, како:
 наведените основни карактеристики,
 намена на постројката,
 видот на употребувано гориво,
 режимите на работа, и.т.н.
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Парни котли и котларници - Биланси
Енергетски биланс
Енергетски биланс за котелски агрегат и соодветно за
комплетна котелска постројка, во општ случај :

QB , K  QK   QZ , K
i

Матреријален биланс
Материјални биланси на количества на пареа,
повратен кондензат, напојна и свежа вода :

mKT  mK  mSP, KT  mZ , KT  mK  mSP
при што:
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mK  mNV  mPT  mSV
mSP  mSP,KT  mZ ,KT

Дистрибутивни системи
Кај системите за снабдување на надворешни потрошувачи
со топлинска енергија-пареа, покрај изворите на топлинска енергија, како составни елементи на истите се и :
 приемно-распределителни постројки,
 топлински цевководни мрежи.

Енергетски/ексергетски к.п.д. на приемно/распределителна постројка и соодветно топлински цевководни
мрежи :

 DS   PRP CDS
 DS   PRP  CDS
X
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X

X

Дистрибутивни системи
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Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки

Претворбата на топлинската во ел. енергија, кај паротурбински постројки се врши со турбоагрегати составени
од блок турбина-генератор.
Работата на паротурбински постројки се реализира спрема Ренкин-ов циклус во базична, или модифицирана
форма.
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Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки
Парни турбини
Парните турбини се ротациони машини, кои топлинската енергија на пареата ја трансформираат во
механичка работа, преку вртливо движење на роторот
од турбината, кој пак го движи роторот од генераторот,
каде се генерира ел. енергија.
Топлинската енергија, која се обработува во турбината, се
доведува со пареа со висок притисок и висока
температура.
Пареата се продуцира во парен котел, каде од согорување на горивото се добива високотемпературна
топлинска енергија, која се предава на водата, која пак
со довод на топлина испарува, т.е. ја менува агрегатната
состојба во сувозаситена пареа, која најчесто се
82
прегрева и така прегреана се доведува до турбината.

Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки
Притисокот на водата на влез во парниот котел, се
остварува со користење на напојна пумпа.
Генерирањето на пареата е при константен притисок,
меѓутоа, земајќи ги во обзир загубите на притисок
низ елементите од постројката, притисокот на
пареата на влез во турбината, ќе биде помал од
притисокот на напојната пумпа.

Парните турбини, се јавуваат како основни агрегати
кај паротурбински постројки, со обзир дека за
работа на парните турбини, потребни се и редица
други постројки, агрегати и опрема.
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Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки
За турбинска степеница, или група турбински степеници коефициенти на корисно дејсто наведени се
табеларно.
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Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки

Турбина
Внатрешен к.п.д. на турбина
( турбински степен )
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i poc  ikr
i poc  ikr , 0

Соодветен ефективен к.п.д. на
турбина

OE   oi  m

Соодветен ефективен к.п.д. на
блокот турбина-генератор

OEL   oi  m  g

Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки

Енергетска постројка
Термички к.п.д. на циклус
Ефективен (апсолутен) к.п.д. на
турбина
Електричен к.п.д. на блок турбинагенератор

t 

QISP,CIKL
QRASP ,CIKL

i  toi
 EL  t oi m g

Енергетски објект во целина
Енергетски к.п.д. на термоенергетски
објект во целина
86

O 

E ISP,OBJ
EVLOZ ,OBJ

Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки

Специфична потрошувачка
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија по производство
на ел. енергија
Специфична потрошувачка на
гориво по производство на ел.
енергија
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Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки –
ексергетски гплемини и ппказатели
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турбогенератор
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Ексергетски к.п.д. на
термоенергетски
објект во целина
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Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки
Параметри и големини кои се однесуваат при номинални
оптоварувања се нарекуваат уште и пресметковни, или
гаранциски.
Зависат од: режимот на работа, оптоварувањето, температурата на разладната вода и сл. како и општата
состојба на објектот,
Се употребуваат и големини, како : режимски к.п.д., средногодишен или експлоатационен к.п.д., нето к.п.д.,
средногодишна потрошувачка на гориво и сл.
Примена на различни видови паротурбински постројки
кај термоенергетските објекти, зависи пред се од
потребите за топлинска и ел. енергија, квалитетот на
потребната топлинска енергија, временската распределба на оптоварувањата, можностите за финансирање
и изградба, и.т.н.
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Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
Базни термо ел. централи, се користат само за генерирање
на ел. енергија.
Служат за производство на ел.енергија, по чисто кондензациони принцип и при тоа целокупното количество
пареа произведувано во котелот, се користи за
производство на ел.енергија.
Досега, вообичаено се опремувани со кондензациони
парни турбини, каде пареата која се продуцира во
парниот котел, се доведува до парната турбина, каде
топлинската енергија на пареата се трнсформира во
механичка работа, која се предава на роторот од
турбината, кој пак го движи роторот од генераторот
каде се генерира ел. енергија.
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Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
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Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
Циклусот кој се реализира кај вакви постројки е затворен,
т.е целокупното количество на пареа, на излез од турбината се доведува до кондензатор, каде се подржува
длабок вакуум (сса 0,05 бар).
Изработената пареа кондензира, а кондензатот со напојна
пумпа повторно се враќа во процесот.

92

Темпертурата на кондензација, вообичаено е ниска ( тоа е
причината за подржување на длабок вакуум ).
Кондензаторот се лади, најчесто со вода, а температурата на
разладната вода на излез од кондензаторот е во ранг на сса 33 оС.
Со вака ниска температура, разладната вода, нема скоро никаква
реална употребливост, иако со разладната вода се одведува
најголемиот дел од енергијата, која со горивото се внесува во
процесот.

Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
До колку термо ел. централата не е лоцирана на протечен
водотек, за ладење на разладната вода вообичаено се
користат ладилни кули, каде истата се лади за сса 5-7 оС.
К.п.д. кај ваквите постројки е на ниво од сса 33–35 %, а
к.п.д. на праг на електрана и уште помал.
За термо ел. централи во САД, просечен к.п.д. е 31 %
(спрема ЕПА ).
Ваквите постројки, иако испуштаат огромни количини на
отпадна топлинска енергија, која се одведува со
разладната вода, не се вклопуваат во концептот на
когенерација.
Причината од која се наведуваат, е да се има претстава за
вообичаениот, конвенционален начина за генерирање
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на ел. енергија.

Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
Земајќи го во обзир големиот број и инсталираната снага
на вакви постројки во светот, се доаѓа до фактот, дека
најголемиот дел од вкупното генерирање на ел. енергија, се реализира во постројки со релативно мал к.п.д.,
што повлекува и големa потрошувачка на гориво, а
згора на се и големи количини на загадувачки материи
кои се испуштаат во атмосфера.
Наиме, убедливо најголеми количини на СО2 кои се испуштаат во атмосферата се од работа на ваквите
постројки.
Адекватно на тоа е и испуштањето на останати загадувачки материи ( NОx, SO2, честички, и.т.н. ).
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Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
Количина на пареа за
турбинска постројка
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Парптурбински ппстрпјки сп кпндензаципни
турбини / ТЕ /
BoTE

Потрошувачката на гориво

Специфичната потрошувачка на гориво
по производство на ел. енергија
Специфичната потрошувачка на
топлинска енергија на турбо агрегат
Специфичната потрошувачка на
топлинска енергија на комплетна ТЕ по
производство на ел. енергија
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КПМБИНИРАНП ГЕНЕРИРАОЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
И ПРПДУКЦИЈА НА ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
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КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

КОГЕНЕРАЦИЈА, претставува интегриран процес, каде
симултано, со комбиниран ( споен ) процес, се генерира
ел. енергија и се продуцира топлинска енергија.
Се сретнува и како комбинирано производство на топлинска и ел. енергија ( Combined Heat and Power - СНР ).
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Гориво

СНР
модул

Греење

Краен
Корисник

КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

Снабдување на потрошувачи со комбинирано генерирање на ел. енергија и
продукција на топлинска енергија / концепт на когенерација /
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КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

СНР системите се состојат од голем број на поодделни
компоненти - примарен агрегат, генератор, топлиноразменувачи, пропратна и помошна опрема и
електрична инсталација - конфигурирани во една
интегрирана целина.
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КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

101

Систем со когенерација со клипни мотори како примарни
агрегати

КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА
 Искористувањето на примарната енергија содржана во

горивото, зависи од к.п.д. на процесите при кои се
одвива генерирањето на ел. енергија и продукцијата на
топлина.
 Во секој случај, к.п.д., кај концептот на когенерација е
значително поголем, во споредба со к.п.д. кај концептот кој се реализира кај конвенционалните начини.
 Претходното се должи на комбинирање на проце-сите
при кои се врши трансформација на енергијата, со
подобро искористување на топлинскиот потенцијал,
содржан во примарниот енергетски ресурс.
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КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

103

КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА
Кај СНР постројката, потрошувачката на гориво е сса 3/4
од потрошувачката на гориво кај разделениот начин, за
исти ефекти на продукција на ел. енергија и топлина.
Смалувањето на потрошувачката на гориво е главниот
фактор за :
 зголемување на енергетската ефикасност,
 смалување на количините на отпадни гасови, а со тоа и

смалување на испуштањето на загадувачки материи во
воздухот, вклучувајќи ги и стакленичките гасови,
 смалување на трошоците, и.т.н.
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КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
ТРИГЕНЕРАЦИЈА е најпопуларна форма на ПОЛИГЕНЕРАЦИЈА.
Се однесува за комбинирано генерирање на ел. енергија и
продукција на топлина и студ.
Концептот се базира на надградба на концептот на когенерација за комбинирано генерирање на ел. енергија и
продукција на топлинска енергија, со дополнително
користење на топлинска енергија за продукција на студ.
Системот за тригенерација, во основа се состои од СНР
постројка, со дополнителна постројка за генерирање на
студ, со :
 СНР модул за генерирање на електрична енергија и продукција

на топлинска енергија,
 Чилер за генерирање на студ, со погон со топлинска енергија.
При тоа, за чилерот се користи топлина која се испушта од СНР
постројката.

Во зависност од потребите, генерираната топлина се користи
за греење, ладење, или за греење и ладење едновремено.
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КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Краен Корисник

Ладење

Топлинска
енергија

Апс.
Чилер

Гориво

106

СНР
модул

Греење

Снабдување на потрошувачи со комбинирано генерирање
на ел. енергија, продукција на топлинска енергија и студ
/концепт
на
тригене-рација /

КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Техничките решенија, наменети за комерцијална употреба, засега се по добро разработени за големи и средно
големи системи, додека за мали системи и системи на
микро – ниво, има уште доста простор за подобрување
на постоечките решенија.
Системите за тригенерација наоѓаат примена секаде, каде
има потреби од ел. енергија, топлина и студ.
Oбласта на примена на системите за тригенерација е
голема, а апликациите се движат од мали станбени
фамилијарни куќи и единечни стамбени згради, до
големи комплекси за различна намена – стамбени,
трговски, спортски, државна и јавна администрација,
болнички комплекси, училишта, аеродроми, хотели,
и.т.н. ).
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КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Систем со тригенерација со клипен мотор како
примарен агрегат
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КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Во згради и објекти, со CHCP системи се продуцира топла
/ ладна вода за потреби од греење, климатизација,
одвлажување и санитарна топла вода.
Воедно, генерираната ел. енергија се троши за сопствени
потреби кај објектите, а вишокот од ел. енергија се
предава кон надворешна ( јавна ) мрежа.

Тригенерација, може да се користи и во различни
индустриски гранки, каде има едновремени потреби од
греење и ладење, а нормално во секоја индустрија
потребата од ел. енергија е неспорна.
Прехранбената индустрија - добар пример со потреби од
едновремено греење, ладење и потреби од ел. енергија.
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КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Топлинските третмани во прехрамбеното производство
се честа појава ( загревање, варење, пастеризација,
и.т.н. ), потребата од санитарна топла вода е скоро без
исклучок, а ладењето е често составен дел од
технологијата на производство и чување на
прехрамбените призводи ( оладување, замрзнување ).
Концептот на тригенерација може да биде адекватно
решение и во многу други, различни полиња на
економијата.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Концептот на когенерација, или СНР системите, се реализираат со различни постројки, кои се вклопуваат во
начините за комбинирано генерирање на ел. енергија и
продукција на топлинска енергија.
Вообичаено, СНР системите се идентификуваат со агрегатите со кои се генерира ел. енергија, како :
 Гасни турбини,
 Микро турбини,
 Клипни мотори,
 Парни турбини,
 Горивни ќелии.
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Гориво

112

СНР
модул

Греење

Краен
Корисник

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Постројките, кај кои се користат ваквите агрегати се со
можности за согорување на различни видови на горива,
како јаглен, нафта, мазут, природен и синтетички гас,
како и алтернативни горива.
Кај сите наведени постројки, топлинската енергија од
согорување на горивото, се трансформира во
механичка, која потоа се трансформира во ел. енергија.
Исклучок се горивните ќелии, каде топлинската енергија,
се трансформира во ел. енергија по ел. хемиски
принципи.
Идентификација на системите за тригенера-ција е
идентична со идентификацијата кај когенерационите
системи, т.е. спрема агрегатите со кои се генерира ел.
енергија.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА

EXHAUST
BYPASS
SILENCER

DIVERTER
VALVE

AIR INLET
FILTER

HEAT
RECOVERY
STEAM
GENERATOR
(HRSG)

GENERATOR

GAS
TURBINE
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EXHAUST
SILENCER

SUPPLEMENTARY
BURNER

Гасна турбина, како примарен агрегат

PROCESS
STEAM

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
СВС мотори, како примарни
агрегати
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Гасна микро турбина,
како примарен
агрегат

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Exhaust
gas
102%

Gas turbine
Tcomb.
Fuel

NOX

2%
Heat recovery
steam generator
Combustion
air 80%

Air intake

Combustion
chamber

100%

Electricity

Generator

Cooling air 20%
TCool.-air

Steam turbine

Circulating
water

Electricity
Condenser
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Generator

Комбинирана
постројка со
гасна и парна
турбина, како
примарни
агрегати

Класификација на кпгенераципни системи
пп други пснпви
Когенерационите системи можат да се класифицираат и
спрема приоритетот на користењето на енергијата и
усвоениот начин за реализација на процесите.
По таква основа, когенерационите системи можат да се
класифицираат како системи со :
 Горни (примарни) циклуси (topping cycle),
 Долни ( секундарни ) циклуси (bottoming cycle).

117

Гпрни /примарни/ циклуси (topping cycle)
Кај примарните циклуси, горивото приоритетно се користи за генерирање на ел. енергија, а потоа за продукција
на топлинска енергија, која се јавува како нуз-продукт
од циклусот на генерирање на ел. енергија.
Добиената топлина може да се користи за разни цели - кај
процесни флуиди ( пареа, топла вода, и.т.н. ), или за
други намени.
Примарните циклуси се најпопуларна форма на
когенерација.
Четири типа на примарни когенерациони системи (слики
од Одделот за Енергија, Австралија)
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Системи сп кпмбинирани прпцеси
Со гасна турбина, или со мотор, се генерира ел., или механичка енергија.
Од отпадната топлина, во парен котел се продуцира
пареа, која се користи за погон на секундарна парна
турбина.

119

Системи сп кпмбинирани прпцеси
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Системи сп парни турбини
Со согорување на било кој вид на гориво, се продуцира
пареа со висок притисок, која се доведува до парна
турбина со која се генерира ел. енергија.

Излезната пареа од турбината се користи како процесна
пареа со низок притисок.
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Системи сп ппврат на тпплина
Систем со клипен мотор за генерирање на ел. енергија.
Поврат на топлина може да се реализира од издувните
гасови на моторот, и/или од ладилниот систем на
моторот.
Топлината која се одведува од моторот, со котел и/или со
топлиноразменувач, се трансформира во топла/врела
вода или пареа
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Системи сп гасни турбини
Генерирање на ел. енергија со гасна турбина, која како
гориво користи природен гас. Излезните гасови, се
користат во котел каде се добива пареа, или топла вода.
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Дплни /секундарни/ циклуси (bottoming cycle)
Кај секундарните ( bottoming ) циклуси, горивото приоритетно се користи за обезбедување на високо температурни услови, потребни кај поодделни технолошки
процеси.
Користејќи ја отпадната топлина од процесите, со котел и
турбина, се генерира ел. енергија и се продуцира топлинска енергија за понатамошно користење.
Секундарните циклуси се погодни кај производни процеси
за кои се потребни високо температурни услови ( во различни печки ), како и при исфрлање на топлина со
релативно високи температури.
Типични области на примена се кај технолошки процеси
при производство на челик, цемент, керамика, гас и
петрохемиска индустрија.
Секундарните циклуси се многу поретки од примарните
124 циклуси.

Дплни /секундарни/ циклуси (bottoming cycle)
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ППЛИГЕНЕРАЦИЈА
Во Европа, во последно време, се промовира поимот –
полигенерација.

ПОЛИГЕНЕРАЦИЈА, претставува интегриран процес, кој
има три, или повеќе излези кои вклучуваат и излези
на ел. енергија, што се произведува од еден, или
повеќе природни ресурси.
Најчесто ( освен во посебни случаи ), концептот на
полигенерација, сепак се базира на имплементација на
концептот на когенерација, т.е. се јавува како надградба
на концептот на когенерација.
Со обзир дека концептот за полигенерација, може да се
реализира за повеќе различни случаи, за илустрација, се
наведуваат само некои форми на полигенерација.
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ППЛИГЕНЕРАЦИЈА
 Енергетски системи со тригенерација
 Системи за гасификација
 Продукција на биогас
 Одсолување и прочистување на вода
 СО2 во растително производство

 Индустрија за биоетанол
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ППЛИГЕНЕРАЦИЈА
Преглед на форми на полигенерација
ВЛЕЗ

Гориво

Гориво/Отпад

Отпад

Гориво

Гориво

СО2 во
Продукција Прочистување
ПРОЦЕС Тригенерација Гасификација
растит.
на био гас
на вода
произв.
ИЗЛЕЗ 1

Топлина

Топлина

ИЗЛЕЗ 2

Студ

Студ

ИЗЛЕЗ 3

Ел. енергија

Град.
материјал
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Ѓубриво

Топлина

Био гас
 Топлина
Ел. енергија
 Ел.
енергија
Вода

Житарици
Продукција на био
етанол

Топлина

Топлина

Ел.
енергија

Био етанол
 Топлина
 Ел. енергија

Растенија

Суровина

ППВПЛНПСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ
ППСТРПЈКИ СП КПГЕНЕРАЦИЈА/ТРИГЕНЕРАЦИЈА
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ППВПЛНПСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ ППСТРПЈКИ СП
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Со системи за когенерација/тригенерација, може да
се реализира :
 Зголемена ефикасност на конверзијата и користењето на
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енергијата,
Ниски емисии на загадувачки материи во околината, особено
на CO2, кој е главниот стакленички гас,
Економски поволности за крајните корисници,
Зголемување на енергетската сигурност,
Влијанија врз националните економии,
Друго.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ

Енергетската ефикасност е клучниот фактор кој влијае и
врз сите други фактори.
Влијанието е првенствено преку смалената потрошувачка на гориво, а со тоа и смалено испуштање на
отпадни гасови, смалени трошоци, и.т.н.
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Искуства пд САД

Industry
26%

Transportation
26%

Power Plants
( Usable power )
11%

Buildings
12%
Power Plants
( Waste heat )
25%

Потрошувачка на примарна енергија по сектори во САД
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Искуства пд САД
36 % од вкупната потрошувачка на примарна енергија се
троши во ел. централи.
При тоа, 25 % од примарната енергија се троши во ел.
централи, каде отпадната топлина се исфрла во
околината.
Просечната ефикасност на ел. централите во САД е 31%,
со тоа што останатиот дел од енергија се испушта низ
разладните кули и оџаците.
Ваквата отпадна енергија претставува една четвртина од
американската потрошувачка на енергија и
претставува сигурна можност за заштеда на значајни
енергетски ресурси.
Други 4% од енергијата која се користи, се исфрла како
отпадна топлина во индустриски процеси.
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Искуства пд САД
Дел од оваа топлина, со системи со когенерација, може да
се искористи и да се дистрибуира кон крајни корисници.
Се проценува, дека сегашната неефикасност на
инфраструктурата на ел. централите во САД, не е заради
лошите перформанси на индустријата, туку заради
недостатокот на политики потребни за поинтензивно
воведување на постројки со когенерација.
Со користење на системи со когенерација, ефикасноста
може да се зголеми до
70-80% , во споредба со
просечната ефикасност кај постоечките ел. централи,
која во САД е сса 31%.
Со новите гасни турбини кои работаат по комбиниран
циклус, може да се постигне ефикасност од 50-55%.
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ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ПКПЛИНА
Со системите за когенерација, се реализираат пониски
емисии на загадувачки материи во околината, особено на
CO2, кој е главниот стакленички гас,
Примената на технологии со кои се смалува испуштање-то
на загадувачки материи во слободна атмосфера, од
интерес е за смалување на загадувањето на околината.
Во ваков контекст може да се разгледува и примената на
постројки со когенерација.
Со самото смалување на потрошувачката на гориво, што се
должи на зголемената енергетска ефикасност на самиот
концепт на когенерација, се смалуваат и коли-чините на
отпадните гасови кои се испуштаат во атмосферата.
Смалувањето на количините на отпадни гасови кои се
испуштаат во слободна атмосфера, повлекува и помали
количини на СО2 и останати штетни гасови.
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Загадуваое на впздухпт
Киселите дождови, нивото на озон и останати полутанти
во приземните слоеви, како резулт од согорувањето на
фосилните горива, се значајни проблеми, со обзир на
влијанието врз квалитетот на животот, авоедно и влијанието со значителни трошоци во здравството,
земјоделието и шумарството.
Животната средина во целина и посебно квалитетот на
воздухот, продолжува да биде од особен интерес на
јавноста.
Голем број на истражувања, укажуваат на голема поддршка од јавноста за проблемите во животната средина, а
кога се однесува за воздухот, дури и ако почист воздух
значи и поголеми трошоци.
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Загадуваое на впздухпт

Nitrogen oxides emissions
( lbs. per total mollion Btu output )
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Conventional
technologies

Глпбалнп затпплуваое
Јаглеродниот двооксид, метанот и други гасови, дејствуваат како "стакленички гасови". Задржувањето на
топлината која влегува во атмосферата како сончева
радијација и спречување на предавањето на топлината
кон слободен просторот, го наметнува проблемот со
глобалното затоплување.
Далеку најзначаен стакленички гас е јаглеродниот
двооксид.
Продукцијата на СО2, во голема мерка е од согорувањето
на фосилните горива за да се исполнат барањата за
енергија.
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Глпбалнп затпплуваое

На меѓународно ниво, постои цврст концензус во научните
кругови, дека глобалното затоплување е вистинска
закана за светот, која бара меѓународна акција за намалување на емисиите на стакленички гасови.
Освен тоа, во јавноста е веќе втемелено мислењето, дека
глобалното затоплување е сериозна закана за светот.
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Глпбалнп затпплуваое
Најголемиот број на држави, преземаат одговорност за
смалување на емисиите на СО2 и задржување на истите
на прифатливо ниво.
Политиката на ЕУ е во 2050 година, генерирањето на ел.
енергија да се реализира за избалансирано ниво на СО2.

Концептот на когенерација се вклопува во ваквата
стратегија, со смалување на емисиите на СО2 во
процесите на генерирање на ел. енергија и продукција
на топлинска енергија.
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Разградуваое на пзпнскипт слпј
Хлорфлуорокарбонати ( CFCs ) се користеа и се уште се
користат како ладилни флуиди во ладилните постројки,
и се причина за разградување на озонскиот слој.
Apsorpcija

Ладилен флуид - Вид

Amonjak
HFC - 134a
HCFC - 123
HCFC - 22
CFC - 12
CFC - 11
0

142

0,2

0,4

0,6

0,8

Ozone Depletion Potential
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Разградуваое на пзпнскипт слпј
Оштетувањето на озонската обвивка, предизвикува
сериозна загриженост на меѓународно ниво, со обзир
дека ваквиот озонски слој ја заштитува земјата од
штетното ултравиолетово зрачење, кое може да предизвика штети по човековото здравје и животната средина,
вклучувајќи и зголемување на случаите на рак на
кожата, катаракт, слабеење на имунолошкиот систем,
штети кај посеви и други влијанија.
Покрај врз озонската обвивка, CFCs и некои други
ладилни флуиди, исто така делуваат и како
"стакленички гасови."
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Разградуваое на пзпнскипт слпј
Со меѓународни договори ладилните СFС флуиди, постепено се исфрлуваа од употреба, со краен рок во јануари
1996.
Ладилните флуиди на база на hydrochloro-fluorocarbon
(HCFC), со сегашната легислатива се дозволени за
употреба до 2030 година. Hydrofluorocarbons (HFCs) и
NH3, кој исто така се користи како ладилeн флуид, не се
ограничени од страна на меѓународниte протоколи.
Програмирано смалување на употребата на штетни
ладилни флуиди, како и примената на технологии со
ладилни флуиди кои немаат влијание врз озонскиот
слој, се мерки кои сега се и законски обврски, во
најголемиот број на држави во светот (сите потписници
на Протоколот од Кјото).
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Разградуваое на пзпнскипт слпј
Концептот на тригенерација се вклопува во ваквата
стратегија, за замена на штетните ладилни флуиди и
нивно исфрлање од употреба.
Апсорпционите чилери со термички погон, кои се во концепцијата на постројките со тригенерација, работаат со
ладилни флуиди кои немаат влијание врз озонскиот
слој ( вода-амоњак, вода–литиум бромид, и.т.н. ).
Амонијакот е технички многу ефикасен ладилен флуид,
меѓутоа бара будно следење и контрола.
Кај апсорпционите чилери со термички погон, водата
како ладилен флуид, во комбинација со безопасен
литиум-бромид, се користи за продукција на ладна
вода, користејќи топлинска енергија како движечка
сила.
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Разградуваое на пзпнскипт слпј
Во иднина се очекува, со смалување на испуштањето на
штетни ладилни флуиди во атмосферата, состојбата со
нарушувањето на озонски слој да се успори, потоа да се
конзервира за одреден период, после кој состојбата би
се подобрувала, со тенденција во подолг период и да се
санира.

146

Економија
Економски поволности за крајните корисници, произлегуваат од помалата потрошувачка на гориво, што во
крајна линија е заради зголемената енергетска
ефикасност.

Конкурентност
Помалата потрошувачка на гориво, директно влијае врз
смалување на трошоците во снабдувањето со енергија,
што резултира со зголемување на конкурентноста на
пазарот.
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Енергетска сигурност
Зголемување на енергетската сигурност, е со смалувањето на потрошувачката на гориво, како и можностите за
користење на расположиви видови на гориво.
Замена на горива од увоз, со расположиви горива од
локално потекло, ја релаксира состојбата на енергетска
зависност.

Влијанија врз националните економии
Можности за значајни влијанија врз националните
економии, со земање во обзир на сите аспекти на
концептот на когенерација/тригенерација, посебно при
поголем опфат на користење на ваквиот концепт.
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ДРУГП
Генерално, побарувачката за електрична енергија расте
побрзо од целокупната побарувачката на енергија.
Можностите за смалување на вршните потреби од ел.
енергија, поволно влијаат врз ел. енергетските системи.
Со поголем опфат на централизирани системи се редуцираат потребите од изградба на нови ел. централи.
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ВИДПВИ НА СИСТЕМИ
ЗА КПГЕНЕРАЦИЈА

151

ВИДПВИ НА СИСТЕМИ
Системите за когенерација/тригенерација, можат да се
конфигурираат на различни начини, а воедно можат да
се користат за различни намени.

Приклучувањето на надворешните потрошувачи (корисници), се реализира кај системи кои можат да бидат :
 Децентрализирани системи,
 Централизирани системи.

Разликата е во опфатот, што скоро секогаш повлекува и
разлики во големините и капацитетите на постројките
кои влегуваат во состав на системите.
Воедно, претходното влијае и врз параметрите и
показателите на поодделните постројки и сис-темот во
целина.
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ВИДПВИ НА СИСТЕМИ
Со обзир на претходното, децентрализираните и
централизираните системи имаат некои различни
карактеристики и особености.
На прашањето за тоа, кој е поповолен за примена централизиран, или децентрализиран систем, нема
универзален, дециден одговор (одговори).
Одговорите на вакво прашање, не се еднозначни, нити
пак едноставни, со обзир дека се работи за комплексна
материја, каде и двата начини имаат редица
поволности, но и редица недостатоци.
Како варијанти, секогаш се поставуваат и двата начини.
Сепак, спротивставувањето на предностите и недостатоците кај поодделните варијанти, во секој конкретен
случај поодделно, доведува до логични заклучоци, кои
мора да бидат подржани со издржана аргументација и
за двете можности.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Најчеста примена на когенерација/тригенерација, досега
е кај децентрализирани системи, посебно кога се
работи за помали капацитети на примарните агрегати,
или системите во целина
Кај мали и средно големи капацитети, кои се карактеристични за децентрализирани системи, системите за
когенерација/тригенерација, можат да се класифицираат како :
 големи ( > 1 MW ),
 средно големи ( >100 kW – 1 MW ),
 мали ( < 100 kw ),
 микро ( < 30 kW ).
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Продуцираната топлина и студот од постројките за СНР,
се доведуваат кон локалните потрошувачи, а ел.
енергија, или се конзумира од локалните потрошувачи,
или се предава кон надворешна (јавна) мрежа.

Гориво

СНР
модул

Греење

Краен
Корисник

Децентрализиран
систем

Децентрализиран систем со когенерација
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Децентрализиран систем

Ладење

Краен Корисник

Апс.
Чилер

Гориво
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СНР
модул

Греење

Децентрализиран
систем
со тригенерација

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Сите наведени поволности на системите со когенерација/
тригенерација, од важност се и кај децентрализираните
системи, т.е. кај децентрализираните системи може да се
смета со :
 Зголемена ефикасност на користењето и конверзијата
на енергијата,
Преку користење на концептот на когенерација/тригенерација кај децентрализирани системи, ефикасноста може да се
зголеми до 70-80%.

 Ниски емисии на загадувачки материи во околината,

особено на CO2, кој е главниот стакленички гас,
Зголемување на енергетската ефикасност, директно влијае и
врз намалувањето на емисиите во воздухот, а со тоа се смалува
загадувањето, како и смалување на емисиите на стакленички
гасови,
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ

 Економски погодности за крајните корисници,

 Влијание врз националните економии, и.т.н.
Зголемувањето на ефикасноста, директно влијае и врз
економските поволности, а како концепт, во глобални рамки,
влијае и врз националните економии во целина.
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Пспбенпсти кај децентрализирани системи
 Децентрализирани системи се погодни за релативно помали

потреби на крајните корисници од топлинска енергија.
 Кај изолирани потрошувачи, децентрализираните системи
се секогаш во предност, или се единствена можност,
 Можности за искористување на расположива отпадна енергија, посебно до колку енергетските ресурси се со ограничен
обем.
Во поодделни случаи, кај различни технолошки процеси, како
нуз продукти, или отпадни материи се појавуваат поодделни
форми на отпадни материјали, биомаса, отпадни гасови, и.т.н. До
колку, ваквите материи се согорливи, т.е. имаат одредена
енергетска вредност, истите можат да се искористат како
гориво за когенерациони шеми. Со тоа се зголемува
рентабилноста на самото производство, а некогаш, од значење е
и намалувањето на потребите за депонирање на отпад.
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 Можности за искористување на алтернативни извори на

енергија,

Пспбенпсти кај децентрализирани системи
Значајна предност - топлината и студот не треба да
бидат транспортирани на поголеми растојанија ( се
избегнуваат трошоци за изведба на цевководни
системи, а дистрибуција на топлинската енергија и
студот се реализира со помали загуби на енергија ).
Значајни заштеди на трошоци, што овозможува
дополнителна конкурентност на индустриски и
комерцијални корисници.
Со прифатливи цени за топлинска енергија, може да биде
интересно и за други локални потрошувачи
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Пспбенпсти кај децентрализирани системи
 Можности за реализација на повеќе форми на децен-

трализирано производство на електрична енергија.
Со обзир дека најчесто когенерационите постројки се
дизајнираат за покривање на потребите на локалните
потрошувачи, со ваквиот начин се обезбедува висока
ефикасност.
Со избегнување на преносот, се смалуваат загубите и се
зголемува флексибилноста на користењето на
системот.
 Можност за зголемување на различноста во начините за
производство на ел. енергија, со што се обезбедува
конкуренција во понудата на слободен пазар.
Концептот на когенерација е главен промотор за
либерализација на енергетскиот пазар.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
При одредени услови, централизираните системи имаат
редица предности во однос на децентрализираните, но
со обзир на големината на опфатите, постројките и
системите во целина, потребни се детални анализи за
докажување на подобноста и исплатливоста на ваквиот
начин на примена, кај секоја апликација поодделно.
Претходното е уште поизразено од аспект и на големите
инвестициони вложувања, кои се потребни за изградба
на ваквите системи.
Концептот на когенерација, кај централизираните системи е присутен од поодамна.
Централизираните системи се појавија и се разгледуваа,
во главно како централизирани топлификациони
системи.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Главните предности и поволности кај топлификационите
системи, се базираа, токму на концептот на когенерација ( порано, кај нас се нарекуваше споен процес ), а
концептот на тригенерација е надградба, токму на
ваквиот концепт на когенерација.
Краен
Корисник

Гориво
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СНР
модул

Греење

Централизиран систем со когенерација

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
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Ладење
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Корисник

Гориво
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СНР
модул

Греење

Централизиран
систем со
тригенерација

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Со обзир на можностите за различна конфигурација на
системите за когенерација/тригенерација, како можност е и конфигурирање на централизирани системи со
елементи на децентрализирани целини.
Крајниот ефект е систем со тригенерација, со обзир дека
за потрошувачите се обезбедува ел. енергија, топлина и
студ.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Централизиран систем
со когенерација, со
децентрализирано
поставување на чилерски постројки
Централизирано
греење

Гориво
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СНР
модул

Греење

Децентрализирано ладење

Апс.
Чилер

Ладење

Краен
Корисник

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Со претходно наведените примери, можностите за различно конфигурирање на системите не се исцрпуваат,
со тоа што за секоја конфигурација, потребно е
осмислување на предлогот, а воедно и детални анализи
за перформансите и ефектите од така конфигурираниот
систем.
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ПСПБЕНПСТИ КАЈ ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Централизираните системи, обезбедуваат огромни
можности за подобрување на инфраструктурата во
поодделни средини, со :
 Зголемување на енергетската ефикасност,
 Намалување на загадувањето на воздухот,
 Борба со глобалното затоплување преку намалувањата на
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емисиите на штетни и стакленички гасови,
Економската конкурентност,
Економскиот развој,
Енергетската сигурност,
Влијанија врз националните економии,

Енергетска ефикаснпст
Клучен фактор врз набројаните фактори е енергетската
ефикасност.
Енергетската ефикасност е од важност, од причини што
има влијание врз :
 Загадувањето на воздухот на локално и глобално ниво,
 Емисиите на стакленички гасови на глобално ниво,

 Квалитетот на воздухот во регионални рамки,
 Економската конкурентност,
 Економскиот развој,
 Националната енергетска сигурност.
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Енергетска ефикаснпст
Два начини на влијание врз зголемување на ефикасноста :
 Економските погодности овозможуваат кај централизираните системи користење на технологии со висока
ефикасност, како и обезбедување на професионално
управување на овие технологии од 24 часа на ден, за
да се обезбеди максимална ефикасност.
 Централизираните системи обезбедуваат можности
за по продуктивнo користење на енергијата, која со
конвенционалните технологии се испушта во атмосфера, т.е. е изгубена ( неискористена топлина од ел.
централи и индустриски процеси, енергија од комунален отпад на депонија, гас, и.т.н. )
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Енергетска ефикаснпст
Со користење на централизирани системи се обезбедува
искористување на големи количини на отпадна енергија, од причини што со централизираните системи се
обезбедува инфраструктура за снабдување со топлинска енергија за голем број на корисници.
Со централизирани системи со примена на концептот на
когенерација, ефикасноста може да се зголеми до 70 –
80 %, за разлика од просечната ефикасност кај постоечките ел. централи која е сса 35 %. Со новите гасни
турбини кои работаат по комбиниран циклус, може да
се постигне ефикасност од 50-55%.
Значајно е, што најчесто не се потребни средства за поврзување на потенцијалните корисници со електричните
централи.
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Загадуваое на впздухпт
Кај централизираните системи, намалувањето на емисиите на загадувачки гасови во воздухот, е преку
зголемување на енергетската ефикасност и ефикасно
управување со системите за контрола на емисиите.
 Економските поволности и високото ниво на
обученост на персоналот, овозможуваат инсталирање
на централни системи, одржување и управување со
системите за контрола на воздухот, како и користење
на различни горива, вклучително и јаглен.
 Со когенерација, централизираните системи можат да
доведат до драматично намалување на загадувањето
на воздухот во споредба со конвенционалната
технологија.
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Загадуваое на впздухпт
Централизиран систем за греење со гас, со користење на
когенерација, може да ги намали за половина емисиите
на азотни оксиди ( нивото на озон, т.е. смог ), кога се
споредува со засебна продукција на :
 електрична енергија со нов гасно-турбински комбиниран
циклус
 топлина за комерцијални објекти врз основа на просекот од
различни конвенционални технологии,

Градовите, каде се користат централизирани системи,
имаат пониски нивоа на локално генерирање на
загадувањето на воздухот.
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Загадуваое на впздухпт

Nitrogen oxides emissions
( lbs. per total mollion Btu output )
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Conventional
technologies

Загадуваое на впздухпт
Стокхолм – Шведска, во период 1965 – 1990 г., емисиите на сулфур
двооксид се намалени за 95%, а емисиите на честички за 82% , во
главно како резултат на зголемена ефикасност и флексибилно
користење на горивото со проширување на централизираниот
систем.
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Emission reductions and growth of district heating in Stockholm,
Sweden, 1965-1990 8

Глпбалнп затпплуваое

Со централизираните системи, можат да се намалат емисиите на стакленички гасови и да се обезбедат поволни
влијанија врз :
 Озонот во стратосферата,
 Квалитетот на воздухот регионите,

 Економскиот развој,
 Националната енергетска сигурност.
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Глпбалнп
затпплуваое

Нарушуваое на пзпнскипт слпј
Со смалување на испуштање на штетни ладилни флуиди во
атмосферата, се очекува, состојбата со нарушениот озонски
слој да се конзервира за одреден период, после кој би се
подобрувала, со тенденција во подолг период и да се санира.
Централизираното ладење, може да биде клучна стратегија,
за ослободување од употребата на штетни ладилни флуиди.
Преку подобро екипирање и оперативните практики за
набљудување, следење и контрола, системите за
централизирано ладење се поспособни за контрола на
емисиите, таму каде што се користи фреон.
Системите за централизирано ладење, исто така,
обезбедуваат извонредни можности за користење на
технологии за ладење, без влијание врз озонската обвивка,
како амоњак, или пареа кај апсорпциони системи.
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Нарушуваое на пзпнскипт слпј
Технологиите со користење на амоњак-вода, вода-литиум
бромид, се ефикасни и безбедни за вработените во
централизираните системи, но се помалку изводливи
во поединечни згради, за што има повеќе примери.
Со централизирани системи за ладење, се елиминираат
значајни капитални инвестиции, за промени, или
реконструкција на ладилните агрегати, каде претходно
се користени СFС ладилни флуиди.
Ова избегнување на инвестиции, е важно кај урбаните
центри, кои честопати се обидуваат да се натпреваруваат со субурбаните области.
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ЕКПНПМИЈА
Развојот на централизирани системи, ја зголемува
енергетската област на локалните економии и ги
ревитализираат урбаните центри, со обезбедување на
релевантна,
пониска
цена
на
енергетската
инфраструктура и подобрување на квалитетот на
воздухот во урбаните средини.
Со централизираните системи се зголемува енергетската
сигурност и стабилноста на цената на снабдувањето со
енергија, бидејќи се зголемува флексибилноста за
користење на различни извори на енергија, вклучувајќи
и обновливи енергетски ресурси.
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Екпнпмски развпј

Развој на централизирани енергетски системи, обезбедува работни места и ги зголемува можностите за
локално користење на енергија и човечки ресурси.
Развој на централизиран систем е многу интензивна
работа, каде се бараат работници, заварувачи, тешка
механизација, оператори и други видови на работна
снага.
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Екпнпмски развпј
– Искуства пд САД
За обем на изградба за 1 милијарда долари, се проценува
дека ќе бидат потребни 23.400 човек/години работа (
Студија, подготвена од Катедрата за домување и урбан
развој – HUD ).
Околу 60% од трошоците за развој на енергетски систем
се трошоци за изведба, а во големите урбани целини,
околу 50% од опремата, типично се набавува од
локални добавувачи на опрема.

Резултатот е дека околу 85% од капиталните инвестиции - трудот и опрема, се задржува во рамките на
локалните економии.
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Ревитализација на урбани средини
– Искуства пд САД
Со користење на локалните човечки ресурси и локални
извори на енергија, со централизирани енергетски
системи се обезбедува влијание врз локалните, регионалните и националните еконо-мии Лошиот квалитет
на воздухот во урбаните јадра, ја влошува и така
тешката позиција на урбаните центри, кои имаат
конкуренција во приг-радските подрачја по различни
основи (опстоју-вање на постоечки и отворање на нови
бизниси, вработување, даноци, и.т.н.)
Можностите за заштеди, вработувања и капитални
инвестиции во областа на енергетските системи, за
густо развиените урбани средини, се појавуваат како
можности за стимулација и ревитализација.
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Енергетска сигурнпст
Голема зависност од надворешни извори на енер-гија,
резултира со ранливост од прекини во снабдувањето,
несигурни цени и закани за националната сигурност.
Централизираните енергетски системи, нудат јасна
предност на изворите на енергија и флексибил-ност во
споредба со енергетски системи кај индивидуални
згради.
Опфат за снабдувањето со енергија, значи дека домашните горива и/или обновливи извори на енергија, може
да бидат замена за увоз на нафта.
Далеку полесно е да се промени опрема, вид на гориво,
или манипулации во централа, отколку во многу
дисперзирани објекти.
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Енергетска сигурнпст
Потребата од флексибилност, се должи на :
 промена на светските настани кои предизви-куваат
рестрикции во снабдувањето, или зголемувања на
цените на горивото;
 проблемите со постоечката технологија (на пр CFCs),
 развој на нови технологии, вклучувајќи ги и
обновливите извори на енергија.
Се проценува дека, големи централизирани системи во
градовите, се најдобар начин за да се направи конверзија
на користењето на фосилни горива со обновливи извори
на енергија.
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Енергетска сигурнпст
Централизираните системи во голема мерка ги прошируваат можностите за користење на разни обновливи
ресурси, кои кај поголеми системи можат полесно да се
имплементираат, отколку кај мали индивидуални
градби, како :
 Биомаса ( дрво и енергија од отпадни култури, и.т.н. )
 Геотермална енергија,
 Природни извори на ладење, како ладна вода од океан, езеро,

или река.
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ДРУГП

Можностите за смалување на вршните потреби од ел.
енергија, поволно влијаат врз ел. енергетските системи.
Со поголем опфат на централизирани системи, се редуцираат потребите од изградба на нови ел. централи.
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ТЕРМП-ТЕХНИШКИ И ЕКПЛПЩКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ И ППКАЗАТЕЛИ
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ТЕРМП-ТЕХНИШКИ И ЕКПЛПЩКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И
ППКАЗАТЕЛИ
ТЕХНП-ЕКПНПМСКИ ППКАЗАТЕЛИ

Сите релевантни параметри,
податоци и показатели,
карактеристични за СНР системи,
од техничко-технолошки,
еколошки и економски аспект.
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Сппредбени карактеристики и пспбенпсти
Гасни турбини :
 Дијапазон на снаги : 500 kW до 250 MW

Предности
 Висока сигурност,
 Ниски емисии,
 Висок степен на топлина на располагање,
 Нема потреба од ладење.
Недостатоци
 Потребен висок притисок на гас, или користење на
компресор,
 Мала ефикасност при мали оптоварувања,
 Смалување на ефикасноста со зголемување на
надворешната температура.
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Сппредбени карактеристики и пспбенпсти
Микро турбини
 Дијапазон на снаги : 30 kW до 250 kW

Предности
 Мал број на подвижни делови,
 Компактна големина и мала маса,
 Ниски емисии,
 Нема потреба од ладење.
Недостатоци
 Високи трошоци,
 Релативно ниска механичка ефикасност,
 Ограничени на апликации со пониска температура.
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Сппредбени карактеристики и пспбенпсти
Клипни мотори
 Дијапазон на снаги :
 Брзоодни мотори (1200 rpm) ≤ 4 MW
 Спороодни мотори (102-514 rpm) 4 - 75 MW

Предности
 Високa енергетска ефикасност со оптоварувања помали од
номиналните,
 Оперативна флексибилност,
 Брзо време на стартување,
 Релативно ниска цена,
 Може да се користат во широк дијапазон на режими
 Работа со ниски притисоци на гас.
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Недостатоци
 Високи трошоците за одржување,
 Ограничени за апликации со потреби од пониски температури,
 Релативно високи емисии на загадувачки материи,
 Мора да се ладат и во случаи кога топлината не се користи,
 Високи нивоа на бучава на ниски фрекфенции.

Сппредбени карактеристики и пспбенпсти
Парни турбини
 Дијапазон на снаги : 50 kW до 250 MW,

Предности






Висока вкупна ефикасност,
Може да се користи било кој тип на гориво,
Можност за задоволување на повеќе температурни нивоа,
Долг работен век и висок степен на сигурност.
Уделите на ел. снага и топлинска енергија може да се
различни.

Недостатоци

 Бавно стартување.
 Низок удел на ел. снага во однос на топлина.
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Сппредбени карактеристики и пспбенпсти
Горивни ќелии
 Дијапазон на снаги : 5 kW до 2 MW

Предности

 Висока ефикасност во цел дијапазон на оптоварувања,
 Ниски емисии и низок шум,
 Модуларни изведби.

Недостатоци

 Високи трошоци,
 Ниска издржливост и мала густина на снага,
 Со обзир на потребата од водород, за актуелните

горива е потребна претходна обработка
(реформирање на гориво).
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Енергетска ефикаснпст

Вкупната енергетска ефикасност кај СНР конверзија, се
изразува како однос на нето снагата ( ел. и топлинска )
и снага на потрошеното гориво.
За било која технологија, вкупната СНР ефикасност ќе се
разликува во зависност од големината, снагата и
уделот на топлинска однос на ел. енергија.
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Енергетска ефикаснпст
 Гасни турбини

Поголема ефикасност се постигнува кај поголеми агрегати и за поголеми вредности на уделот на топлина
која се користи.
Вкупната енергетска ефикасност кај гасни турбини, за
дијапазон на снаги од 1 - 40 MW, со удел на топлинска
во однос на ел. енергија помеѓу 0,5 -1,0, се движат од 70
- 75 %.
 Микро турбини

За разлика од гасните турбини, со микро турбини вообичаено се постигнува вкупна енергетска ефикасност од
65 - 75 %.
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Енергетска ефикаснпст
 Клипни мотори

Комерцијално достапни Отто мотори, се со дијапа-зон на
снаги од 100 kw до 5 MW. Вкупната енергетска
ефикасност е во граници од 75 - 80 %.
 Парни турбини

Иако изведбите на системи со парни турбини, можат
значително да се разликуваат врз основа на горивото
кое се користи, може да се постигне вкупна енергетска
ефикасност до 80 %, во широк дијапазон на ел. снаги и
количини на топлинска енергија која се одведува кон
надворешни потрошувачи.
 Горивни ќелии

Со технологија со горивни ќелии, може да се постигне
вкупна енергетска ефикасност во граници од 65 - 75 %.
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Мпжнпсти за прпдукција на тпплинска енергија
Можностите за продукција на корисна топлинска енергија
од издувните гасови е главната предност кај СНР технологиите.
 Гасни турбини
Излезните гасови се со висок квалитет (висока температура).
Оддавањето на топлина одговара за повеќето СНР апликации.
Може да се продуцира пареа со притисок, или издувните
гасови можат да се користат директно кај процеси за
греење и сушење.
 Микро турбини
Излезните гасови се со температури во дијапазон од 400 ºF
до 600 ºF.
Погодни се за снабдување со различни видови на топлин199 ски потреби кај згради .

Мпжнпсти за прпдукција на тпплинска енергија
 Клипни мотори

Може да се продуцира топла вода и пареа со низок
притисок.
 Парни турбини
Можност за работа во широк дијапазон на притисоци на
пареата.
Се проектираат поодделно, за овозможување на задоволување на термичките потреби на СНР апликациите, со
користење на противпритисни, или кондензациони
турбини со регулирани одземања на пареа за соодветно
потребни притисоци и температури.
 Горивни ќелии
Отпадната топлина, може да се користи првенствено за
санитарна топла вода и кај инсталации за греење.
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Време на стартуваое
Времето, за кое една постројка може да стартува, да постигне работни параметри и синхронизација на ел.
енергетската мрежа, е битен фактор, кој зависи пред се,
од видот на примарните агрегати.
 Гасни турбини

Имаат релативно кратко време на стартување, иако
искористувањето на топлината е со ограничувања.
 Микро турбини

Стартуваат за неколку минути, но има потреба од акумулаторска батерија за ел. енергија, до колку постројката
работи независно од ел. енергетската мрежа.
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Време на стартуваое
 Клипни мотори

Имаат кус период на стартување, што овозможува нивно
користење и како хавариски агрегати, при вонредни
состојби на испад на мрежа.
 Парни турбини

Имаат долго време на стартување, заради лимитирање на
брзината на загревање на елементите од опремата.
 Горивни ќелии

Имаат релативно долго време на стартување ( особено
MCFC и SOFC ).
Подолгото време на стартување кај парните турбини и
горивните ќелии, наведува на примена на истите,
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повеќе за базни режими.

Распплпжливпст
Расположливоста го покажува времето за кое постројката може да се користи за генерирање на електрична
енергија и/или производство на пареа.
Расположливоста, генерално зависи од видот и оперативните услови на единицата.
 Гасни турбини
Чести стартови и прекини, можат да ја зголемат веројатноста од механички дефекти. За стабилен режим на
работа, со чисти горива, гасните турбини може да работаат околу една година без исклучување.
Се проценува, дека расположливоста кај гасни турбини
кои работаат со гасовити горива, како природен гас, е
над 95 %.
 Микро турбини
Производителите наведуваат расположивост од 98–99 %.
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Распплпжливпст
 Клипни мотори

Расположивоста кај клипни мотори е во зависност од
типот на моторот, бројот на вртежи и квалитетот на
горивото. Расположивоста кај моторите кои како
гориво користат природен гас, е околу 95 %.
 Парни турбини

Имаат висока расположливост, обично поголема од 99 %,
со повеќе од една година помеѓу прекини за прегледи и
одржување.
При тоа, наведениот висок степен на расположливост, не
се однесува и за котелските и HRSG постројки.
 Горивни ќелии

Има наводи за комерцијално достапни постројки, со
постигната расположливост поголема од 90 %.
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Емисии на загадувачки материи
Покрај намалувањто на трошоците, со СНР технологиите,
во споредба со разделениот начин на генерирање на ел.
енергија и продукција на топлинска енергија, има
значително помало испуштање на загадувачки материи
во атмосфера, т.е. пониски емисии.
 Гасни турбини.

Примарни загадувачи од гасни турбини се азотни оксиди
(NOx), јаглероден моноксид (CO) и испарливи органски
соединенија (VOCs).
Другите загадувачи, како што се оксиди на сулфур (SOx) и
честички (PM), зависни се првенствено од горивото кое
се користи.
Слично е и за емисиите на јаглероден двооксид, кои се
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исто така зависни од горивото се користи.

Емисии на загадувачки материи
 Гасни турбини

Многу гасни турбини работаат со користење на природен
гас како гориво. Согорувањето се реализира со голем
вишок на воздух ( сиромашна смеша ), во горилници кои
се сретнуваат како суви нискоазотни горилници, со кои
испуштањето на NOx се движи помеѓу 0,17-0,25 lbs/MWh
без дополнителна контрола на емисиите.
Со примена на селективно каталитичко намалување (SCR),
или каталитичко согорување, концентрацијата на NOx
во издувните гасови од гасните турбини, може да се
намали за 80 - 90 %.
Кај многу гасни турбини, инсталирани на локации со
строги прописи во однос на емисиите на загадувачки
материи, се користат SCR третмани на излезнните
гасови, за да се постигнат крајно ниски вредности на
206 емисиите на NOx.

Емисии на загадувачки материи

 Гасни турбини

Обично, комерцијално достапните гасни турбини имаат
вредности на емисии на CO, кои се движат помеѓу 0,23 0,28 lbs/MWh.

Со катализатори за оксидација на јаглероден моноксид,
CO може да се намали за сса 90 %.
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Емисии на загадувачки материи
 Микро турбини

Имаат потенцијал за ниски емисии на загадувачки мате-рии.
Вообичаено, микро турбините работат во главно на гасовити
горива, со согорување на сиромашна смеша на гориво
/воздух. (суво нискоазотно согорување ).
Примарните загадувачи од микро турбини вклучуваат NOx, CO
и несогорени јагленоводороди. Продуцираат занемарливи
количини на SO2.

208

Кај микро турбините, во блиска иднина, малку е веројатно да
се врши каталитичко согорување за дополнително прочистување на отпадните гасови за отстранување на NОx, заради
користење на технологија на суво нискоазотно согорување и
ниска влезна темепература.
Емисии на CO за микро турбини, обично се во дијапазон од 0,06
- 0,54 lbs/MWh.

Емисии на загадувачки материи
 Клипни мотори
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Емисиите со издувните гасови, се примарен инерес за околината кај клипни мотори.
Примарни загадувачи од мотори СВС се NOx, CO и VOCs.
Други загадувачи, како што се SOx и цврсти честички, првенствено се зависни од горивото кое се користи.
Содржината на сулфур во горивото ги определува емисиите на
сулфурни соединенија, првенствено SO2.
Испуштањето на NOx од мали мотори кои работаат со богата
смеша, со интегрален 3-насочен катализатор, може да се
смали до 0,06 lbs/MWh.
Поголемите мотори кои работаат со со сиромашна смеша, имаат вредности од околу 0,8 lbs/MWh без прочистување на
издувните гасови.
Кај вакви мотори може да се користат SCR постројки за намалување на NOx.

Емисии на загадувачки материи
 Парни турбини
• Емисиите кај системи со парни турбини, зависат од

видот на горивото кое се користи во котелот, или други
извори на пареа, конструкцијата и особеностите на
постројката, функционирањето на системите за
прочистување на излезни гасови, и.т.н.
• Емисиите од котлите, вклучуваат NOx, СО, SOx, цврсти
честички ( РМ ).
• Типични вредности за емисии од котли за NOx се во
дијапазон од 0,3 - 1,24 lbs/MMBtu за јаглен, 0,2 - 0,5
lbs/MMBtu за дрво, 0,1 - 0,2 lbs/MMBtu за природен гас.
• Комерцијално достапни технологии, за смалување на
NOx при самите процеси на согорување, како и за
прочистување на гасови како продукти од согорување,
се со селективно каталитичко смалување на
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концентрациите на NOx до 90 %.

Емисии на загадувачки материи
 Парни турбини

 Неконтролирани емисии на CO се во дијапазон од 0,02 -

0,7 lbs/MMBtu за јаглен, околу 0,06 lbs/MMBtu за дрво, и
0,08 lbs/MMBtu за природен гас.
 Емисии на SOх кај системи со парни турбини, најмогу
зависат од содржината на сулфур во горивото кое се
користи. SOх се состои од околу 95 % SO2, а останатите
5 % се емитираат како сулфур триоксид (SO3).
 Десулфуризација на излезните гасови (FGD) е еден од
најчесто користените начини на прочистување на
излезните гасови од SO2 и може да се примени за широк
дијапазон за различни намени.
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Со FGD може да се обезбеди отстранување на SO2 до 95 %.

Емисии на загадувачки материи
 Горивни ќелии

Системите со горивни ќелии, суштински имаат ниски емисии на загадувачки материи, бидејќи при процесот на
примарното генерирање на ел. енергија, нема согорување.
Најзначаен извор на емисии е потсистемот за обработка на
горивото, каде што се реализира реформирање на
горивото.
Кај отпадните гасови од горивните ќелии, емисиите на
загадувачки материи се помалку од 0,019 lbs/MMBtu на CO,
помалку од 0,016 lbs/MMBtu на NOx и занемарливи SOx без
било каков дополнителен третман на излезните гасови..
За горивните ќелии не се очекува да има потреба од
контрола на емисиите, за исполнување на постоечки и
предвидени прописи.
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Емисии на загадувачки материи


СО2

Иако не се смета за загадувач со директно влијание врз
здравјето на луѓето, емисиите на CO2 кај СНР технологии се резултат од употребата на фосилни горива.
Вреднонстите на СО2 кои се испуштаат во било која од
СНР технологиите, зависни се од содржина на јагленород во горивото и ефикасноста на системот.
Содржината на јагленород во горивата е :
 природени гас - 34 јагленород lbs/MMBtu;
 нафта - 48 јагленород lbs/MMBtu,
 јаглен - 66 јагленород lbs/MMBtu.
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Преглед на
пснпвни технички
карактеристики на
различни СНР
системи
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ТЕХНП-ЕКПНПМСКИ ПАРАМЕТРИ
И ППКАЗАТЕЛИ
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ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Минимални пресметковни трошоци, при производ-ство и
снабдување на надворешни потрошувачи со различни
видови енергии, ја дефинираат техно-економската
подобност на некое од варијантните решенија.
Вкупните годишни пресметковни трошоци можат да се
претстават како збир од трошоци за инвестициони
вложувања и експлоатациони трошоци :

Z aK  J
216

ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
При избор на варијанта како техно-економски најпогодна
ќе биде онаа, кај која пресметковните годишни трошоци
се минимални, т.е:

Z OPT  min Z i 
Zi=Zi,OPT, т.е. пресметковните годишни трошоци за i-та
варијанта се оптомални за истата.
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ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Дополнителни ограничувања, од аспект на :
 Енергетска ефикасност,
 Испуштање на загадувачки материи во атмосфера и
општо проблематика со околина (бучава, вибрации,
и.т.н. ),
 Достапност и сигурност во снабдувањето со гориво,
и.т.н.
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Инвестициони вложувања
Инвестиционите вложувања во изградба на термоенергетски објекти и постројки, точно би можеле да се
дефинираат после разработка на детални проекти, за
секоја ваква постројка, или објект посебно.
Цената на вкупните инвестициони вложувања во постројка или систем, се добива како збир од цените на
поединечните елементи од истите :

K   Ki
i
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Структура на инвестициони вложувања
 Трошоци за примарна опрема,

 Трошоци за помошна опрема и други мтеријали,
 Трошоци за монтажа на опремата,
 Трошоци за инженеринг и управување со проекти,
 Трошоци за отплата на ануитети, камати, финансиски

услуги, и.т.н.
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Експлоатациони трошоци

Експоатационите трошоци, претставуваат збир на
сите стални и променливи годишни трошоци кои се
сврзани со производството и транспортот на
различни видови енергии, во услови на есплоатација на постројките и системите.

J   Ji
i
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Структура на експлоатациони трошоци

Глобално, можат да се претстават како збир од
трошоци за :
 примарни и останати енергетски ресурси;
 плати за вработените и вообичаените давачки од
истите;
 одржување и експлоатација на постројки и
објекти;
 општи трошоци за постројки и објекти.
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Трошоци за гориво и останати погонски
материјали
Зависат од :
 видот на гориво,
 количините на гориво,
 цената на горивото, вклучувајчи ги и транспорт-

ните и други трошоци,
 видот, количините на останати погонски помош-ни
материјали, цените, и.т.н.
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Трошоци за експлоатација и одржување
( Оperation and maintenance -O&M )

Зависат од трошоци за :
 Плати за оперативен персонал,
 Рутински прегледи,
 Тековно одржување,
 Превентивно одржување, и.т.н.
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Цени на единица произведена/предадена
енергија за надворешни потрошувачи
Кај постројки со комплексно производство на топлинска и ел. енергија, цените на единица произведена
/предадена/ топлинска, т.е. ел. енергија, можат да се
определат ако се изврши распределба на трошоците
по производство на топлинска и производство на ел.
енергија.
Цените за единица произведена топлинска и соод-ветно
ел. енергија за надворешни потрошувачи може да се
изразат како :

ZT
cT 
QGT
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ZE
cE 
QGE

Цени на единица произведена/предадена
енергија за надворешни потрошувачи
Цената на единица количество произведена пареа за
надворешни потрошувачи може да се изрази спрема :

ZT
c Pi 
M GP
Со земање во обзир и на техно-економските показатели
на дистрибутивните системи, можат да се добијат и
единечни цени за различните видови енергии на праг
на потрошувачите.
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Технп – екпнпмски ппказатели

Збирни техно-економски
параметри и показатели за
различни СНР системи
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ЗАГАДУВАЊЕ НА ОКОЛИНА
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ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Пrodukcija, одделување и испуштање на zagaduva~ki
materii, од razli~ni izvori na zagaduvawe :
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Prirodni,
Antropogeni

ПРИРОДНИ ИЗВОРИ
Zagaduvaweto od prirodni izvori na zagaduvawe, se
javuva kako rezultat na razli~nite pojavi i procesi koi se odvivaat vo prirodata.
 Пra{ina koja se nosi so veterot,



 Аero alergeni (polen i ostанато),



 Чesti~ki od morska sol,



 Чad i lete~ki pepel od {umski



po`ari,
 Гasovi od mo~uri{ta i sl.,
 Мikro organizmi (bakterii, virusi,
и.т.н.),
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Мagla,
Вulkanski gasovi i pepel,
Пrirodna radioaktivnost,
Мeteorska pra{ina,
Пrirodni isparuvawa,
Оzon, koj se pojavuva
pri el. praznewa.

АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ

Pri razli~ni aktivnosti na ~ovekot, se produciraat
razli~ni zagaduva~ki materii, koi so ispu{taweto vo atmosferata, vlijaat vrz zagaduvaweto i
zagadenosta na pobliskata ili po{irokata okolinata.
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АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ
Objektite, od koi zaradi koristeweto na razli~ni
tehnolo{ki postapki, ili drugi aktivnosti, se
produciraat razli~ni zagaduva~ki materii, kako
izvori na zagaduvawe, mo`at da se podelat vo pet
grupi.
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Termo i nuklearni elektro centrali i toplani za
proizvodstvo na toplinska i el. energija po
razdelen, ili spoen proces,
Иndustriski, ili zemjodelskki pogoni i kapaciteti,
so razli~ni tehnolo{ki postapki, pri {to se
produciraat razli~ni zagaduva~ki materii,
Тransportni sredstva,
Сogoruvawe na otpad, vo posebni postrojki, ili na
otvoren prostor,
Дrugi aktivnosti.

АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ
Изворите на загадување mo`at da se razgleduvaat vo
odnos na karakteristikite na izvorite, kako i
zagaduva~kite materii koi se ispu{taat, спрема :
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Лokacijata na izvorite, kako :
•
stacionarni,
•
mobilni,
Вremetraeweto na zagaduvaweto, pri:
•
trajna produkcija,
•
povremena produkcija,
Рasporedot na iзvorite, kako :
•
poedine~ni, ili to~kesti izvori,
•
liniski,
•
површински.
Вidot na zagaduva~kite materii koi se ispu{taat, kako :
•
gasni zagaduva~ki materii,
•
~esti~ki,
•
gasovi i ~esti~ki.

Pokraj na vakov na~in, izvorite na zagaduvawe mo`at da se klasificiraat i спрема drugi osnovi.

ЗАГАДУВАЊЕ И ЗАГАДЕНОСТ НА
ВОЗДУХОТ ВО ОГРАДЕН ПРОСТОР
Zagaduvaweto i zagadenosta na vozduhot vo ograden
prostor, se sre}ava vo pove}e slu~ai, a mo`e da
bide od razli~ni pri~ini.
Пri~inite za pojava na zagaduva~ki materii vo ograden prostor, mo`at da bidat по повеќе основи.
Оdvivawe na tehnolo{ki procesi, koga pri tehnolo{kiot proces se koristat, ili se produciraat
toksi~ni materii, koi po razli~ni osnovi (razlika
na pritisoci, difuzija, nedihtovawe na spoevi,
isparuvawe od otvoreni povr{ini, drobewe,
sitnewe i transport na materijali so oddeluvawe
na pra{ina, i.t.n.) mo`at da se pojavat vo
prostorot,
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ЗАГАДУВАЊЕ И ЗАГАДЕНОСТ НА
ВОЗДУХОТ ВО ОГРАДЕН ПРОСТОР
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Сkladirawe i ~uvawe na razli~ni organski i
neorganski materijali, koga se javuvaat hemiski
reakcii so produkcija na zagaduva~ki materii,
Оdgleduvawe na rastenija i `ivotni, koga
zagaduva~ki materii mo`at da se pojavat od
metaboliti~ki procesi, raspa|awe na organski
materii, za{tita na rastenijata so insekticidi i
drugi sredstva, i.t.n.,
Иnfiltracija na zagaduva~ki materii od nadvore{nata sredina.

ИСПУШТАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ ОД
РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА
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ИСПУШТАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ ОД
РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА
Кај индустриски погони, испуштање на загадувачки
материи во слободна атмосфера се сретнува најчесто од:
 Котелски постројки,
 Процесни постројки и опрема,
 Постројки за вентилација,

 Ладилни постројки и инсталации,
 Транспортни сретства.
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

КОТЛИ / КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ /
КОТЛАРНИЦИ

239

КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И
ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ
 Котел, како постројка од уреди и елементи со

обединета конструкција во една целина, со цел за
добивање на водена пареа, или топла/врела вода
под притисок, за сметка на топлина која се добива
со изгорување на горива.
 Котелска постројка, како обединета целина од

постројки и уреди, со цел за реализација на
функцијата на котелот, т.е. за добивање на водена
пареа, или топла/ врела вода на база на топлина
која се добива со изгорување на горива.
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КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И
ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ
 Котларница, како градежен простор со котли, оџа-

ци, пумпи, разделници, собирачи, склад за гориво
и останата помошна и пропратна опрема.
 Топлинска потстаница, како простор со опрема

за прераспределба на топлинска енергија кон
поодделни потрошувачи, или целини.
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Класификација на котли и котелски постројки
Поделба на котлите ( по однос на повеќе критериуми ) :
 Намената, како енергетски котли, индустриски котли,

топлификациони котли (за греење и индустиски потреби ), котли - утилизатори, енергетско–технолошки
постројки,
 Видот на флуидот кој се испорачува, како парни
котли, топловодни/вреловодни котли, котли за други
флуиди ( термомаслени и сл.),
 Притисокот на флуидот, со низок притисок ( при
p<=0.5 bar ), со висок притисок ( при p > 0.5 bar )
 Капацитетот на производство на водена пареа, со
мал капацитет ( до 12 t/h ), среден капацитет( до 110
t/h ), голем капацитет ( над 110 t/h ),
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Класификација на котли и котелски постројки
 Начинот на движење ( струење ) на гасовите и во-

дата, како пламено-гасно цевни котли, или водо
цевни котли,
 Движењето на паро водениот поток во внатрешноста на котелот, со природна циркулација, многукратна присилна циркулација, еднократна присилна
циркулација, (проточни котли )
 Видот на горивото кое се користи, како котли за
користење на цврсто, течно, или гасовито гориво,
 Начинот на изгорување на горивото, како изгорување во слој, во лет, или изгорување во флуидизиран
слој,
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Класификација на котли и котелски постројки
 Поставеност на ложиштето во конструктивната из-

ведба на котелот, со внатрешно, надворешно (долно),
или посебно ложиште,
 Други карактеристики и особености, како конструк-

тивни карактеристики, начин на манипулација, и.т.н.
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Oсобености
Pooddelnite karakteristiki po razli~ni osnovi, od
zna~ewe se za funkcioniraweto, karakteristikite i
osobenostite, kako i za konstrukciite na razli~nite
vidovi i tipovi na kotli, кои mo`at da se razgleduvaat
kako grupi vlijatelni faktori.
Namena na kotlite
Бiten faktor, koj predodreduva redica va`ni parametri
i karakteristiki kako za konstruktivnite re{enija, taka
i za rabotata na postrojkite.
Namenata na kotlite, го nametnuva vidot na fluidot,
параметрите на флуидот (pritisokot и температурата) kapacitetot, materijalite koi se koristat za gradba na
kotlite, i.t.n.

245

ВИДОВИ НА КОТЛИ
Energetski kotli, koi kaj стационарни котелски постројки
се користат за обезбедување на пареа за турбинските постројки од термо електричните централи.
Se raboti za parni kotli, so visoki i nadkriti~ni
pritisoci na pareata, a so obyir na namenata, vakvi
parni kotli se realiziraat i so najgolemi kapaciteti.
Мo`e da se upotrebuva bilo koj vid na gorivo (cvrsto,
te~no i gasovito ).
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ВИДОВИ НА КОТЛИ
Енергетски кotel so prinudna
cirkulacija i ~elno lo`ewe (Babcoc)
Gorivo - maslo za gorewe i zemen gas,
Капацитет на продукција на пареа 500 t/h
Temperaturi na sve`a/meѓupregreana
parea - 540/540 oC
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ВИДОВИ НА КОТЛИ
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Индустриски кoтли, кои се користат за снабдување
на индустриски потрошувачи со технолошка пареа за
потребите на поодделни технолошки процеси. Исто
така, во поодделни индустриски погони, се користат
за снабдување со пареа на индустриски парни
турбини, кои вообичаено работаат по споен процес.



Топлификациони котли, кои се користат за покривање на потребите од топлинска енергија, т.е. за
снабдување со пареа, топла, или врела вода кај
топлификационите системи, како и кај системите за
греење, климатизација и снабдување со санитарна
топла вода, кај поoделни, или група објекти.

ВИДОВИ НА КОТЛИ
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ВИДОВИ НА КОТЛИ
 Koтли – утилизатори, каде се користи тoплината на
излезните гасови, кои се испуштаат од различни иундустриски печки и технолошки постројки.
Ваквите котли немаат ложиште.
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ВИДОВИ НА КОТЛИ
 Вo зависност од температрата на излезните гасови, котлите

утилизатори, се делат на ниско температурни (помалку од 1001200 К) и високотемпературни (1300-1500 К).
 Kaпацитетот на продукција на пареа изнесува cca 2 - 40 t/h при
притисок до cca 3,9 MPa.
 Се користат кога има на располагање отпадна топлина со средна
или висока температура.
 Помошни горилници за согорување на дополнително гори-во, се
користат ако потребите се поголеми од количеството на
отпадната топлина.
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ВИДОВИ НА КОТЛИ
Котел утилизатор со принудна
циркулација
на
водата за OLP конвертори. Влажно отпрашување
по систем Wagner-Biro
(Babcoc)
Капацитет на продукција
на пареа - 7 t пареа по
шаржа,
Параметри на пареата :
• притисок 44 bar,
• температура 300 oC
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ВИДОВИ НА КОТЛИ
Котли за отпадна топлина се користат како рекуператори на топлина од издувните гасови од гасни турбини и
дизел мотори
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ВИДОВИ НА КОТЛИ



Eнергeтско-технолошки постројки, кадe технолошките и eнергетските eлементи сe обединеtи,
такa што нe e можна поединечна работа на истите.
Eнергeтско-технолошките постројки oвозможуваат
значително зголемување на технолошката и eнергетската eфикасност нa процесите нa преработка
нa суровините во целина.
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ВИД, ПАРАМЕТРИ НА ФЛУИДОТ И
КАПАЦИТЕТ НА КОТЕЛОТ

 Зavisat pred se od potrebite na potro{uva~ite i

namenata na kotelskata postrojka.
 Vlijaat vrz redica konstruktivni barawa i uslovi, a
so toa i vrz konstruktivnite i izvedbeni re{enija
na kotelot i kotelskata postrojka.
 Vlijaat i vrz samiot pogon i eksploatacija na
kotelot i kotelskata postrojka.
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Парни котли
Generirawe na vodena parea se vr{i vo parogeneratori.
Pri toa, parnite kotli, kako postrojki kade toplinata
se obezbeduva so sogoruvawe na klasiчni goriva, se se
u{te najgolemiot del od vakvite uredi i postrojki koi
se koristat vo praksata.
Globalnite principi na funkcionirawe na parnite kotli se dosta ednostavni, iako mehanizmite sprema koi se
odvivaat pooddelnite procesi se so isklu~itelna
slo`enost.
Кај parnite kotli, za generirawe na vodena parea se
koristi principot na odr`uvawe na konstanten
pritisok.
Pritisokot vo parniot kotel, kako maksimalen pritisok
koj se odr`uva vo sistemot kon koj e priklu~en kotelot,
se obezbeduva naj~esto so napojni pumpi ( so isklu~ok
kaj niskopritisni sistemi, kade odr`uvaweto na
pritisokot mo`e da se obezbedi i so adekvaten stolb na
256 voda ).

Парни котли
So doveduvawe na toplina kon toplino razmenuva~kite povr{ini od kotelot, toplinata koja se
producira so sogoruvaweto na gorivoto, preo|a
kon vodata, so {to se generira vodena parea, koja
vo zavisnost od potrebite i konstuktivnite osobenosti na kotelot se ispora~uva kako suvozasitena,
ili so dopolnitelno doveduvawe na toplina se
pregreva i kako pregreana se ispora~uva kon
potro{uva~ite.
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Парни котли
ПАРЕА ВО
ПРОЦЕС

Излезни
чадни гасови

ЕКОНОМАЈЗЕР

Оџак

VENT

ДЕГАЗАТОР

ПУМПИ

VENT

КОТЕЛ

BLOW DOWN
SEPARATOR

Горилник

Довод
ВОДА

Гориво
СМЕША

Хемикалии
Омекнувачи
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Шема на котларница

Видови котли
Паро-водогрејни котли, овозможуваат истовремено добивање на врела вода и пареа со притисок 0,7 - 2 МPa.
Водо грејни котли се сретнуваат како топловодно/вреловодни
котли, со различни конструкции. Широко се распространети
за различни потреби (семејни куќи, јавни, општествени,
индустриски згради, и.т.н.), со различни капацитети ( од
најмали сса 10-12 kW до капацитети со десетици MW, за
користење на различни видови на горива, и.т.н.).
Спрема руски извори, кај водогрејните котли, водата се загрева до 380 - 470 К. котлите
изработени од лиено железо, при мали капацитети (1,2 - 1,6 MW) се користат за загревање на
вода со притисок до 0,3 - 0,4 MPa до температури 390 К. Капацитетот на челичните котли се
движи од 4,75 до 210 MW.

Карактеристични параметри за топловодни котли :
 капацитет на генерирање на топлинска енергија,
 температура на загреаната вода
 (притисок на загреаната вода).
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Топловодни/вреловодни котли
Користењето на топловодни/вреловодни
котли е доста распространето.

Топловоден котел ложен со тврдо гориво

Топловоден котел ложен со гас
260

Топловоден котел ложен со гас,
нафта, или комбинирано

Топловодни котли

Надолжен пресек на топловоден котел
Ознаки : 1 – Ложиште, 2 – Задна страна на ложиште, 3 – Цевки за чадни
гасови, 4 – Предна комора за завртување, 5 – Врата, 6 – Отвор за
надгледување,
7 – Отвори за чистење, 8 – Одвод на чадни
гасови, 9 – Полнење/празнење на котелот, 10/11 - Приклучок за разводен
и сигуроносен цевковод,
12/13 - Приклучок за разводен и
261 сигуроносен цевковод, 14 – Изолација,
15 – Tурбулатори

Струење на чадните гасови
 Начинот на струење на чадните гасови во, или околу

цевките, е од важност за процесите на пренос на
топлина, како од гасната страна, така и од страната
на водата, или паро водената смеша.
 Воедно, влијае врз пристапот кон концепцијата и

обликувањето на конструкциите, димензионирањето
на елементите, и.т.н.
 Начинот на струење на чадните гасови, ја лимитира

големината на топлино разменувачките површини,
што непосредно влијае врз концепцијата на конструкциите, а со тоа и на конструктивните карактеристики
и особености на котелските агрегати. Со тоа се
лимитираат перформансите, пред се капацитетот,
што влијае и врз намената на котелот.
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Струење на чадните гасови
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Пламено-гасно цевни котли, каде чадните гасови се
движат во внатрешноста од пламени, или гасни
цевки, а водата или пареата е од надворешната
страна на цевките.
Ваквиот принцип наметнува конструкции, каде котлите
работаат со голема количина на вода.
Со обѕир на ограничената можност за поставување на
топлиноразменувачки грејни површини, грејните
површини се зголемуваат со поставување во
внатрешноста на барабанот, на пламени и гасни
цевки низ кои се движат чадните гасови.
Недостаток кај ваквите котли, е ограниченоста на
грејните топлиноразменувачки повшини, а со тоа и
капацитетот на производство на пареа, притисокот на
пареата (до 1,5 MPa) и опасноста од експлозија,
заради големиот волумен на вода.

Струење на чадните гасови
 Гасно цевни парни блок котли,
обично со три промаи
• Со една пламена цевка, или со две

пламени цевки
• Чадните гасови се движат низ цевките,
водата во барабанот
• Топлинска снага до 25 MW, притисок
на пареата до 30 bar
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Струење на чадните гасови
Водо цевни котли, каде чадните гасови
се движат околу цевките, а водата или
пареата е од внатрешната страна на
цевките. Зголемувањето на грејните
топлино разменувачки површини, се
реализира со приклучување на цевки
кон барабанот.
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Струење на чадните гасови
 Вертикалните водоцевни котли се покажале како нај

перспективни. Зафаќаат значително помала површина и имаат подобри термотехнички показатели. Со
дополнителни топлиноразменувачки површини, како
загревачи на вода (економајзери) и загревачи на
воздух, се обезбедува дополнително искористување
на топлината на продуктите од согорувањето ( се
смалува температурата на излезните чадни гасови ).
 Во

економајзерот, се реализира загревање на
напојната вода пред влез на истата во барабанот од
котелот.

 Загревањето

на воздухот, кој се доведува во
ложишниот простор за согорување на горивото, го
олеснува и подобрува процесот на согорување.
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Струење на чадните гасови
Водоцевни котли

Се употребуваат за
големи капацитети на
пареа и високи притисоци на пареата.
Чадните гасови се движат помеѓу цевките,
водата во цевките
• Капацитет од 4.5 120 t/h
• Притисок на пареата 170 bar и
повеќе
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Начин на изгорување на горивото
Начинот на изгорување на горивото, може да биде како изгорување
во слој, во лет, или изгорување во флуидизиран слој.

Изгорување во слој, карактеристично е при користење на цврсти
горива. Се применуваат различни видови на решетки (рамни, коси, неподвижни, подвижни, со и без механичко
тресење на пепел и редица други технички каркатеристики и особености.

(University of
Missouri, 2004)
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Начин на изгорување на горивото
Изгорување во слој
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Начин на изгорување на горивото
Изгорување во лет е карактеристично за согорување на течни горива (со распршување во ложишниот простор), согорување на спрашен јаглен, и сл.
Котли ложени со течно гориво ( нафта, мазут )
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Котли ложени со спрашен јаглен
Спрашен јагленов прав дисперзиран во воздухот за согорување во котелот се внесува со горилници.
Согорување на температура од 1300-1700 °C
Предности :
•

Можно користење на
јаглен со различен
квалитет,

•

Брзо прилагодување
на промена на
оптоварувањата

•

Предгревање на воздухот за согорување на
релативно високи
температури
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Котли ложени со спрашен јаглен
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Котли со флуидизиран слој
Горивото се внесува во флуидизирана подлога. Флуидизирана подлога честички (пр. песок) суспендирани во воздушен поток со висока брзина.
Температури во ложиштето при согорување на горивото : 840 - 950 °C
Ранг на капацитети : 0,5 t/h до 100 t/h
Горива : јаглен, согорлив отпад, лушпи од
ориз, шеќерна трска, земјоделски отпад, др.

Предности : компактност, флексибилност во однос на горивото, поголема
ефикасност на согорувањето, намалување на SOx и NOx
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Котли со флуидизиран слој

274

Котли со флуидизиран слој
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Видови котли:


Парни котли за брзо пороизводство на пареа
Топлинска снага до 2 MW, Притисок на пареата до 15 bar



Термо-маслени котли и загревачи
Широка примена за индиректни системи на греење.
Како работен флуид се користат термички масла.

Предности :
• Затворен циклус = минимални загуби
• Безпритисни систем за температури до 250 °C
• Автоматска контрола = оперативна флексибилност
• Добра термичка ефикасност
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Парни котли за брзо пороизводство на пареа
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Термо-маслени котли и загревачи
Размена на топлина во
топлиноразменувачи

Потрошувачи

Кон
потрошувачи

Контролен
панел
Топлинска
изолација

Термичко
масло кое
се загреава

Вентилатор
Филтер за
гориво
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Одвод
на чадни
гасови

Поврат на
флуидот во
загревачот

Термо маслени котли

Ознаки : 1–Горилник, 2-Преден капак од котел, 3-Топлинска изолација, 4-Меѓуцевен
простор (канал за чадни гасови), 5-Топлиноразменувачка површина со која се
оформува ложитето и каналите за чадни гасови, 6-Задна топлиноразменувачка
279 површина

Класификација на котли спрема ЕУ стандарди
Регулативата на заштеди на енергија е една од главните политички
цели на ЕУ.
За ефикасноста на котли, беа изготвени насоки (Упатство 92/42/EU
совет) .
Со насоките се дефинираат класи на котли и минимум барања за
енергетска ефикасност (минимум ефикасност), за котли до
400 kW.
Видови котли :
 Стандардни котли,
 Ниско температурни котли (LT котли)
 Кондензациони котли
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Стандардни котли
Стандардни котли се сметаат котлите кои кои работаат
со зголемени температури.
Температурата на водата во
котелот се одржува во граници од 70 – 90 оС.
 Конструкциите на ваквите
стандардни котли не се погодни за кондензација на
чадните гасови.
 К.п.д. на котелот е помал од
к.п.д. кај кондензационите
котли.
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Нискотемпературни котли
Нискотемпературни котли се котли кои можат трајно да
работаат со температура на водата на влез во котелот од
35 – 40 оС. При тоа се користи повеќестепена регулација
на капацитетот на ложиштето.
Конструкцијата на ниско температурните котли е таква, што
при одредени услови, врз топлино разменувачките површини од котелот, може да дојде до кондензација на
пареата од чадните гасови.
Кај ваквите котли, температурата на разводната вода и
чадните гасови се смалуваат спрема кривата на греење,
во согласност со парцијалното оптоварување, со што се
смалуваат загубите.
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Современите нискотемпературни котли постигнуваат к.п.д.
од сса 91 – 95 % Поголемите котли со двостепени, или
модулирани горилници, остваруваат к.п.д. Од 94 – 96 %.

Нискотемпературни котли
Пример : Нискотемпературен котел
со атмосферски горилник за гас со
капацитет од 11-60 kW
 Стандардна ефикасност: 84/93 % (Нs/Hg)
 Голема работна сигурност и долг век на
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траење, со грејни површини од специјално леано железо со ламеларен графит
Чисто согорување преку атмосферските
premix горилници
Ниска потрошувачка на енергија преку
регулација на температурата на водата
во котелот во зависност од надворешната температурата
Низок шум при старт
Може да се комбинира со бојлер за
топла вода за домаќинство
Компактни димензии
Лесно ракување поради малата тежина и
компактниот дизајн
Добри еколошки карактеристики

Современа конструкција на ниско
температурен котел

Кондензациони котли
Кондензациони котли се котли кај кои се користи и топлината од кондензација на водената пареа која се
содржи во чадните гасови, како продукти од согорувањето на горивото.
 При смалување на температурата на грејните површини помала од температурата на оросување, доаѓа до
кондензација на водената пареа која се содржи во
чадните гасови, при што се искористува топлината на
кондензација на водената пареа.
 Од причини што горивата кои се користат, имаат
различен елементарен состав, како и различни стехиоментриски односи, температурите при кои се појавува
кондензација, се различни, за различни горива.
 За природен гас, температурата на кондензација е сса
57 оС, а за нафта е сса 47 оС.
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Кондензациони котли
Примери шеми
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Кондензациони котли
-Примери
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Кондензациони котли
-Примери
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Билансни перформанси
Продукција на топлина
Продукција на топлина, вообичаено се реализира во
котелски постројки, при што, на база на согорување на
гориво, во зависност од потребите, се продуцира
топла/врела вода, пареа, врело масло, и.т.н.
К.п.д. за искористување на примарната енергија при
процесите на трансформација, зависи од повеќе
фактори, но во главно сврзани со видот на примарниот
ресурс ( видот на гориво ) кој се користи.
Кај користење на фосилни горива, к.п.д. е cca 75 – 90 %.
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Продукција на топла/врела вода се остварува во топловодни/вреловодни котларници.
Основни карактеристики на овие постројки се:
 капацитет на постројката по однос на генерирање на

топлинска енергија,
 параметри на топла/врела вода.
 ( потрошувачка на гориво, адекватна на наведените основни
карактеристики ).

Проектните, конструктивните и изведбените карактеристики на опремата за котларниците, зависат од повеќе
фактори, како :
 наведените основни карактеристики,

 намена на постројката,
 видот на употребувано гориво,
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 режимите на работа, и.т.н.

Тпплпвпдни/врелпвпдни кптли и кптларници
tR ( iR ), SR
Котелска
постројка

гориво

mW =
const

P

K

tP ( iP ), SP
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлината од согорувањето на горивото ( QB,K),
трансформира во расположива топлина на излез
котелот ( QK ), а дел ќе се појави како загуби (
различни основи ) во процесот на согорување
горивото во котeлскиот агрегат ( ΣQZ,K ).
Енергетски биланс за котелски агрегат

QB , K  QK   QZ , K
i

Топлина која се генерира со согорување на горивото

QB, K  QB, KT  BK H d
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Кај затворени топловодни/вреловодни циркулациони
системи, протокот на вода во системот е константен.
Заради упростување, се зема дека температурата на разводната и повратната вода во системот е константна :
mW = const.

;

tWR , tWP ~ const.

;

cW = const.

Pасположива топлинска енергија од котелот :

QK  mW  cW  tW , R  tW , P

К.п.д. на котел :
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mW  iW , R  iW , P  mW  cW   tW , R  tW , P
QK
K 


QB , K
BK H d
BK  H d



Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлинската снага на праг на котларницата, ќе биде
топлинската снага на котловскиот агрегат ( или
агрегати ), намалена, за загубите на топлина во
самата котларница :

QKT  QK   QZ , KT
i

Кај системите за снабдување на потрошувачи со
топлинска енергија, покрај изворите на топлинска
енергија, како составни елементи се и :
• топлински цевководни мрежи,
• топлински потстаници, како приемнораспределителни постројки,
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Кај системите за снабдување на потрошувачи со
топлинска енергија, покрај изворите на топлинска
енергија, како составни елементи се и :
 топлински цевководни мрежи,
 топлински потстаници, како приемно-распределителни

постројки,

До потрошувачите, ќе се испорача количина на
топлинска енергија, која е на располагање на праг на
котларницата, намалена за загуби на топлинска
енергија кај топлинските цевководни мрежи и
топлински потстаници, т.е. :

Q

POTR

каде :
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 QKT   QZ , DS  QK   QK   QZ , DS

Q

Z , DS

 QZ ,CEV   QZ , POTST

Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлинската снага на котелот ( котлите ), треба да
овозможи покривање на потребите за топлинска енергија на потрошувачите и покривање на дополнителните
загуби на топлинска енергија по сите основи, т.е.:

QK  QPOTR  QZ , KT  QZ , DS

QK   QPOTR 1  DZ , KT  DZ , DS 
Загуби на топлина :
• во самата котларница
• во дистрибутивен систем
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Се изразуваат како додатоци :
DZ,KT = 0,01 – 0,05
DZ,DS = 0,05 – 0,20

1–5%
5 – 20 %

Топловодни/вреловодни котли и котларници
Потребите од топлинска енергија кај поодделните
потрошувачи, претходно се дефинираат како :

QPOTR ,i  QGR,i  QSTV ,i  QOST ,i
QPOTR,i – вкупно потребна топлинска енергија за i-ти
потрошувач,
QGR,i - потребна топлинска енергија за греење,
QSTV,i - потребна топлинска енергија за санитарна топла вода,
QOST,i – останати потреби за топлинска енергија ( кујна,
технолошки потреби, и.т.н. )
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Потрошувачка на гориво во котeлcка постројка :

mW  iWR  iWP  mW  cW   tWR  tWP
BK 

K H d
K  H d



Специфична потрошувачка на гориво изразена по
единица количество произведена топлинска енергија,
за топловодни/вреловодни котли и котeлски постројки :

bT , K
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BK
1


QK  K  H d

bT , KT

BKT

QKT

Конвенционални котли – Енергетски биланс
Енергија на горивото :
Горна топлинска моќ (Hg) = Долна топлинска моќ (Hd)
+ Искористлива топлина од кондензација 11 %
Потрошена енергија

100 %
82 %

72 %

Корисна топлина
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Неискористена топлина од
кондензација 11 %
Загуби со излезни гасови -18 %

Загуби од неизолиран котел
и зрачење -10 %

Нискотемпературни котли – Енергетски биланс
Енергија на горивото :
Горна топлинска моќ (Hg) = Долна топлинска моќ (Hd)
+ Искористлива топлина од кондензација 11 %
Искористлива топлина од
кондензација 11 %

Неискористена топлина од
кондензација 11 %
Загуби со излезни гасови 5 %

Загуби од зрачење 1 %
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Корисна топлина 94 % спрема Hd
( 85 % спрема Hg )

Кондензациони котли – Енергетски биланс
Енергија на горивото :
Горна топлинска моќ (Hg) = Долна топлинска моќ (Hd)
+ Искористлива топлина од кондензација 11 %
Tоплина од кондензација 11 %

Загуби со излезни гасови 2 %

Загуби од зрачење 1 %
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Корисна топлина 108 % спрема Hd
( 97 % спрема Hg )

Котли

301

ЕУ минимум ефикасност во зависност од
оптоварувањето

Котли

К.п.д. кај различни видови на котли
302

Котли

303

К.п.д. кај различни видови на котли во зависност
од оптоварувањето

Парни кптли
и кптларници
Производството на пареа
се остварува во парни
котларници.
Основни карактеристики
на парни котли се :
 количество на произведена

пареа (капацитет на производство на пареа),
 параметри на произведената пареа.
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Парни котли и котларници - Карактеристики

Проектните, конструктивните и изведбените карактеристики на опремата за котларниците, зависат
од повеќе фактори, како:
 наведените основни карактеристики,
 намена на постројката,
 видот на употребувано гориво,

 режимите на работа, и.т.н.
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Парни котли и котларници - Биланси
Енергетски биланс
Енергетски биланс за котелски агрегат и соодветно за
комплетна котелска постројка, во општ случај :

QB , K  QK   QZ , K
i

Матреријален биланс
Материјални биланси на количества на пареа,
повратен кондензат, напојна и свежа вода :

mKT  mK  mSP, KT  mZ , KT  mK  mSP
при што:
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mK  mNV  mPT  mSV
mSP  mSP,KT  mZ ,KT

Парни котли и котларници – К.п.д.
К.п.д. на котел и соодветно на котелска постројка :
K 

m i  i 
QK
 K K NV
QB ,K
BK H d

 KT 

m i  mPT iPT  mSV iSV
QKT
 KT KT
QB , KT
BK H d

Потрошувачка на гориво за котел и котелска постројка :
BK 

mK  iK  iNV
K H d



Специфична потрошувачка на гориво изразена по
единица количество произведена топлинска енергија и
соодветно единица маса произведена пареа :
bT , K 
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BK
1

QK  K  H d

bT , KT 

BKT
QKT

Дистрибутивни системи
Кај системите за снабдување на надворешни
потрошувачи со топлинска енергија-пареа, покрај
изворите на топлинска енергија, како составни
елементи на истите се и :
 приемно-распределителни постројки (PRP),
 топлински цевководни мрежи (CDS).

Енергетски к.п.д. на дистрибутивен систем :

 DS   PRP CDS
ηRPR - к.п.д. на приемно-распределителна постројка,
ηCDS - к.п.д. на топлински цевководни мрежи :
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Дистрибутивни системи
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Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Ексергетски биланс за комплетна котeлска постројка :
X
X
X
EKT

E


,VL
KT , IZL
KT

Големини на ексергии на влез/излез од котларница :
X
X
X
X
E KT

E

E

E
,VL
B
PT
SV 

 BK H d  mPT iPT  iOK  TOK s PT  sOK   mSV iSV  iOK  TOK sSV  sOK 

при што :
X
EKT
, IZL  mKT iKT  iOK  TOK s KT  sOK 
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Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Големините на ексергиите на влез/излез од котларницата:

EBX  BK H d
E

X
PT

 mPT iPT  iOK  TOK sPT  sOK 

X
ESV
 mSV iSV  iOK  TOK sSV  sOK 
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Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Расположива и исползувана ексергија
X
EKT
, RASP  BK H d
X
X
X
X
EKT

E

E

E
, ISP
KT , IZL
PT
SV

Загуби на ексергија :
X
X
X
X
X
 KT
 EKT

E

E

E
,VL
KT , IZL
KT , RASP
KT , ISP

Ексергетски к.п.д.
X
 KT
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X
E KT
, ISP

E

X
KT , RASP

 1

X
 KT
X
E KT
, RASP

Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Специфичната потрошувачка на гориво, изразена по
единица количество предадена енергија на праг на
котларницата :
X
KT

b



BK
X
E KT
, ISP

Ексергетски к.п.д. на приемно-распределителна
постројка и соодветно топлински цевководни мрежи :

 DS   PRP  CDS
X
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X

X

Постројки, примарни агрегати
и опрема

КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ
И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ

314

Kотелски постројки
Kотелска постројка - Обединета целина од постројки и
уреди, со цел за реализација на функцијата на
котелот, т.е. за добивање на водена пареа, или
топла/врела вода на база на топлина која се добива
со изгорување на горива.


Составни елементи на котелските постројки :
•
•

•
•
•
•
•

•
315

•

котел, како основен погонски агрегат,
уреди за припрема и подготовка на горивото и негово внесување во
ложиштето,
вентилатор за довод на воздух во ложиштето,
вентилатор за чадни гасови,
опрема за прочистување на чадните гасови,
опрема за одведување на згура и пепел,
оџак,
опрема за хемиска припрема на водата,
пумпи за довод на напојна вода во котлите,

Kотелски постројки
Поделба, во зависност од видот на флуидот
кој се испорачува

316

•

парни котелски постројки,

•

водогрејни котелски постројки,

•

други ( термомаслени, и.т.н. ).

Парни котелски постројки
Шема на парна котелска постројка
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1 – ложиште кај стационарен котел,
2 – барабан,
3 – завесасти прегревачи на пареа,
4 – загревач за напојна вода (економајзер)
5 – загревач на воздух,
6 – вентилатор за свеж воздух,
7 – филтер за прочист. на чадни гасови,
8 – вентилатор за отсис на чадни гасови,
9 – бункер за пепел и згура,
10 – млин за јаглен,
11 – млински вентилатор,
12 – бункер за јаглен.

Парни котелски постројки
 Во ложиштето 1 со изгорување на горивото се добиваат високо

температурни продукти на согорувањето, кои својата топлина ја
оддаваат на грејните топлиноразменувачки површинни од котелот.
 Во загревачот на воздух 5 се загрева воздухот кој се доведува со
вентилатор 6, кој така загреан, се внесува во ложиштето 1.
 Во загревачот на вода (економајзерот) 4 се врши загревање на
напојната вода која загреана се внесува вo барабанот 2. Од
барабанот, водата се доведува до грејните испарувачки површини,
каде се трансформира во заситена пареа. Грејните топлиноразменувачки површини се поставуваат на внатрешните страни од
ложиштето како екрански цевки, а во гасните канали од котелот
како конвективни пакети.
 Сувозаситената водена пареа од барабанот 2 се доведува до
прегревачот на пареа 3, каде се прегрева до температура која ја
надминува температурата на заситување, адекватна на притисокот
во котелот. Прегреаната пареа, потоа се носи до потрошувачот.
 Чадните гасови кои се одведуваат од котелот, после прочистување во филтер 7, со вентилатор 8 низ оџак се исфрлаат во
318 атмосфера.

Парни котелски постројки
Основните карактеристични параметри за котлите се
јавуваат како карактеристични параметри и за котларниците, меѓутоа како параметри на праг на
котларница
 Капацитет на производствотo на пареа,
 Пaраметри на пареата, како притисокот и
температуратa ( евентуално и температурата на
прегревање на пареата ),
 Температура на напојната вода,
 К.п.д. на котелот и котелската постројка.

319

Одведување на чадните гасови

Обезбедување на промаја, како услов за одведување на
чадните гасови од котелските постројки, и за совладување на загубите при струењето на чадните гасови
низ гасниот тракт.
Промајата се реализира, како природна и присилна
промаја.
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Природна промаја се оства-

рува со користење на оџак со
адекватна висина Η.
 Гравитациониот напор како

погонска сила за обезбедување на струењето на чадните
гасови, се реализира за сметка на разликите на густините
на атмосферскиот воздух и
топлите чадни гасови.

321

Природна промаја кај
котелски агрегат

Пдведуваое на чадните гаспви
Raspolo`iv gravitacionen napor, ili raspolo`iv
pritisok, kako pogonska sila koja obezbeduva струење
на чадните гасови во гасно воздушниот тракт :

pRASP  H gok   gas 
kade :
ΔpRASP – расположива разлика на притисок, Pa
Н – висина на оџак, m
g – земјино забрзување, g = 9.81 m/s2
ρgas , ρok – специфична густина на излезните чадни гасови при
температури на гасот во оџакот и на околината tgas и tok , kg/m3.
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Присилна промаја, како присилно движење на чад-

ните гасови, се применува кај постројки со погоолеми
аеродинамички загуби во гасниот тракт, кога со оџакот
не може да се постигне задоволителна вредност на
промајата.
 Користење на вентилатори за присилно движење на
гасно-воздушниот поток.
 Со работата на вентилаторот, или вентилаторите, треба да се обезбеди совладување на аеродинамичките
загуби на притисок во гасно-воздушниот тракт на
котелскиот агрегат.
 Во зависност од поставеноста на вентилаторот ( вентилаторите ), може да се реализира подржување на
натпритисок, или потпритисок во ложиштето и во
гасно воздушниот тракт.
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Подржување на потприти-

сок во ложишниот простор и
во гасниот тракт.
 Вентилаторот е поставен на

излез од котелскиот агрегат
и тоа после постројката за
прочистување на чадните
гасови.
Принудна промаја кај
котелски агрегат
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Потребен потпритисок во

ложишниот простор од
сса 20 – 30 Ра.
 Вкупниот потпритисок кој

треба да се обезбеди кај
помали котелски агрегати
цца 1 – 2 кРа, а кај
поголеми 2.5 – 3 кРа.
Принудна промаја кај котелски
агрегат
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Вентилатори

поставени
загревачот на воздух.

пред

 Се користат за довод на воздух

во ложиштето, како и за обезбедување на разлика на притисок
за совладување на загубите на
притисок во воздушниот тракт
( канали за воздух, загревач на
воздух, слојот на гориво или
горилниците).
 Загуби на притисок во воздушниот
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тракт се во ранг на големини од 1 1,5 кРа кај мали котелски агрега-ти
и сса 2 - 2,5 кРа кај големи
котелски агрегати.

Принудна промаја кај
котелски агрегат

Пдведуваое на чадните гаспви

Принудна промаја со
натпритисок во гасно
воздушниот тракт
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

СОГОРУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ
ВИДОВИ НА ГОРИВА

329

Согорување
на тврди
горива
330

Согорување
на нафта и
мазут
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Согорување на природен гас

332

Согорување на втечнети гасови

333

334

Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

ПРОЦЕСНИ ПОСТРОЈКИ И
ОПРЕМА
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ПРОЦЕСНИ ПОСТРОЈКИ И
ОПРЕМА
Испуштање на загадувачки материи од процесни постројки и опрема е различно, во зависност од видот на
индустрискиот погон, видот на индустриското производство, технолошкиот процес кој се користи и
применетата технолошка опрема.
Се разгледува за секој технолошки процес поодделно !
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

ПОСТРОЈКИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
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ПОСТРОЈКИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
Испуштање на загадувачки материи од вентилациони
системи е различно, во зависност од видот на
индустрискиот погон и видот на индустриското производство.
Кај поодделни индустриски погони се јавува како доминантен начин на загадување на атмосферата
(графички погони, текстилна индустрија, дрвна
индустрија, и.т.н.).
Се разгледува за различни технолошки процеси поодделно !
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема
ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
И
ИНСТАЛАЦИИ
339

ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ

Иако нема континуирани испуштања на ладилните флуиди како загадувачки материи, се појавува како
проблем при манипулација со ладилните флуиди, за
време на полнење на ладилните системи, поравки и
ремонти.
На глобално светско ниво е една од причините за нарушување на озонскиот слој и глобалното затоплување
на земјата.
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

ТРАНСПОРТНИ СРЕТСТВА

341

ТРАНСПОРТНИ СРЕТСТВА

Се појавува при користење на транспортни сретства со
вградени дизел и ото мотори.
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ПРОЧИСТУВАЊЕ НА
ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

343

ПРПШИСТУВАОЕ НА ЗАГАДЕНИ ГАСПВИ

Прочистување на загадени гасови при загаденост со :
 Прашина
 Магла и диспергирани капки од течност
 Гасни загадувачки материи
 Загадувачки материи во парна фаза
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ПРПШИСТУВАОЕ ПД ПРАЩИНА
Oсобини на прашината од важност за процесите на
прочистување :
 Густина,
 Дисперзност,

 Атхезиони својства,
 Абразивност,
 Карактеристики на влажење,
 Хигроскопност на прашината,
 Ел. Спроводливост и ел. потенцијал,
 Карактеристики на самопалење и формирање на

запалива смеша со воздухот.

Коеф. на корисно дејство кај процеси на прочистување :


345

mvl  mizl
mvl

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ПРАЩИНА
Oбласт на прочистување на гасови од прашина со обзир на
дисперзниот состав на прашината кај различни апарати
Дијаметар на зрно
mm
40  1000
20  1000
50  1000
20  100
0.9  100
0.05  100
0.01  10
346

Вид на апаратот
Таложни комори
Циклони
Циклони
Скрабери
Ткаени филтри
Влакнести филтри
Ел. филтри

Прочистување на загадени гасови

ПОСТРОЈКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ПРАЩИНА
 СУВИ ПОСТАПКИ


Инерцијални сепаратори
• Таложни комори,
• Жалузини и инерцијални пречистувачи,
• Циклони,
• Филтри со зрнест слој
• Друго



Вреќасти филтри со
• Механичко тресење
• Реверзибилен воздух
• Реверзибилен проток

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ПРАЩИНА
 ВЛАЖНИ (МОКРИ) ПОСТАПКИ КАЈ СКРАБЕРСКИ

АПАРАТИ
 Бризгални,
 Со исполна,
 Со решетки,
 Со инерцијално-ударно дејство
 Центрифугални,
 Брзински ( Вентури ).
 ЕЛЕКТО ФИЛТРИ
• Суви,
• Влажни.

ПРПШИСТУВАОЕ НА МАГЛА И ДИСПЕРГИРАНИ
КАПКИ ПД ТЕШНПСТ

 ЕЛЕКТРОФИЛТРИ
 Суви,
 Влажни,

 ФИЛТРИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА МАГЛА,
 МРЕЖЕСТИ ФАЌАЧИ НА КАПКИ

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ГАСНИ ЗАГАДУВАШКИ
МАТЕРИИ

 АПСОРПЦИЈА
 Апсорбери со различна конструкција

 АДСОРПЦИЈА
 Адсорбери со различна конструкција

 КАТАЛИТИЧКИ МЕТОДИ
 Реактори

 ТЕРМИЧКИ МЕТОДИ
 Печки, горилници

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ЗАГАДУВАШКИ МАТЕРИИ ВП
ПАРНА ФАЗА

МЕТОДИТЕ СПОМЕНАТИ ПРЕТХОДНО
 КОНДЕНЗАЦИЈА И КОМПРИМИРАЊЕ


Прочистување од прашина
Инерцијални сепаратори
• Таложни комори,
• Жалузини и инерцијални
пречистувачи,
• Циклони,
• Филтри со зрнест слој
• Друго

ТАЛОЖНИ КОМОРИ
Нечист
гас

Прочистен
гас

Нечист
гас

Прочистен
гас

Собрани честички

ИНЕРЦИЈАЛНИ ФАЌАЧИ НА ПРАШИНА (ПРЕГРАДНИ КОМОРИ)
Нечист
гас

Прочистен
гас

ЖАЛУЗИНСКИ
СЕПАРАТОРИ

ВИОРНИ
ПРЕЧИСТУВАЧИ

Центрифугални собирници
ЦИКЛОНИ

Прочистување од прашина

Вреќести филтри
•Механичко тресење
• Реверзибилен воздух
• Реверзибилен проток

Вреќасти колектори со механичко чистење
Предности и недостатоци
ПРЕДНОСТИ
 имаат висок коефициент на прочистување од
прашина
 може да користи јаки ткаени вреќи кој што се
полнат брзо за време на циклусот на прочистување
со што се намалува интензитетот на нафатена
прашина
 едноставни за употреба
 имаат помали загуби на притисок споредено со
колектори со иста ефикасност
НЕДОСТАТОЦИ
 има мал однос на брзината на гасот во однос на
површината на филтерската вреќичка
 не може да се применуват при високи температури
 бараат голем простор
 потреба од голем број на вреќички
 голем број на подвижни делови и почесто
одржување
 можност од појава на токсичен гас заради честото
менување на вреќичките
 може да се резултира со помала ефикаснот заради
можноста од навлегува-ње на воздух односно појава
на позитивен притисок во внатрешноста на вреќите

Вреќасти филтри со реверзибилен воздух
ПРЕДНОСТИ
 висока ефективност на прочистување од
прашина
 се препорачува за прочистување на фина
прашина при повисоки температури
 помали загуби на притисок при иста
ефикасонст
НЕДОСТАТОЦИ
 има мал однос на брзината на гасот во
однос на површината на филтерската
вреќичка
 бара почесто чистење заради присуството на пофина прашина
 нема ефективен начин на прочистување
на наталожената прашина
 прочистениот воздух мора да се филтрира
 можност од појава на токсичен гас заради
честото менување на вреќичките

Механизми за тресење
Прочистен
гас

Држачи

Цевна
плоча

Нечист гас

Собрани честички

Вреќаст филтер со реверзибилен
воздух

Вреќасти филтри со реверзибилен проток
ПРЕДНОСТИ
 висока ефективност на прочистување од
прашина
 има висок однос на брзината на гасот во
однос на површината на филтерската
вреќичка
 висока ефикасност при прочистување и
минимално таложење на агресивна прашина
 може да се врши континуирано
прочистување
 може да се корастат јаки ткаенини
 помала количина на материјал
 имаат помали димензии
 некои изведби дозволуваат замена на
вреќичките без влегување во внатрешноста
 помали загуби на притисок при иста
ефикасност

НЕДОСТАТОЦИ
 примена на сув компримиран воздух
 не може да се користат при високи
темпаратури
 не може да се користат во услови на влага
или влажен гас на излезот од каналот

Механизми за
тресење
Прочист
ен
гас
Нечист
гас
Цевна
плоча
Држач
и

Собрани
честички

Вреќаст филтер со реверзибилен
проток

ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРЕЌАСТИ ФИЛТРИ
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ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРЕЌАСТИ ФИЛТРИ
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Прочистување од прашина
ВЛАЖНИ (МОКРИ) ПОСТАПКИ
КАЈ СКРАБЕРСКИ АПАРАТИ
•
•
•
•
•
•

Бризгални,
Со исполна,
Со решетки,
Со инерцијално-ударно дејство
Центрифугални,
Брзински ( Вентури ).

СКРАБЕРИ

364

СКРАБЕРИ

365

СКРАБЕРИ

366

ЕЛЕКТРО ФИЛТРИ

ЕЛ. ФИЛТРИ
Eлектро филтрите обезбедуваат највисок степен на прочистување на
гасови, но се најскапи како инвестиција.
Ел. филтри се користат за :
• Прочистување на загадени гасови од прашина,
• Прочистување на магла и диспергирани капки
од течност

368

ЕЛ. ФИЛТРИ

369

ЕЛ. ФИЛТРИ

370

РЕКУПЕРАЦИЈА
НА ПРАШИНА

371

372

Прочистување од гасни
загадувачки материи

АПСОРПЦИЈА

 Апсорбери со различна конструкција
АДСОРПЦИЈА

 Адсорбери со различна конструкција
КАТАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

 Реактори
ТЕРМИЧКИ МЕТОДИ

 Печки, горилници

Апсорпција на ЅО2

374

Апсорпција на ЅО2

375

Високотемпературна обработка
на загадени гасови

376

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЧАДНИ ГАСОВИ
И ЗАШТИТА НА ОКОЛИНАТА ОД
АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

377

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Вo продуктитe oд сoгорувањето на органските горива,

се содржат различни загадувачки материи како јаглен
моноксид ( СО ), оксиди на сулфур ( SO2 и SO3 ),
оксиди на азот ( NO, NOx ), летечки пепел.
 Денес и СО2 се третира како загадувач, од причини
што заради преголемото исфрлање во атмосферата,
истиот е главната причина за ефектот на стаклена
градина.
Поделба на филтерски постројки за прочистување на
чадни гасови од котелски постројки, спрема принципите на дејство :
 Механички суви,
 Механички водени ( влажни ),
 Електростатски.
378

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Механички суви филтерски постројки,

се со различни принципи на дејствување.
Често се користат циклонски уреди, кои
работаат врз основа на делување на центрифугалните сили врз честичките од
пепел при вртливо движење на гасниот
поток во апаратот.

379

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Механички влажни филтерски

постројки, исто така се со различни принципи на дејствување.
Често се користат вертикални
циклони со воден филм од внатрешната страна на апаратот.
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Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Eлектро филтрiте обезбедуваат највисок степен на прочис-

тување на чадните гасови, но се најскапи како инвестиција.

381

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување

 Концентрациjaта

на оксиди на азот, зависи од
температурното ниво во jaдрото на факелот и концентрацијата на кислород, која може да се смали со
соодветна организација на процесот на согорување.

 Од важност е подржување на што по ниска темпера-

тура во зоната на горење, при мал коефициент на
вишок на воздух.

382

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
Таб. хх – Карактеристики на филтерски постројки
К.п.д. на
постројка

Загуби на
притисок

%

кПа

Механички суви филтерски постројки

75 - 80

0.5 – 0.7

Механички влажни филтерски постројки

80 – 90

Eлектро филтрi

95 - 99

Вид на филтерска постројка



За смалување на количествата на сулфур во течните горива,
истите се прочистуваат при самата преработка во рафинериите.

 За

383

0.15 – 0.2

смалување на концентрациите на сулфурни оксиди во
продуктите на согорување, денес има комерцијално применливи
технологии, на база на апсорпија на сулфурните оксиди, но се
сеуште со релативно висока цена.
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РАСЕЈУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ

385

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

Исфрлените и испуштени загадувачки материи во атмосферата, со расејување, се распространуваат во
поблиската и пошироката околина на изворот на
загадување, при што влијаат врз нивото на загаденост
на околниот простор.

386

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

Rasejuvawe na zagaduva~ki materii
387

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
Карактеристиките на изворите на загадување, како и
месните климатски услови, во значителна мерка влијаат врз параметрите на расејувањето на загадувачките
материи.
Со исфрлање и испуштање на загадувачките материи, се
вклијае врз загадувањето и загаденоста на атмосферата
во поблиската и пошироката околина на изворот на
загадување.
Загадувањето, ќе зависи од продукцијата и карактеристиките на загадувачките материи (условно претставено на
Сл. 2 ).
Загаденоста на околината ќе зависи, како од продукцијата и карактеристиките на загадувачките материи
(условно претставено на Сл.2 ), така и од карактеристиките на расејувањето на загадувачките материи,
388 (условно претставено на Сл. 3).

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
Самото расејување се врши според сложени механизми,
при што е присутно едновремено делување на редица
влијателни фактори.
Нестационарноста на повеќето од влијателните фактори,
ја прават предметната проблематика исклучително
сложена.
За исклучителна сложеност на проблематиката, од
значење е и едновременото испуштање на различни
загадувачки материи од повеќе различни извори на
загадување.
За илустрација, влијанието на некои од факторите врз
расејувањето на загадувачките материи, претставени
се сликовито
389

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

veter

veter

veter

veter

Исти материи, различни
количини на испуштање
390

Исти количини, различна
токсичност на материите кои се
испуштаат

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

W

W

Различна брзина
на ветер
391

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

W

Различна висина
на оџак

W

392

РАСЕЈУВАЊЕ
НА ПОЛУТАНТИ

Атмосферски услови
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РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

W

Орографија
на терен

394

W

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

W

Истовремено
дејство на два
извора
W
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ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
За да се обезбедат барањата кои се поставуваат со стандардите и нормите за квалитет на воздухот, при
проектитрање на нови производни технолошки капацитети, се вршат пресметковни проценки на
влијанието на отпадните загадувачки материи кои се
исфрлаат, врз нивото на загаденост на атмосферата.
Загаденоста на атмосферата е во директна зависност од
расејувањето на загадувачките материи од изворите на
загадување, па пресметката се сведува на пресметка на
концентрациите на загадувачките материи во
просторот, како и димнамиката на промените на
концентрациите во зависност од динамиката на
промените на влијателните фактори.
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ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
За проценки на расејувањето на загадувачките материи
од пооддеделни извори на загадување, пресметковните
методи се со различен степен на точност. При тоа,
степенот на точност на проценките, вогалвно е во
зависност од :
 методот со кој се вршат пресметките,
 валидноста и репрезентативноста на влезните податоци,
 едновремента работа на поодделните извори на загадување,
 постоечкото ниво на загаденост на атмосферскиуот воздух.

Моделите кои се користат за пресметка на расејувањето
на загадувачки материи, во глобала се делат на :
 емпириски,
 Гаусови,
397

 диференцијални.

ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
Емпириските модели се со ограничена примена.
За истите се потребни најмал број на влезни податоци, но
и проценките се со ограничен степен на точност.
Гаусовите модели, денес се најчесто во примена, иако и
тие имаат низа недостатоци.
Диференцијалните модели се од насложен вид, но
најчесто, обезбедуваат највалидни проценки, нормално,
за валидни и репрезентативни податоци.
Кај овие модели се користи сложен математички апарат и
се обработуваат маса на податоци, за што е обавезна
примената на програмски пакети, кои пак можат да се
реализираат на моќни компјутери.
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РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
ОД НИСКИ ИЗВОРИ
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РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ ОД НИСКИ ИЗВОРИ

За илустрација, даден е еден од емпириските модели за
проценка на расејувањето на полутанти од ниски извори на загадување.
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КЛАСИФИКАЦИЈА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ
КАЈ КОИ СЕ СМЕСТЕНИ ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Поодделни објекти кај кои се сместени изворите на
загадување, гледано во правец на ветерот, се разгледуваат по повеќе основи.
По однос на габарити :
 тесни објекти, каде ширината е помала или еднаква

на 2.5 пати од висината на објектот,
 широко положени објекти, каде ширината е пого-

лема од 2.5 пати од висината на објектот.
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КЛАСИФИКАЦИЈА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ
КАЈ КОИ СЕ СМЕСТЕНИ ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ

W

b  2.5HOBJ

b > 2.5HOBJ

Тесен објект

Широко положен објект
Габарити на објекти
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КЛАСИФИКАЦИЈА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ
КАЈ КОИ СЕ СМЕСТЕНИ ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ
По однос на поставеноста :
 изолирани, т.е. поединечно поставени објекти, каде

во поблиската околина нема други објекти,
 група објекти, кај кои растојанието до вториот

објект во правец на ветерот, е помало или еднакво на
10 пати од висината на објектот ( кај тесни објекти ),
т.е. на 8 пати од висината ( кај широко положени
објекти).
403

КЛАСИФИКАЦИЈА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ
КАЈ КОИ СЕ СМЕСТЕНИ ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ

W

x1

W

изолиран објект

Група објекти
Поставеност на објекти
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КЛАСИФИКАЦИЈА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ
КАЈ КОИ СЕ СМЕСТЕНИ ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ
По однос на видот на излезниот отвор низ кој се исфрлаат
отпадните загадени гасови :
 Точкести,

 Линиски.
W
W

A

W

W

точкест
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Видови на излезни отвори

линиски

КЛАСИФИКАЦИЈА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ
КАЈ КОИ СЕ СМЕСТЕНИ ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Положбата на излезнот отвор,

во однос на габаритите на основата на објектот

Поглед А
A
W
W

L

b3

W

W

точкест

линиски

Поставеност на излезни отвори
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ЦИРКУЛАЦИОНИ ЗОНИ

При опструјување од гасовоздушен поток, со брзина на
наструјување на ветерот w, кај објектите се формираат
затворени, лошо проветрувани циркулациони зони на
воздушните маси.
На предниот дел од фасадата од објектите, во правец на
ветерот, се формираат зони на натпритисок.
Кај поодделните видови објекти се формираат карактеристични облици на циркулациони зони.
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ЦИРКУЛАЦИОНИ ЗОНИ
Изолирани објекти
 тесен објект, каде се формира единствена

циркулациона зона,
 широко положен објект, каде се формираат
наветрена и заветрена циркулациона зона.

Група објекти
 тесен објект, каде се формира циркулациона зона

помеѓу објектите
 широко положен објект, каде се формираат
наветрена циркулациона зона и циркулациона зона
помеѓу објектите.
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ЦИРКУЛАЦИОНИ
ЗОНИ
1

Ознаки :

2

3

1 – зона на натпритисок,
2 – објект во кој е сместен
изворот на загадување,
3 – единствена
циркулациона зона,
4 – наветреба
циркулациона зона,
5 – заветреба
циркулациона зона
Изолирани објекти
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ЦИРКУЛАЦИОНИ
ЗОНИ
1

4

Ознаки :

2

5

1 – зона на
натпритисок,
2 – објект во кој е
сместен изворот на
загадување,
3 – единствена
циркулациона зона,
4 – наветреба
циркулациона зона,
5 – заветреба
циркулациона зона
Изолирани објекти
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ЦИРКУЛАЦИОНИ ЗОНИ

Групи објекти
Oznaki :

1

411

2

6

1 - zona na natpritisok,
2 - objekt vo koj e smesten izvorot na
zagaduvawe,
4 - navetrena cirkulaciona zona,
6 - cirkulaciona zona pome|u objektite

ЦИРКУЛАЦИОНИ ЗОНИ
Групи објекти
Oznaki :

1

412

4

2

6

1 - zona na natpritisok,
2 - objekt vo koj e smesten izvorot na
zagaduvawe,
4 - navetrena cirkulaciona zona,
6 - cirkulaciona zona pome|u objektite

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Oд големо значење е висината на поставеност на грлото
на излезниот отвор ( понатаму висина на излезниот
отвор ), низ кој се исфрлаат отпадните загадени гасови.
Висината на излезниот отвор, во зависност од карактеристиките и особеностите на објектите ( габарити и
поставеност, како и вид на излезнот отвор ), влијае врз
особеностите на расејувањето на загадувачките
материи, а со тоа и врз загаденоста на атмосферата во
околниот простор.
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КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИЗВОРИТЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ
По однос на висината на излезниот отвор :
 Ниски извори на загадување, каде висината на

излезниот отвор е помала од дефинирана гранична
висина и каде со расејувањето на загадувачките
материи, се загадува и циркулационата зона на
објектот,
 Високи извори на загадување, каде висината на

излезниот отвор е поголема од дефинирана гранична висина и каде со расејувањето на загадувачките
материи, не се загадува циркулационата зона на
објектот.
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ГРАНИЧНИ ВИСИНИ
Граничните висини на излезниот отвор, се дефинираат во
зависност од карактеристиките на објектите во кои се
сместени изворите на загадување.
Изолирани објекти
 тесен објект

H= = 0.36  b3 + 2.5  HOBJ
 широко положен објект

Hgr = 0.36  b3 + 1.7  HOBJ
Група објекти
Hgr = 0.36  ( b3 + x1 ) + HOBJ
каде :
Hgr – гранична висина на излезен отвор, m
HOBJ – висина на објект, каде е сместен изворот на загадување, m
b3 – растојание од заветрената страна на објектот, до излезнот отвор, m
415
x1 – растојание помеѓу објектите, m

ГРАНИЧНИ
ВИСИНИ

416

ПРЕСМЕТКОВНА ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО ОД
НИСКИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Како резултат од исфрлањето на отпадни загадени гасови,
загадувањето на атмосферата во блиската и пошироката
околина на изворот на загадување, се манифестира со
зголемување на концентрацијата на загадувачки материи во воздухот.
При проценката на загадувањето на атмосферата од ниски
извори на загадување, се земаат во предвид :
 Карактеристиките на објектот
 Габарити ( тесен објект, широко положен објект )
 Поставеноста на објектот ( изолиран објект, група објекти)
 Видот на изворот ( точкест, линиски ),
 Местото на поставеност на излезниот отвор,
 Местото на определување на концентрацијата на
417

загадувачките материи.

ПРЕСМЕТКОВНА ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО ОД
НИСКИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Особености при проценката на загадувањето на атмосферата од ниски извори на загадување :
 Правецот на ветерот се зема нормален на висината на предната фасада

на објектот. При правец на ветерот паралелен со должината на објектот,
концентрациите ќе бидат помали, при што е можна ориентациона
примена на предложените формули.
 Кај линиски извори (аерациони жалузини, повеќе блиско положени
оџаци и издувни отвори) концентрацијата на загадувачкитѕе материи во
единствената, заветрената, или во циркулационата зона помеѓу објектите,
доволно е да биде пресметана за било точка од зоната, со обзир дека
истите се идентични во сите циркулациони зони.
 Кај точкести извори на загадување, концентрациите на загадувачките
материи се пресметнуваат на оската на факелот x, со обзир дека таму се
најголеми.
 Максималната ширина на отворањето на факелот, за точкести извори на
загадување, се зема еднаква на 10 HОБЈ , за што е потребно да се внимава
при пресметка на концентрациите во приземниот слој.
 При пресметка на концентрациите кај вториот и останатите објекти
гледано во правец на ветерот, расејувањето на загадувачките материи се
определува со обзир на растојанието х по оската на факелот и растојани418ето у нормално на оската на факелот.

ПРЕСМЕТКОВНА ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕ
ОД НИСКИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Точкест

Cy 


1.3  M  k  0.6
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2 
w
 H OBJ  L  1.4  L  b  x  


1.3  M  k  0.6
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 S1 

2
w
 H OBJ  L  1.4  L  b  x 


Линиски
Точкест

Надвор од циркулационата зона зад
објектот при џ > 6Хобј
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Формули за пресметка на
3
концентрација на загадувачки материи, мг/м

Cx 

Линиски

M

Во единствената циркулациона
при 0 < џ <
зона
6Хобј

Мesto na postavenost na
izlezot od oxakot :

Вид на
извор

Vid na objekt : tesen
izoliran objekt

C

Cx 

2 M  k
w  L  H OBJ

55  M  k
2
w   1.4  L  b  x 
Цѕ = Цџ  С1

C

7.2  M  k
w L   b  x 
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РАСЕЈУВАОЕ НА ППЛУТАНТИТЕ ПД
ВИСПКИ ПЧАЦИ
Проф. д-р Александар Маркоски

421

422

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
Проф. д-р Александар Маркоски
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Термоенергетски објекти
Светските трендови покажуваат раст на потрошувачката
на електрична енергија од година во година.
Причини - пред се забрзаната индустријализација и
современиот начин на живот кој се карактеризира со
користење на голем број електрични апарати и уреди.
На тој начин се повеќе ја зголемува зависноста на
човештвото од електричната енергија.
Големи количества електричната енергија може да се
добијат на неколку начини од :
 хидроелектрани,
 термоeлектрани и
 нуклеарни енергетски реактори.

Постојат и други алтернативни извори на енергија
(ветер, сончева, геотермална енергија, енергија на
бранови и др.), но сепак тие се користат во многу
помал обем и во ограничени случаи, со многу помали
инсталирани капацитети по единечен објект.
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Термоенергетски објекти
Огромен дел од произведената електрична енергија во
светот отпаѓа на термоелектраните, кои поради природата на технолошкиот процес спаѓаат во групата на
најголеми загадувачи на воздухот.
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Основни карактеристики на технолошкиот
процес во термоенергетските објекти
Технолошки процес во термоенергетските објекти :
 Горивото ( јаглен, мазут, гас ) се доведува во котелот
каде што согорува и притоа се добиваат гасови (продукти на согорување) кои имаат висока температура.
 Гасовите својата топлина ја предаваат на водата која
се испарува и добиената пареа која има висок притисок и висока температура, се уфрла во турбината
каде топлинската енергија се претвора во механичка,
што се манифестира во ротационо движење на
турбината.
 Ротационото движење се пренесува во генератор,
каде се добива електричната енергија која понатаму
преку трансформатори и дистрибуционата мрежа се
426
пренесува до корисниците.

ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА
Бидејќи не постои начин за складирање на големи количества електрична енергија, потребно е истата да се
дистрибуира до потрошувачите во моментот кога се
произведува.
Термоелектраните заедно со сите други поголеми
извори на електрична енергија непрекинато се
поврзани во заедничкиот електроенергетски систем на
земјата.
За разлика од хидроелектраните кои се доста флексибилни и можат да започнат со работа и по потреба да
го прекинат производството за многу кратко време, кај
термоелктраните поради карактерот на технолошкиот
процес не се дозволени вакви пореметувања.
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ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА
Термоелектранирте се проектирани да обезбедат стабилна, континуирана и непрeкината работа и да го
поднесат најголемиот товар во потрошувачката на
енергија, а хидроелектраните се користат за “пеглање“
на зголемената потрошувачка на енергија во одредени
периоди од денот и годината.
Процесот на претворба на топлинската во електрична
енергија е сврзан со доста големи енергетски загуби.

Термодинамичкиот коефициент на корисно дејство изнесува околу 0,33, што значи дека од расположивата
топлинска енергија 2/3 третини се ослободуваат неискористени во околината, а само 1/3 се искористува и
се претвора во електрична енергија.
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ПРПИЗВПДСТВП НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И
ПРПДУКЦИЈА НА ПТПАДНИ МАТЕРИИ
Структурата на ТЕ ложени со јаглен, произлегува од
барањата кои се поставуваат за реализација на технолошкиот процес за производство на ел. енергија.
Самиот производен процес, се реализира со редица технолошки постапки, при што врзаната хемиска енергија
во горивото, се трансформира во топлинска, механичка
и на крајот во ел. енергија, како краен производ, која се
испорачува до потрошувачите.
Како основна суровина е јагленот, а се користат и вода и
воздух.
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ПРПИЗВПДСТВП НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И
ПРПДУКЦИЈА НА ПТПАДНИ МАТЕРИИ
Технолошката опрема со која се реализира производството на ел. енергија е збир од апарати, постројки и
системи, со кои се реализираат поодделни технолошки
фази.
За лоцирање на отпадните материи, извршено е групирање на поодделни постројки и системи во трактови, со
доминантна функција на поодделни технолошки
постапки.
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Тракт на затвпрен парпвпден циклус
Главниот работен процес, при работата на ТЕ, се одвива во
трактот на затворениот пароводен систем ( напојна
вода - пареа - кондензат ).
При тоа се реализира пренос на претворбата на
топлинската енергија од согорувањето на горивото во
механичка енергија на турбината, а во крајна линија во
ел. енергија, како краен производ, која се генерира во
генераторот.
Отпадните материи во трактот од затворениот пароводен
циклус, се сведуваат на испуштање на извесни
количини од работниот флуид во околната средина,
како отпадни води со различни карактеристики.
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Тракт за снабдуваое сп гпривп
Термоелектраните се снабдуваат со гориво со транспорт
на јагленот од соодветното наоѓалиште.
Мазут кај овој тип на термоелектрани се користи при
стартување на парогенераторите од ладна состојба, како
и за подржување на процесот на согорување на
зададени параметри.
Во трактот за снабдување со јаглен, се јавуваат отпадни
материи, како резултат на самопроизволни процеси.
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Тракт за снабдуваое сп гпривп
 Испарување на влага и волатили од сушење на јагленот
на отворените депонии,
 Расејување на прашина од јагленот на отворените
депонии,
 Продукција на прашина при претовар и транспорт на
јагленот со транспортните системи,
 Загадување на површинските води од промивање на
јагленот на отворените депонии при атмосферски
врнежи.
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Тракт за снабдуваое сп гпривп
Претходното е од релативно мали размери, а евентуално
се загадува само микро-локацијата на ТЕ.
Во трактот за снабдување со мазут, нема отпадни
материи, како нус продукти на технолошкиот процес.
Отпарувањето на волатили од врските на мазутните
резервоари со атмосферата, е од незначително влијание
врз загадувањето на околината и истото нема да биде
разгледувано.
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Тракт на снабдуваое сп впда
Водата во ТЕ се користи повеќенаменски, како :
 работен флуид во затворениот пароводен циклус,
 разладен флуид,
 за општотехнички потреби,
 за санитарни потреби.
Количините на вода, кои се користат при работата на ТЕ,
се релативно големи, па снабдувањето со вода е значаен
сегмент во структурата на целината на ТЕ.
За работата на поодделни постројки, потребата од вода со
различни карактеристики, во ТЕ се решава со хемиска
припрема на водата, пред се со постапки за
декарбонизација и деминерализација.
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Тракт на снабдуваое сп впда
Испуштањето во околината на отпадни води со различни
карактеристики, може да се разгледа како:
 Континуирано испуштање,
 Периодично испуштање .
Континуирано испуштање, при работа на постројките
за ХПВ, БСО, и.т.н., одмуљување на разладните кули,
испуштање на замаслени води, испуштање на отпадни
води користени за општотехнички и санитарни
потреби.
Периодично испуштање на различни количини на
отпадни води, во различни временски интервали, или
по потреба.
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Тракт на снабдуваое сп впда
Отпадните води се со различен степен на загаденост, а се
од киселинско перење на котлите и основната енергетска опрема од трактот на пароводениот циклус,
промивање на котлите и РВП, конзервација и
деконзервација на котлите, перење на конвективни
топлоразменувачки површини, и.т.н.
Природата на загаденост на водите е хемиска, механичка
и топлинска.
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Гаспвпздушен тракт
Во ТЕ ложени со јаглен, со согорување на горивото (пред
се јагленот и релативно мали количества на мазут), се
ослободува топлинска енергија, од која со трансформација, во самиот технолошки процес, се добива ел.
енергија, како краен производ.
Во процесот на согорување на горивото, се создава смеша
на гасови, при што уделот на поодделните гасни
компоненти, зависи од видот, составот и хемиските
својства на горивото, како и од режимот на согорување,
кој се подржува во ложиштето.
Чадните гасови со обзир на количините кои се исфрлаат,
нивниот состав, физичко-хемиските особини на
составните елементи, се јавуваат како еден од главните
загадувачки материи при работата на ТЕ.
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Гаспвпздушен тракт
Чадните гасови како аеросол, можат да се
како состав од :

разгледуваат

 гасни смеши од гасови, како O2, CO2, CO, SO2, SO3, NOx, H2O,

и.т.н.,
 цврсти честички ( прашина ).

Составот на продуктите на согорувањето, како отпадните
материи, зависи од :
 составот на горивото,
 режимите на работа, кои се подржуваат при процесот на

согорување,

Карактеристиките на отпадните материи, кои од оџакот,
се испуштаат во слободна атмосфера, ќе зависат од
 карактеристиките на продуктите на согорување и
 применетите мерки за третман и прочистување на истите.
439

Тракт на пепел и згура
Пепелта и згурата како нуспродукти од процесот на согорувањето на јагленот. Се одделуваат со прочистување на
чадните гасови, а потоа се одлагаат на соодветни
одлагалишта.
Пепелта и згурата се главните цврсти отпадни материи, со
кои се карктеризира производството на ел. енергија,
при користење на јаглен како гориво.
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Ппмпшни ппстрпјки
Од помошните постројки, со кои се опслужуваат блоковите
на ТЕ, можат да се наведат :
 стартна котлара,
 електролизна станица,
 компресорски станици, и.т.н.

Загадувањето на околината од работата на истите, во
однос на загадувањето од работата на блоковите на ТЕ е
минорно и најчесто не се разгледува.
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Ппштптехнички ппстрпјки и пбјекти
За функционирање на ТЕ, како општотехнички постројки
и објекти, можат да се наведат работилници, магацини и
складишта ( отворени и затворени ), административни
и управни простории, објекти за исхрана, и.т.н.
Со обзир на намената на објектите, како отпадни материи,
се јавуваат :
 цврст отпад
 санитарна отпадна вода.
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Квантификација на загадуваоетп пд
пппдделни извпри на загадуваое
Емисионите вредности на загадувачките материи од
поодделните извори на загадување, го дефинираат
загадувањето, со што директно се влијае врз загаденоста на поблиската и пошироката околина.
Квантификација на загадувањето од поодделните извори
на загадување, т.е. дефинирањето на емисионите
вредности, може :
 пресметковно да се процени,

 да се одреди со мерења на поодделни параметри

и големини.
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Квантификација на загадуваоетп пд
пппдделни извпри на загадуваое
Составот, карактеристиките и количините на отпадните
материи кои се продуцираат при реализација на поодделните технолошки процеси, зависат од редица
фактори, кои моѓат да се разгледуваат во групи влијателни фактори.
 Снагата на ТЕ,
 Карактеристиките на суровините и материјалите кои

учествуваат во технолошкиот процес, а пред се
карактеристиките на јагленот,
 Видот на технолошкиот процес,
 Режимите на работа, кои се подржуваат при реализацијата на
технолошкиот процес.
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Квантификација на загадуваоетп пд
пппдделни извпри на загадуваое
Составот и карактеристиките на отпадните материи, кои
се испуштаат во околината, ќе зависат од :
 карактеристиките на отпадните материи,
 применетите мерки за заштита, т.е. применетите мерки и

начини за прочистување на отпадните материи, пред испуштањето во околината.

445

Квантификација на загадуваоетп пд
пппдделни извпри на загадуваое
ЗАКЛУЧОК
При производството на ел. енергија во ТЕ ложени со
јаглен, се продуцираат отпадни материи, при што, како
најдоминантни се :
 чадните гасови, кои од оџаците се исфрлаат во слободна

атмосфера,
 пепелта и згурата, кои се издвојуваат во постројките за
прочистување на чадните гасови, а се одлагаат на
соодветни депониии,
 отпадните води, кои се испуштаат од различните
постројки, но кои во зависност од степенот на загаденост
се испуштаат во околината, или се носат во посебни базени
во кругот на ТЕ.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Продуктите на согорување во себе содржат високи
концентрации на разни гасови и честички.
Концентрациите на поедини гасови и соединененија
во димниет гасови зависат пред се од видот на
гориво, од неговиот хемиски состав, од
конструкцијата на просторот на согорување,
режимот на работа и други параметри.
За илустрација
Елементарната анализа на лигнитот кој се
користи во термоелектраната РЕК Битола.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Елементарна анализа на лигнит од РЕК Битола

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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компонента
јагленород
водород
кислород
азот
согорлив сулфур
пепел
влага

процент
21,8 %
1,98 %
8,70 %
0,56 %
0,54 % (0,7)
15,74 % (20)
51,10 %

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Очекувано е во гасовите што се исфрлаат од
термоелектраните во атмосферата појава на
зголемена концентрација на:
 сулфурни оксиди,
 азотни оксиди,
 јаглеренородни оксиди
 цврсти честички

Бидејќи не постои економски исплатлив начин за
потполно прочистување, во излезните гасови кои се
испуштаат во атмосферата, секогаш постои одредена концентрација на штетни материи.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Неконтролирана емисија на штетни материи :
 цврсти честички пепел и прав, при копањето на јагленот и

неговиот транспорт,
 одведувањето на згурата, пепелот и издвоените честички во
филтрите.

Дополнително загадување на воздухот, иако во помал
обем и на помали растојанија од самиот извор на
честички.
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Штетното влијание на термоелектраните произле-гува
пред се од огромната инсталирана снага на релативно
мал простор, од големите количестава гориво што се
троши, големиот проток на димни гасови, а со тоа и
големи количества на штетни материи.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Како илустрација
Ориентациони вредности на одредени параметри
за еден блок од РЕК Битола

Податоците за цврсти честичи се дадени за случај кога
нормално функционира високо ефикасен електростатски филтер за издвојување на честичките, со
коефициент на прочистување над 99,8 %.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Основни параметри за РЕК- Битола
(податоци по еден блок)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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параметар
Потрошувачка на гориво
Излезна
температура
гасовите
Количество димни гасови
Количество SO2 на излез
Честички (прав) на излез
Aзотни оксиди на излез

вредност *)
350 t/h ~ 100 kg/s
на 185 0С
650 m3/s ~ 400 Nm3/s
~ 1,0 kg/s
~ 40 g/s ~ 3,5 t/ден (99,84 %)
~ 55 g/s

ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Република Македонија е држава со мал хидроенергетски потенцијал кој е делумно искористен, а во план е
изградба и на неколку нови објекти.
Според податоците на Електростопанство во Македонија има изградени 29 поголеми и 26 помали агрегати
со вкупна инсталирана снага во хидроелектраните од
424 МW.
Под претпоставка да се искористат сите можни потенцијални локации за хидроелектрани сепак производството на електрична енергија од хидроелектраните
ке биде доста помало од сегашните потребите на
Република Македонија.
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ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Основа на енергетскиот систем во Македонија е производството на електрична енергија од термоенергетски
постројки.

На три локации се изградени вкупно 5 големи термоенергетски блокови со вкупна инсталирана снага 1005
MW, а егзистираат и четири помали објекти за комбинирано производство на топлинска и електрична
енергија, изградени во големите претпријатија со
вкупно инсталирана снага од околу 40 MW.
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ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Термоелектрани во Република Македонија
објект
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1.

РЕК - Битола

2.
3.

Осломеј
Неготино

инсталирана
ел. снага

вид
гориво

3х225 MW

лигнит

топлинска
моќ
Hd kJ/kg
 7000

120 МW
210 MW

лигнит
мазут

 7000
 40000

ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Термоелектраните во РЕК-Битола и Осломеј се во
редовно производство преку целата година и
според последните податоци обезбедуваат околу
70 % од вкупната потрошувачка на електрична
енергија во Република Македонија.
Термоелектраната во Неготино користи како енергент - мазут и поради тоа таа се користи како
резерва и се вклучува по потреба во зависност од
енергетскиот биланс.
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Продукцијата на различните загадувачки материи,
присутна е во активностите на човекот, по различни
основи. Создавањето на материјални добра, поврзано е со различни активности, пред се, со
користење на различни технолошки постапки, при
што се продуцираат различни загадувачки материи.
Загадувачките материи се од најразличен вид и од
најразлично потекло, а воедно се и со различен
степен на токсичност.

Можат да бидат во :
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• гасна фаза, како едно, дво, или повеќе
компонентни гасни смеши,
• течна и тврда фаза, како диспергирани во
гасната фаза ситни капки, или тврди честички.
1/13/2016

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ

По однос на опасноста од поодделните загадувачки
материи, една од поделбите е по класи на
токсичност, според :
• I класа - изразито токсични и особено опасни
материи,
• II класа - многу токсични и многу опасни
материи,
• III класа - умерено токсични и умерено опасни
материи,
• IV класа - малку токсични и малку опасни материи
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Загадувањето може да биде манифестирано како
загадување на почвата, водата, или воздухот.
Кај термотехничките постројки, најзначајно е загадувањето на воздухот, кое често се сретнува под името
аерозагадување.

Загаденоста на атмосферата е резултат од испуштањето и внесувањето на загадувачки материи, а
загадувањето е адекватно на количествата, како и на
особините и карактеристиките на загадувачките
материи кои се испуштаат во атмосферата.
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Гасни загадувачки материи
За атмосферата, основни гасни загадувачки материи,
кои се третираат со стандарди за квалитет на воздухот, се :
•
•
•
•

сулфур двооксид ( SO2 ),
азотни оксиди ( NO , NO2 , NOx ),
јаглен моноксид ( CO ) и
јагленоводороди во гасна фаза ( HC ).

Други гасни загадувачки материи, кои се исфрлаат директно
во атмосферата се сулфур триоксид (SO3), соединенеија
на обновлив сулфур, сулфур водород (H2S) и сулфур
јагленород (CS2), амоњак (NH3), одделни јаглено водороди,
како бензол (C6H6), разни гасови кои содржат халогени
елементи, како хлорфлуоро- јагленороди, флуор водород
(HF), хлор водород (HCl), винил хлорид (CH2CHCl), и.т.н.
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Јагленород двооксид ( СО2 )

 СО2 е главен нуспродукт на процесите на согорување.
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СО2 не е отровен и долго време не се третираше како
загадувач.



Со интензивирање на ефектот на “стаклена градина”
на ниво на целата планета Земја, се утврди дека
главен причинител се големите количества на СО2 кои
се исфрлаат во слободна атмосфера.



Од такви причини продукцијата, исфрлањето и смалувањето на количините на СО2 во слободна
атмосфера, стана една од поозбилните преокупации
на современиот свет, посебно во енергетскиот и
индустрискиот сектор.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
 За атмосферата, основни гасни загадувачки

материи, кои се третираат со стандардите за
квалитет на воздухот, се сулфур двооксид ( SO2 ),
азотни оксиди
( NO и NO2 ), јаглен моноксид
( CO ) и јагленоводороди во гасна фаза ( HC ).
 Други загадувачки материи, кои се исфрлаат
директно во атмосферата се сулфур триоксид (SO3 ),
соединенеија на обновлив сулфур, сулфуроводород
(H2S) и сулфуројагленород ( CS2 ), амоњак (NH3),
одделни јагленоводороди, како бензол ( C6H6 ),
разни гасови кои содржат халогени елементи, како
хлорфлуоројагленороди, флуороводород ( HF ),
хлороводород ( HCl ), винил-хлорид ( CH2CHCl ),
и.т.н.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур двооксид ( SO2 )

Безбоен гас, со раздражлив остер мирис. Не гори и не е
експлозивен. Добро се растворува во вода.
Концентрација при која 50 % од испитаните го осеќаат
по мирис е 1000 млн-1 .
Продукција :
 со изгорување на елеметарниот сулфур, содржан во

различните горива,
 со изгорување на H2S содржан во природниот гас,
 при печење на сулфиди на метали во атмосфера на
кислород,
 при топење на сулфиди и оксиди на метали.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур двооксид ( SO2 )

Користење:
 како суровина при производство и добивање на сулфурна

киселина, сулфити, дитионити, сулфохлорирани
јагленоводороди,
 како средство за белење, дезинфекција и конзервација,
 нови производи - асфалти, пени со сулфур во составот,
полимери, пластични маси, и.т.н.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење и очите.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур триоксид ( SO3 )
 Безбоен гас. Времето на живот на SO3 во атмосферата

е многу мало цца 10-6 с, со обзир дека брзо реагира со
водената пареа образувајќи сулфурна киселина.

Продукција :
 при процеси на изгорување се создава заедно со SO2.

Количината на SO3, во продуктите од изгорувањето е цца
1 - 10 % од количината на SO2.
 при индустриски процеси се добива со каталитичка
оксидација на SO2. Се чува во течна состојба, или во вид
на олеум ( 25 % SO3 во H2SO4 ).

Определувањето на SO3 во воздухот е сложена
процедура.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур триоксид ( SO3 )

Дејствување :
 Заради краткото време на живот во атмосферата,

дејствувањето е преку ефектите на сулфурната киселина.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур водород ( H2S )

Безбоен, согорлив, силнотоксичен гас. Има карактеристичен мирис на расипани јајца.
Дејствување :
 изразито токсичен за човекот,
 го блокира дишењето,
 предизвикува изразит недостаток на кислород,
 го нарушува централниот нервен систем.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур водород ( H2S )

Продукција :
 во природата, како резултат на :
 биолошки процеси на распаѓање,
 активност на вулкани,
 геотермални извори.

Со обзир на брзото оксидирање во SO2 , H2S може да се разгледува како еден од значајните природни извори на SO2.
 антропогени ( индустриски ) извори:
при производство на сулфитна целулоза,
 кај постројки за прочистување на природен гас и производи на
нафта,
 кај коксни печки,
 при производство на свила и најлон.


Во ваквите индустриски погони, заради јакиот непријатен мирис,
479обично од H2S се добива H2SO4, или елементарен сулфур.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур јагленород ( CS2 )

Безбојна, вискозна, лесно запалива течност, со
температура на вриење од 46 oC. Пареата му е 2.6
пати потешка од воздухот.
Продукција :
 Се одделува при технолошки процеси во хемиската

индустрија.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење и очите.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Соединенија на обновлив сулфур

Во обновлива форма, сулфурот во атмосферата доаѓа
од природните и антропогените извори не само во вид
на H2S, туку и во вид на :
 сулфиди на јагленородот,
 карбонилсулфиди,
 дисулфид јагленороди,
 различни органски сулфиди и дисулфиди ( RSH, RSR, RS2R, -

каде R се алкални групи C1 - C5 ).

Времето на живот на ваквите соединенија во
атмосферата е :
 помалку од 3 часа за метилмеркаптани,
 до 2 год. за карбонилсулфиди.

Детекција на концентрацијата на овие соединенија во
атмосферата е доста тешка. Воедно, во литературата
481
има малку податоци.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Соединенија на обновлив сулфур

Продукција :
 природни извори
 процеси на биолошко распаѓање,
 геотермални извори.
 антропогени ( индустриски ) извори

 при производство на сулфитна целулоза,
 кај постројки за прочистување на природен гас и

производи на нафта,
 кај коксни печки,
 при производство на свила и најлон.
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СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕНОРОД
 Јаглен моноксид ( CO )

Безбоен, запалив гас, без мирис и незначително растворлив во вода. Од сите загадувачи на атмосферата,
CO е најраспостранет и се среќава во најголеми
количества..
Продукција :
 при непотполно изгорување на горива на горива, во

услови на недостаток на кислород
 природни извори

Дејствување :
 Токсичноста на CO е сврзана со неговата способност
да реагира со хемоглобинот од крвта, со брзина за 200
пати поголема од брзината на сврзување на кислородот со крвта. Се манифестира со изразит недостаток
483на кислород, при што може да дојде до задушување.

СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕНОРОД
 Јаглен двооксид ( CO2 )

Нетоксичен, безбоен гас , без мирис и растворлив во
вода.
Продукција :
 при согорување на горива,
 природни извори .

Дејствување :
 Во глобални размери, зголемува-њето на CO2, може

да доведе до зголемување на средната температура
на земјата. Се проценува, дека со двојно
зголемување на количината на CO2 во атмосферата,
температурата на земјата расте за 2 oC.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Бензол ( C6H6 )

 Проѕирна, безбојна, несогорлива и лесно летечка

течност.
 Се добива при дестилација на сурова нафта. Еден е од
суштинските компоненти на бензинот.
 При нормални услови не стапува во хемиски реакции и
е важна суровина во хемиската индустрија. Се одделува
при различни хемиски процеси, каде се користи како
растворувач на бои и лакови, премази, каучук и др.
 Поодделно се користи за добивање на етилбензол,
фенол, циклохексан, малеинов анхидрид.
Дејствување :
 делува на централниот нервен систем, предизвикува
главоболки, слабост, а при по тешки случаи - загуба на
485свеста и општо труење на организмот.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Винилхлорид ( CH2CHCl )
 Безбоен, согорлив гас, со слаткаст мирис. При

загревање се разлага , при што се создава фозген.
Растворливоста во вода му е незначителна.
Дејствување :
 заболувања на црноит дроб,
 појава на карциноми, и.т.н.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Жива ( Hg )
 Сребренеста течност, која спаѓа во редот на течни

тешки метали. Како загадувач се јавуваат парите на
живата, со обзир дека испарува и при нормални
услови.
Дејствување :
 До организмот доаѓа со вдишување, преку кожата и преку

прехранбените продукти.
 Делува на централниот нервен систем.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Хлор ( Cl )
 Гас со жолто зелена-боја, со остер мирис, 2.5 пати

потежок од воздухот. Се одделува при технолошки
процеси во хемиската, текстилната и индустријата за
производство на хартија.
Дејствување :
 многу восспалително на системот за дишење, кожата и

очите на човекот,
 при големи концентрации настапува моментална смрт.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Циановодород ( HCN )


Гас со специфична тешка миризба на горчливи
бадеми, малку по лесен од воздухот. Се одделува при
технолошки процеси во хемиската и текстилната
индустрија, како и при хемиска обработка на метали.

Дејствување :
 Има изразито токсично дејство врз човекот. При доа-

ѓање во организмот се парализира внатрешниот
фермент на клетките, настапува парализирање на
внатрешното дишење на клетките, задушување и смрт.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Олово ( Pb )


Тежок метал, со температура на топење од 327 оC.
Значително одделување на пареи започнува при
темпера-тури од 400 - 500 оC. Се одделува при
технолошки процеси во металургијата, стакларската и
графичката
индустрија,
при
производство
на
акумулатори, и.т.н.

Дејствување :
 како пареа и ситнодисперзна прашина, навлегува во орга-

ните за дишење и предизвикува хронични труења.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Ацетон ( CH3COCH3 )
 Безбојна, леснозапалива течност, која врие на 56 оЦ,

но испарува при обични температури. Пареите се
одделуваат при технолошкипроцеси во индустријата,
каде се користи како расворувач на бои лакови и др.
 Во човечкиот организам доаѓа со вдишување.
Дејствување :
 запаление на органите за дишење,
 предизвикување на главоболки,
 општо токсично дејство.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Бензин
 Лесно запалива течност со непријатна миризба. Лесно

испарува при вообичаени температури на околина.
Пареите при определени концентрации се лесно
запаливи. Се одделува во рафинерии за нафта,
складишта за производи од нафта, хемиската
индустрија, при бојадисување на предмети, и.т.н.
 Во човечкиот организам доаѓа со вдишување.
Дејствување :
 при мали концентрации, општо опивање,
 во поголеми дози, загуба на свест и општо труење.
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АЕРОСОЛИ
Дво, или повеќефазна флуидна струја од гас-честички
( загаден гас ) вообичаено се нарекува - а е р о с о л .
Генерално, аеросолите можат да се поделат, со обзир на
механизмите на создавање, на :
 диспергациони аеросоли - кои се создаваат како

резултат на дробење на тврди или течни материи, или
распршување на прашоци под дејствона воздух, или
вибрации;
 кондензациони аеросоли - кои се образуваат при
кондензација на презаситени пареи, или како резултат на
хемиско взаемодејствие на гасови со стварање на
нелетечки продукти.
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АЕРОСОЛИ
Како карактеристични групи на аеросоли, во
литературата од оваа област се разгледуваат:
 чад - кондензационен аеросол со тврда и мешана

дисперзна фаза;
 магла - кондензациони и диспегациони аеросоли со течна
дисперзна фаза ;
 прашина - диспергационен аеросол со тврди честички.
Исто така и самите тврди честички, т.е. диспергираната
фаза во аеросолот, се нарекуваат прашина.

Воедно, можни се и комбинации на аеросоли од
наведените групи, на пример смог - се нарекува
аеросол на смеша од чад и магла.

494

АЕРОСОЛИ

Основни фактори, кои влијаат врз степенот на
загаденост на аеросолот :
 големината на честичките
 концентрацијата
 физ. - хемискиот состав на гасната и диспергираната

фаза.
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ГАСНА ФАЗА НА АЕРОСОЛИ
Гасната фаза на аеросолите, во суштина е едно, дво,
или повеќе компонентна гасна смеша од различни
гасови. Врз загаденоста и токсичноста на аеросолот, ќе
влијаат физичко-хемиските особини на гасните загадувачки материи, кои ја сочинуваат гасната смеша од
гасната фаза на аеросолот.
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ТВРДА И ТЕЧНА ФАЗА НА АЕРОСОЛИ
Со оглед на самиот состав на аеросолите, покрај
гасната фаза, како составни елементи, а воедно и
загадувачки материи на истите, се јавуваат и тврда и
течна фаза, во вид на честички од најразлично потекло.
 Многу својства на аеросолите се определуваат од
дисперзноста и концентрацијата на честичките, нивната
бројчана или масена концентрација, функцијата на
распределба на честичките по димензии, хемискиот
состав, и.т.н.
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Дисперзност
Дисперзноста, се јавува како едно од важните својства
на аеросолните системи, која влијае врз особеностите
на физичките закони и нивното однесување, а исто
така и врз методите кои се применуваат при
техничките решенија од оваа област.
Дисперзност на прашина, се нарекува севкупност на
сите димензии од разгледуваните честички.
Во основа, се разликуваат :
 монодисперзни аеросоли, кои содржат честички со една

димензија. Практично, многу ретко се сретнуваат,
 полидисперзни аеросоли, кои содржат широк дијапазон
на димензии на честички и се одлика на скоро сите
аеросоли.
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Дисперзност
Димензиите на честичките, се нарекуваат :
 димензии на најмал светол отвор на сито низ кое се

уште поминуваат разгледуваните честички - при определување на дисперзен состав на прашина со сито,
 дијаметар на сферани честички, или најголема линиска
димензија на честички со неправилна форма - при
испитување на дисперзен состав на прашина со
микроскоп,
 дијаметар на условни сферни честички, кои имаат густина и таква константна брзина на таложење ( лебдење ) во
вискозна средина , како и дадените честички - при
определување на дисперзен состав на прашина со метод
на воздушно провејување или со седиментација во
течност.
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Дисперзност
Геометриски параметри
 Интеракцијата на гасовите со тврдите и течните тела, се остварува
на површината од тие тела. Големината на разделната површина, се јавува како еден од основните геометриски параметри.
 Релативна површина се дефинира како однос на големината на
плоштината, во однос на волуменот на честичка. Сврзана е со
линиските димензии на телото, сспрема :
 При дробење и мелење на тврди тела, се зголемува релативната
површина и показателот на дисперзност. Така, при дробење на
коцка со димен зии 1х1х1 цм, до димензии на ребрата од
честичките од 1х1х1 м, релативната површина и дисперзноста се
зголему-ваат за 10.000 пати. При тоа драстично нараснува и бројот
на честички Н .
 Тврди и течни тела, можат да бидат издробени до димензии од
неколку нанометри ( димензии на крупни молекули достигнуваат
ред на големина од делови на нанометар ).
 Еден од карактеристичните геометриски параметар за честички е и
500закривеност на површината на честичките.

Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 При дробење и мелење на тврди тела, се добиваат
честички со најразлични димензии, т.е. сите реални
прашоци и прашкасти материјали се полидисперзни.
Освен тоа, честичките имаат најразлична форма во
облик на сфера, влакно, плочка, и.т.н. Заради тоа, при
дисперзна анализа на такви материјали, воведени се
еквивалентен. седиментационен, среден, модале, и
медијален дијаметар на честичка, и.т.н.
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Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 Еквивалентен дијаметар на честичка, како дијаметар
на сфера чиј волумен е еднаков со волуменот на
честичката, или пак дијаметар на круг чија површина е
еднаква со површината од проекцијата на честичката.
 Седиментационен дијаметар, како дијаметар на
сфера за која брзината на таложење и густината се
еднакви со брзината на таложење и густината на
односнста честичка. При тоа, седиментациониот
дијаметар, претставува или измерен дијаметар,или
должина на страната на келија од сито, низ кое се
врши просејување,или пак големина на проекцијата на
честичката.
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Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 Среден дијаметар, како дијаметар на хипотетична
честичка,која се јавува како репрезентативен примерок
за сите честички од пробата.
Се разликуваат :
 среден аритметички дијаметар,
 среден дијаметар по должина,
 среден квадратен дијаметар,
 среден кубен дијаметар,
 среден волуменско-површински дија-метар, или

дијаметар на Соте,
 среден геометриски дијаметар.
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Дисперзност
Коефициент на сферичност, како однос на површина на
сфера со ист волумен како и разгледуваната чес-тичка,кон
површината на разгледуваната честичка.
 Коефициентот на сферичност, се користи за опишу-вање на
несферни честички, од причини што сите закони, кои ги
опишуваат својствата на аеросолните системи, имаат
најпроста форма во случај на сферен облик на формата на
честичките.
 Волумен на честички, може да биде одреден со мере-ње на
димензии на честички со микроскоп. Од тоа, при позната
специфична густина, може да се определи масата на
честичките.
 Доколку честичките, присутни во атмосферата, значи-телно
се разликуваат по густина и по степенот на агрегација,
најдобро е димензионално да се определу-ваат спрема
504аеродинамичкото однесување на истите.

Дисперзност
 Штоксов дијаметар, како дијаметар на сферна чес-

тичка, која поседува таква брзина на таложење, како и
разгледуваната честичка, а воедно е со густина
еднаква на волуменската густина на материјалот од
разгледуваната честичка. Штоксовиот дијаметар е
најблизок до физичкиот дијаметар на честичката.
Диспергационите и кондензационите аеросоли, обично
се создаваат од различни материјали, со различна
густина, па затоа, заради упростување на определувањето на димензиите на честичките, се користи
аеродинамички дијаметар.
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Дисперзност
 Аеродинамички

дијаметар, како дијаметар на сферна
честичка,која има таква брзина на талолење како и разгледуваната честичка, при густина од 1 gr/cm3, честичките кои
влегуваат во состав на конкретен аеросол, можат многу да се
разликуваат по димензии, форма и густина. Промената на тие
големини, во многу влијаат врз ефективноста на прочистување, во системите базирани пред се на инерцијалните
својства на честичките, како во скрабери и циклони.
 Аеродинамичкиот дијаметар, се јавува како показател за
реакција на честичките на дејството на инерцијалните сили.
Истиот, може да се определи со користење на каскаден
импактор, при што не е потребно посебно познавање на
димензиите, густината или формата на честичките. Честички со различни димензии, форма и различни густини,
можат да имаат еден ист аеродинамички дијаметар. При
еднаков аеродинамички дијаметар, прочистувањето од
честички, е со еднаква ефективност.
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Дисперзност
 Импакторен аеродинамички дијаметар, како дија-

метар на сфера која има единечна плоштина и која
има таква брзина на таложење, како и разгледуваната
честичка, при мали Рејнолдсови броеви. Се определува при мерење со каскаден импактор и се јавува како
најпове'е користен параметар при пресметки за
процеси на инерцијално разделување на честички.
 Помеѓу Штоксовиот, аеродинамичкиот и импакторниот
аеродинамички дијаметар, постои корелација.
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Дисперзен состав
Распределба на честички спрема димензии
 Дисперзниот состав, т.е. распределбата на честичките

по димензии, за конкретен аеросол може да биде
дадена со таблица , график , или аналитички во облик
на ф-ја на распределба .
 Како карактеристика на дисперзноста кај монодисперзни аеросоли, може да послужи една големина - средна
вредност на дијаметарот на честичките.
 Како карактеристика на дисперзноста кај полидисперзни аеросоли, покрај средната вредност на
дијаметрот на честичките, неопходно е познавање и на
средното квадратно растурање, т.е. ф-та на распределба на честичките по димензии.
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Дисперзен состав
 Функција на густина на распределба на број на чес-

тички по димензии ( дијаметар ) на истите, е најчесто
користена форма .
 Кривите, кои ги претставуваат функциите на густина на
распределба на бројаот на честички по димензии, или
по маса на честичките, се нарекуваат диференцијални
криви на распределба или криви на густина на
распределба ( Сл.2 - Д).
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Дисперзен состав
Распределба на честички спрема димензии

Sl.1 - Disperzen sostav na pra{ina
( spored podatoci od Tabela 1 )
M
as
en
ud
el
%

I
D

d

Sl.2-Diferencijana ( D ) i integralna kriva
( I ) na raspredelba na ~esti~ki
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Sl.3 - Diferencijalna kriva na
raspredelba
( spored
histogram )

Дисперзен состав
 При анализа на дисперзен состав на прашина со

помош на сита, а исто така и при определување на
степенот на прочистување од честички, за постројки за
прочистување од прашина, згодно е да се користи
крива на интегрална распределба.
 Предноста на интегралната ф-ја на густината на распределба, се состои во тоа, што при ограничен број на
мерења на параметрите на честичките, големините на
ф-та на распределба се помалку подложни на
отстапувања.
 Кривите на диференцијална и интегрална распределба, се во корелација.
 Функцијата на распределба се определува експериментално, за секој конкретен пример поодделно.
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Нормирана класификација на прашината
По однос на дисперзниот состав, според СНиП И-Г.5-62,
прашината е класифицирана во пет класи

Klasi na pra{ina : I – mnogu krupna, II – krupna, III – malku
disperzna,
IV – sredno disperzna, V - izrazito sitnodisperzna
Normirani klasi na pra{ina
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Статистички параметри на распределба

При позната ф-ја на распределба, се определуваат
статистички параметри на распределбата, спрема :
 среден дијаметар,
 средно квадратно отстапување ( дисперзија ) ,
 асиметрија на распределбата, и.т.н.
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Начини на претставување на ф-ии на
распределба на честички по димензии
Точна распределба по димензии на честички од дисперзен материјал, се добива по експериментален пат со
изработка на хистограми.
 Составот на некои дисперзни материјали, со доволна
точност за анализи, може да се апроксимира со
аналитички ф-ии на распределба на густина. Познати
се изразите :
 Гаусова формула за нормална распределба ,
 формула за логаритамска нормална распределба ,

 формули на Јанг , Ролер , и.т.н.
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Начини на претставување на ф-ии на
распределба на честички по димензии
Формулата за логаритамска нормална распределба, се
покажува како доста применлива за голем број на
прашоци, прашина и други аеросолни честички,
независно од нивното потекло. А.Н. Колмогоров,
покажал, дека при дробење на тврди материјали,
распределбата на честичките по димензии, се стреми
кон логаритамска нормала. Наведената формула,се
совпаѓа со Гаусовата формула за нормална
распределба, со тоа што наместо големината на
дијаметарот, фигурира неговиот логаритам.
Знаејќи ја распределбата на маса на честичките по
димензии, можно е да се изрази ф-та на распределба
на површината на сферни честички по димензии.
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Концентрација на честички
 Концентрација на честички, може да се однесува

спрема број, или спрема маса на истите, најчесто во
однос на волумен, но може и во однос на маса на
носечката гасна компонента.
 Концентрација спрема број на честички , се дефинира
како број на честички во одреден волумен ( маса ). Во
загадена атмосфера, концентрацијата може да биде
од ред на големина од 10х честички на 1 цм3 . Во
близина на извор на загадување, концентрацијата
може да биде и неколку пати поголема. Во загаден
воздух, поголем број на честички може да биде со
димензии од 0.01 - 0.1 мм. Концентрацијата на
честички со димензии поголеми од 1 мм , по правило
изнесува помалку од цца 10 честички на 1 цм3 .
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Концентрација на честички
 Концентрација на честички по број на истите, обично

се мери по метод на расејување на светлина, по пат на
определување на ел. подвижност и со помош на
броење на бројот на центри на кондензација.
 Концентрација спрема маса на честички , се дефинира
како маса на честички во дефиниран волумен,во однос
на големината на тој волумен.
 Концентрација на маса на честички во загадена
атмосфера, обично изнесува помалку од цца 1000
мг/м3. Во излезните гасови од индустриски процеси,
масената концентрација на тврди честички, може
значително да ја надмине оваа вредност.
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Концентрација на честички
 Концентрација спрема маса на честички, може да биде

опре-делена попат на филтрација на одреден волумен
на гас и мерење на одделените честички од гасот.
 Виоедно, концентрацијата на честич-ки во загадените
гасови, се пропишува во законските акти, како за
изворите кои испуштаат загадувачки материи, така и за
околниот воздух.
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Особености на прашината
Некои од особеностите на прашината се од важност,
како за самите аеродисперзни системи и нивните
карактеристики, така и за процесите на прочистување
од прашина.
 Густина на прашината, како маса на единица
волумен, при што се смета дека нема внатрешни
шуплини помеѓу честичките,
 Слепување на прашината, како својство на
прашината кон взаемно задржување, како и
задржување на филтерските материјали и елементите
од конструкцијата.
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Особености на прашината
 Квасење на честичките, како површинска појава на

границата на контакт на честичката, како тврдо тело и
течноста, или гасот. Се карактеризира со краен агол на
квасење, а зависи од природата на материјата на
честичките, нивната големина, а воедно и од
карактеристиките на течноста. Суш-тинската улаога на
карактеристиката на квасењето е во фактот, што кај
честички кои тешко се квасат, потребна е поголема
енергија за тие да бидат потопени во течност.
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Особености на прашината
 Електричен потенцијал, како особина која зависи

од природата на материјалот на честичките. Има
значително влијание врз ефективноста на филтрацијата и регенерација на филтрите.
 Абразивност, како особина на честичките, при што се
смалува векот на траење на елементите од опремата.
Зависи од видот, димензиите и формата на честичките,
како и концентрацијата и брзината на движење низ
елементите од опремата.
 Коагулација, како окрупнување од влијанија на
хидродинамички сили и брауново движење, а се
приметува и при дејство на звучни бранои и електричен потенцијал.
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Хемиски состав
Секоја поодделна тврда честичка, која влегува во состав
на аеросолот, може да се состои од неколку хемиски
компоненти. Хемиска анализа во таков случај е
отежната, со оглед на малото количество на материјал
за анализа. Некои резултати,при определување на
хемиски состав на честички, постигнати се при користење на електронска сонда и квадрополна масена
спектрометрија. Во обични аналитички лаборатории,
идентификација на одделни честички е невозможна.
За определување на хемиски состав, се користат два
методи на земање на проби :
 со полна филтрација,
 со користење на каскаден импактор
522

Хемиски состав
 Најраспространет метод е со полна филтрација. При

доволна ефективност на филтерот, можно е да се
добие информација за усреднет хемиски состав, за
сите димензии на честички и во целокупниот интервал
на земање на проба.
 Податоци за зависноста на хемискиот состав од
димензиите на честичките, можно е да се добијат со
користење на каскаден импактор, при што за секоја
фракција која се добива со разделување, се врши
анализа. Такви податоци, можат да се користат при
разработка на методи за контрола на содржината на
тврди честички. Воедно, можат да помогнат при
изборот на концепцијата за отстранување на
најопасните загадувачки материи од излезните гасови.
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ

Одделување и испуштање на
загадувачки и опасни материи
524
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Упростена проценка за одделување
на гасови при изгорување на горива
Упростено, масен проток на гасови ( mbrn ), кои се
одделуваат при изгорување на различни видови
на горива, може да се определи, спрема :

.

.

mbrn  m f  g f
каде :
mf - масен проток на гориво, kg/s
gf – маса на продукти на изгорување, kg/kg
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Упростена проценка за одделување
на гасови при изгорување на горива
Таб. хх - Маса на продукти на изгорување на горива за теоретска
маса на воздух
Вид на гориво
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Дрва со влажност до 20 %
Тресет со влажност до 25 %
Мрк јаглен
Камен јаглен
Антрацит
Кокс
Мазут
Бензин
Природен гас
Генераторски гас

Маса на продукти на
изгорување гф ( со земање во
обзир на влага ) kg/kg
5,6 – 5,9
5,5 – 6,5
5,6 – 7,8
10 – 10,5
10,6 – 11,5
9,5 – 11,5
14,9
15,9
7,5
2,46
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Испуштаое на гаспви при рабпта на
стаципнарни дизел мптпри
Масен проток на гасови ( мд ), кој се испушта во
воздухот во машински сали низ нехерметични
споеви кај дизел мотори, може да се определи
спрема :

 d   3  K cl  3  K cr
m

,

mg / h

каде :
P – ефективна снага на дизел мотор, kW
Kcl, Kcr – коефициенти на пропуштање за
цилиндри и картер, ( Таб. xх )
527
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Испуштаое на гаспви при рабпта на
стаципнарни дизел мптпри

Таб. Хх – Вредности на коефициенти Kcl и Kcr
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Вид на гас

Kcl

Kcr

Акролеин
СО2
Азотни оксиди
Јаглено водороди
Јагленороден моноксид

0,9
0
0,6
0,7
0,8

0,04
160
0
0,3
1,3
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Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Масен проток на гасови ( акролеин и оксиди на јагленород ), кои се испуштаат во воздухот во простории
од работа на автомобилски дизел и ото мотори, може
да се определи спрема :

m dk  m g , f

p
mf 
, kg / h
100

mgf – 15 kg/kg маса на испуштени гасови кои се
продуцираат од 1 kg гориво,
mf – потрошувачка на гориво на еден автомобил, kg/h
р – содржина на оксиди на јагленород, или акролеин во
испуштени гасови, % ( Таб. Хх )
1/13/2016
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Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Таб. хх – Вредности за оксиди на јагленород и акролеин во
издувни гасови од автомобилски мотори, %
Режим на работа
Старт, загревање и излегување
на автомобил од гаража
Маневрирање при гаражирање
Подесување
Испитување
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Оксиди на
јагленород

Акролеин

4

0,15

2
4
3

0,13
0,15
0,13
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Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Потрошувачката на еден автомобил, кој работи на место
или при маневрирање, зависи од работниот волумен
(Vcl ) на моторот, спрема :

  0.6  0.8 Vcl , kg / h
m
каде :
Vcl - работен волумен на моторот, dm3
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Пдделуваое и испуштаое
на ппасни материи
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Одделување на СО2 од луѓе
Kако резултат на дифузија, белодробните капилари
одделуваат заедно со издишаниот воздух околу 5 % по
волумен СО2 ( Таб. Хх ).
Таб. Хх – Одделување на СО2 од луѓе
Вид на активност
Мирување, умствена работа
Лесна физичка работа
Тешка физичка работа
Работа, од деца до 12 г.

СО2
l/h

g/h

23
30
45
12

46
60
90
24

Вообичаено, концентрацијата на СО2 во воздухот во
просториите е под 0,1 %.
Концентрацијата на СО2 во простории со општа намена,
во некои случаи, може да достигне до 1 %.
1/13/2016
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Одделување на СО2 од луѓе
Зголемувањето на концентрацијата на СО2 предизвику-ва
влошување на здравствената состојба на луѓето.
Таб. Хх – Влијание на СО2 врз луѓе
Концентрација
на СО2 ( по
волумен ), %
1-2
2
3
5
6
10
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Резултати од дејство на СО2
При непрекинато делување се нарушува
електролитскиот биланс во телото од човек
После неколку часа делување, се појавува слаба
главоболка и задув
Силна главоболка, обилно потење, задув
Депресивна состојба
Влошување на видот, појава на морници
Загуба на свест
1/13/2016

Одделуваое на гаспви и пареи пд хемиски
реакции

Масата на гасови, кои се одделуваат и
испуштаат при хемиски реакции, се
одредува врз основа на стехиометриски
равенства за разгледуваната реакција.
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Одделуваое на гаспви и пареи пд слпбпдни
ппвршини
Масен проток на раствор кој испарува ( mg ) кој содржи
хемиски компоненти, може да се определи со
релативно добра точност, спрема

m g  M   0,352  0,786  va 

pp  A
1000

, kg / h

М - релативна молекуларна маса на течноста која испарува,
va - брзина на движење на воздухот над површината од течноста која
испарува, m/s
рр - парцијален притисок на пареа во заситена состојба при температура
од 20 оС, Ра
А536
- површина од која испарува течноста, m2
1/13/2016

Одделуваое на гаспви и пареи пд слпбпдни
ппвршини

о

Таб. хх – Парцијален притисок на течности при температура 20 С
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Вид на течност

Р, Ра

Етил етер
Ацетон
Етил акохол
Бензол дихлоретан
Анилин, нитробензол
Жива

5720
3720
2000
532
40
0,16
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Истекуваое на гаспви и пареи пд
нехерметични сппеви
Масен проток на гасови и прегр. пареи ( mpn ), кои
истекуваат заради нехерметичност на споеви

M
m pn  k   Vins 
, kg / h
k – коеф. на сигурност со кој се зема воTобзир состојбата на
технолошката опрема ( k = 1 – 2 )
Ψ – коефициент со притисок на гасовите, или пареата во
инсталацијата ( Таб. xх ),
Vins – внатрешен волумен на инсталацијата, м3
M – релативна молекуларна маса на гасовите или пареата,
T – апсолутна темп. на гасовите, или пареата, К
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Истекуваое на гаспви и пареи пд
нехерметични сппеви
Масен проток на опасни материи кои се одделу-ваат (
испуштаат ) од заптивка на пумпа :

 p  d  k  10 H p , kg / h
m
d - дијаметар на вратилото од пумпата, m
Hp – напор на пумпата, m
k – коефициент, со кој се зема во обзир состојбата на
заптивката и степенот на токсичност на
испуштањата ( k = 0,0002 – 0,0003 ).
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Испаруваое на различни раствпрувачи, бпи и
лакпви
Масен проток на пареи од растворувачи ( mslv ) кои се
одделуваат при бојадисување, или лакирање:

m slv 

m pt  
100

A , kg / s

mpt - Специфична потрошувачка на материјал кој се
нанесува ( бои, лакови ), kg/m2.
Ψ - содржина на летливи растворувачи во материјалот кој
се нанесува, %
A - површина која се бојадисува, или лакира за 1 час, m2/h
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Испаруваое на различни раствпрувачи,
бпи и лакпви

Таб. Хх – Специфична потрошувачка на материјали кои се нанесуваат во
еден слој и летливи компоненти ( во осн. материјал и во растворувачи ), %
Вид на материјали
Безбоен аеро лак
Нитро лак
Нитро лепило
Аеро лакови и емајли во боја
Маслени лакови и емајли
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Начин на
нанесување
Рачно
Со пулверизација

mpt, kg/m

2

0,2
0,1 – 0,18
0,16
0,18
0,06 – 0,09

Ψ, %
92
35 – 40
80 – 85
75
35
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Пдделуваое на влага
Одделување на влага од извор на латентно
топлинско оптоварување во просторија, кое
претставува влажносно оптоварување за просторијата, може да се пресмета, спрема :

 h,CL,i  1000   mw, j  hw, j , W
mw,j - одделување на влага од еден извор,
hw,j - енталпија на водена пареа при температура на изворот на
одделување на влага ( на пример луѓе, отворени водени површини од базени или технолошки кади, каде со загревање се
подржува константна температура, или енталпијата на вода при
соодветна температура θw, кога топлината на испарување се
добива од просторијата ( на пример од разлиена вода врз
незагреан под ( θw = θint,w ), или од фино распрскана вода за
овлажување )
1/13/2016
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Пдделуваое на влага
Вкупен масен проток на вода, може да се изрази, спрема :

 m

w

 m w,s  m w, f  m w, p  m w,mat  m w,l  m w,ch  m w,sb , kg / h

Индекси :
s – откриени водени површини,
f – влажен под во просторија,
p – луѓе,
mat – сушење на материјали,
l – пропуштање заради нехерметичност на споеви,
ch – хемиски процеси,
sb – сорпција.
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Пдделуваое на влага
Откриени водени површини
Испарена вода од кади, базени, корита и сл., без
предвидени инсталации за отсис :

m w, s   Fa  0.129  v a



p w, s  p w, a
1000

, kg / h

pw,s – парцијален притисок на водена пареа при заситување на
температура на површината од течноста, Ра
pw,a - Парцијален притисок на водена пареа во воздух од просторијата,
Ра
Fa – комплексен фактор за движење на воздух со брзина ва во
зависност од температурата на водата ( Таб. Хх ).
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Пдделуваое на влага
Откриени водени површини,
Таб. Хх – Комплексен фактор за
движење на воздухот, Fa
o
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θw , C

Fa

30
40
50
60
70
80
90
100

0,163
0,207
0,244
0,274
0,303
0,340
0,377
0,444
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Пдделуваое на влага
Влажен под и влажни површини

Се претпоставува, дека водениот филм е со температура на
влажен термометар θint,w.
Одделената влага се пресметнува спрема :

 w, f  0.0065    int   int,w  A , kg / h
m
каде :
А – површина од која се врши испарување, m2
θint – температура на воздух во просторија, оС
θint,w – температура на влажен термометар, оС
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Пдделуваое на влага
Луѓе
Одделување на влага од луѓе се пресметнува, спрема :

 w, p  n  m
 w, ps , kg / h
m
каде :
n – Број на луѓе, присутни во просторијата,
mw,ps - Влага која се одделува од еден човек во зависност од
активноста ( Таб. Хх )
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Пдделуваое на влага
Сушење на материјали

Одделена влага при сушење на материјали, може да се
пресмета, спрема :

 w,mat  m
 mat   x1  x2
m

,

kg / h

каде :
mmat – количество на влажен м атеријал, кој поминува низ просторијата
за еден час, kg/h
x1, x2 – содржина на влага во материјалот на почеток и на крај од
процесот на сушење, kg/kg
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Пдделуваое на влага
Пропуштање заради нехерметичност на споеви, на
погонски флуиди ( пареа или топла вода )
Кај современи инсталации, со висок квалитет на изведба,
вакви пропуштања не треба да се присутни.
Пропуштање на погонски флуиди (пареа, или топла вода)
заради нехерметичност на споеви ( навојни споеви,
прирабнички споеви, семеринзи, и.т.н. ), треба да се
зема во предвид кај постари инсталации. Колку
инсталацијата е по стара, толку и евентуалните
пропуштања се по големи.
Одделувањето на влага заради нехерметичност, може да се
движи во граници од 0,1 – 0, 3 % од вкупната количина
на погонски флуид ( пареа, или топла вода ) во
инсталацијата.
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
Влага, која во просторијата се одделува од протекување
на хемиски процеси, може да се пресмета, спрема :

 w,ch  m
 w,b  m
 w,ext  m
 w,ent , kg / h
m
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
При директно изгорување на горива во просторијата,
влагата која се одделува при процесите на изгорување,
може да се пресмета, спрема :

m w,b 

  m f  m w, f
1000

, kg / h

каде :
Ψ - Коефициент на потполно изгорување, во зависнот од видот на
горивото вредностите се движат од 0,7 – 0,95
mf – количество на гориво кое изгорува за 1 час, kg/h
mw,f – влага, која се одделува при изгорување на 1 кг гориво, kg/kg
551

1/13/2016

Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
Влагата, која се одделува при одвивање на егзотермни
( mw,ext , mw,ent ) и ендотермни хемиски процеси, се
задава за конкретниот технолошки процес, или се
пресметнува спрема стехиометриски равенства.
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
Таб. Хх – Водена пареа од изгорување на горива, mw,f
Вид на гориво
Ацетилен
Бензин
Водород
Коксен гас
Природен гас
Нафтен гас
Пропан - бутан
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mw,f , kg/kg
0,6
1,4
9
0,61
1,68
2,10
4,20
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Пдделуваое на влага
Сорпција

Кондиционирање на некои материјали кои учествуваат
во технолошките процеси, се одвива со апсорпција на
влага.
Ако е познато технолошкото време на реализација на
процесот, апсорбирана влага може да се пресмета,
спрема :

m w, sb

m w, sb
554

'
"


mmat  mmat

, kg / h
t sb



'
"
mmat  x mat
 x mat

t sb



, kg / h
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1
Проф. д-р Александар Маркоски
РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИТЕ ОД ВИСОКИ ОЏАЦИ
Проучувањето на расејувањето на полутанти од високи оџаци е од посебен интерес
поради тоа што вакви оџаци се градат кај постројки што се од витален интерес за
стопанството на секоја држава (термоелектрани, нуклеарни постројки, хемиски
постројки и др.) и поради тоа што сите споменати постројки се најчесто со голем
капацитет, а тоа редовно повлекува и големи емитирани количества на штетни
материи. Овие објекти најчесто се градат надвор од урбаните средини, и по можност
на терени со слабо изразен рељеф, со цел расејувањето на полутантите да биде што
поуспешно, на поголема површина, со што се добиваат пониски вредности за
приземните концентрации на полутантите.
РАСПРОСТРАНУВАЊЕ НА ПЕРЈАНИЦАТА КАЈ ВИСОКИ ОЏАЦИ ВО ЗАВИСНОСТ
ОД МЕТЕОРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ
Големата висина на оџаците (кај термоелектраните достигнува и до 320 m)
овозможува процесот на расејување да се разгледува скоро исклучиво во зависност
од метеоролошките услови, бидејќи и објектите кои се во близина најчесто имаат
далеку помала висина од оџакот. На тој начин распространувањето на перјаницата не
е ограничено и таа зависи од стабилноста на атмосферата, вертикалниот
температурски градиент, висината на слојот на мешање, и други параметри кои го
карактеризираат планетарниот граничен слој.
Според обликот на расејување извршена е класификација на шест основни типови
при различни атмосферски услови. На Сл.1 и Сл.2 на левата страна се претставени
температурските профили (полна линија) и адијабатската промена (испрекината
линија) и обликот на перјаницата на десната страна од сликите.
Бранување (looping) е првиот тип на расеување и е претставен на Сл.1.а.
Карактеристичен е за нестабилни услови кои се јавуваат во ведри сончеви денови, со
температурски градиент поголем од адијабатскиот и силно изразена термална
турбуленција. Големите турбулентни виори брзо ги расејуваат полутантите,
перјаницата има облик на невоедначени бранови и во случај чадот да допира до
површината на земјата (особено изразно кај пониски оџаци), се појавуваат високи
површински концентрации во близина на изворот.
Конусно расејување (coning) се јавува при неутрални услови кога температурскиот
градиент е близок до адијабатскиот на помал од изотермскиот. Обликот на
перјаницата е во вид на конус (Слика 1.б), а растојанието на кое чадот првпат ја
допира површината е доста поголемо од она кај бранувањето.Се јавува во случаи кога
небото скоро потполно е прекриено со облаци, или во ноќи при појава на ветрови со
умерена брзина.
Разветрување (fanning) се јавува кога се појавуваат изразито стабилни услови
(инверзија) и температурскиот градиент е униформно позитивен по цела висина над и
под оџакот. Вертикалното расејување е исклучително мало (Слика 1.в), а во одредени
случаи исто така и расејувањето по хоризонтала може да биде мало. Приотоа, ако
има изразити промени на наската на ветрот може да се јави невоедначено расејување
во хоризонтален проавец и во тој случај предвидувањето на концентрациите е
поврзано со големи тешкотии.
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а)

б)

в)

Сл. 1 - Распространување на чадот при униформни температурски профили
За разлика од претходно опишаните три типови на расејување кога
температурскиот градиент е униформен, и кои одговараат на основните типови на
стабилност на атмосферата (нестабилна, неутрална, стабилна), многу често има
појава на неуниформни профили предизвикани од инверзните слоеви кои можат да се
наогаат над земјината површината, под или над оџакот, а може да се јават и два
инверзни слоеви на различни висини со што се придонесува перјаницата да добива
различни облици.
Издигнување (lofting) се појавува кога постои инверзен слој од површината на
земјата, па до под излезниот отвор на оџакот (Слика 2.а). Овие услови се јавуваат со
почеток на ноќта кога се јавува развој на инверзниот слој поради радијативното
ладење на земјината површина. Инверзниот слој од долната страна го ограничува
расејувањето на полутантите, пераницата може да се шири само нагоре. Во случај да
развојот на инверзијата предизвика надминување на висината на оџакот,
расејувањето преминува во обликот разветрување.
Кадење (fumigation) е петиот тип на расејување кој се јавува наутро со изгревање
на сонцето и разбивање на површинскиот инверзен слој, така да формира изразито
конвективен приземен слој, ограничен од горната страна со инверзен слој. Претходник
на овој тип расејување е разветрувањето поради инверзните услови кои се на висина
на отворот на оџакот. Со понатамошното загревање висината на слојот на мешање
расте и кога ќе достигне висини над висината над оџакот (Слика 2.б) иверзниот слој
од горе го ограничува ширењето на чадот нагоре, а со интензивното мешање надолу
доаќа до појава на високи концентрации на тлото. Сепак, поволно е тоа што оваа
појава најчесто не трае подолго од триесетина минути.
Заробување (trapping) се појавува кога чадот е ограничен со два инверзни слоја,
од горе и долу што го спречуваат неговото раширување во вертикален правец (Слика
2.в). е сличен на кадењето, но поради долниот инверзен слој приземните
концентрации во близина на изворот се далеку помали.
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б)
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Сл. 2 - Распространување на чадот при неуниформни температурски профили
Условите на расејувањето за конкретен оџак многу зависат од поставеноста на
оџакот, и тоа локално и глобално. Кај оџаци поставени во области со топла и сува
клима се очекува појава на бранување во попладневните часови, и во зависност од
висината на оџакот издигнување или разветрување во раните утрински часови. Во
области со влажна клима и голема облачност конусното расејување се појавува
далеку почесто отколку бранувањето. Исто така при облачни услови приземните
инверзии се многу мали.
РАЗМЕР НА ДИСПЕРЗИОНИТЕ ПРОЦЕСИ
Аерозагадувањето а многу повеќе од локален проблем. Во зависност од размерите
на дисперзијата и размерите на влијанието на полутантите врз квалитетот на воздухот
и атмосферата воопшто, може да се изврши поделба на дисперзионите процеси
според т.н. скала на дисперзиониот процес, на 4 категории :
 локална,
 локално-регионална,
 регионално-континентална,
 глобална.
За разлика од порано, кога основна цел беше решавање на проблемот во локални
рамки, во поново време сите мерки, закони, акти и други активности на влади,
организации и здруженија за заштита на околината (environmental policy), се насочени
и кон решавање на глобалите проблеми (глобално затоплување, уништување на
озонот и др.). Други делови од полисата за заштита на околината кои се однесуваат
на атмосферата се: ацидификацијата (формирање на киселини како резултат на
емисиите од сулфур-диоксид, оксидите на азотот и амонијакот), формирање на фотооксиданси (смог), урбано загадување, и др.
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Табeла 1 - Преглед на разни области од полисата за заштита на околината кои се
однесуваат на атмосферата и соодветната скала на дисперзиониот процес
Глобална

Климатски промени

Уништување на озонот
Тропосферски озон
Тропосферски промени
Ацидификација
Летен смог
Зимски смог
Отрови во воздухот
Урбано загадување
Индустриски полутанти
Полутанти од нуклеарни
постројки
Полутанти од хемиски постр.

Регионалноконтинентална








Локалнорегионална

Локална























Во Табела 1 е даден преглед на разни видови полутанти и промени кои се јавуваат
во атмосферата, и размерите на дисперзионите процеси во кои тие имаат значајно
влијание. Полутантите кои се емитирани од термоенергетските постројки имаат
најголемо влијание врз квалитетот на воздухот во близината на објектот и пошироко
во регионот, односно дисперзионите процеси имаат локален до регионален размер.
ПОТРЕБА ОД ДИСПЕРЗИОНИТЕ МОДЕЛИ И ОБЛАСТИ НА НИВНА ПРИМЕНА
Атмосферските дисперзиони модели се базирани врз основа на описот на
физичките и хемиските процеси: започнуваат со емисијата, па понатаму продолжуваат
со атмосферската дисперзија и расејување со ветерот, хемиските трансформации, и
на крај ги пресметуваат приземните концентрации и таложењето. Овие модели се во
состојба да дадат опис на односот причина/последица кој е од исклучителен интерес
при проучувањето на влијанието од аерозагадувањето. Од друга страна, после
развивањето на моделот неговата понатамошна примена е релативно евтина, и
моделите при познати емисиони концентрации можат да се користат за пресметка на
минати, сегашни и идни сценарија и состојби, а во зависност од потребата и областа
на примена
Примена за законски потреби
Во скоро сите Европски држави дисперзионите модели се користат за законски
потреби. Резултатите од моделите се користат при донесувањето на одлука за
дозволените нивоа на емисија, односно се користат во фазата на проектирање на
нови индустриски објекти и патишта, за проценка на нивното влијание врз квалитетот
на воздухот. Генерализирано кажано, моделите во оваа област на примена потребно
е да обезбедат информации за просторната распределба на концентрациите на
полутанти при појава на високи епизодни концентрации, и податоци за очекуваните
концентрации усреднети за подолг временски период.
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Поддршка на полисата за заштита на околината
При проценка на квалитетот на воздухот во некоја област дисперзионите модели
имаат важна улога заедно со катастарот на загадувачите и мониторинг системите.
Доста често, за поддршка на полисата за заштита на околината при отсуство на
мерени податоци се користат само моделите за предвидување на концентрациите. Со
ова, задачата која се поставува пред моделите станува покомплексна бидејќи
потребно е истите да даваат валидни резултати и при услови на аерозагадување кои
доста се разликуваат од конкретната состојба. Користењето на дисперзиони модели
во комбинација со моделите за загадување на водата, почвата и др., овозможува
интегрален пристап кон проучување на загадувањето на животната среедина што е
посебно изразено во последно време. Од практичен аспект ова значи дека е потребно
да се развиваат доста попрости модели, но без да се занемарат базичните влијателни
фактори и информации за процесот кој се моделира.
Информирање на јавноста
Примената на дисперзионите модели за информирање на јавноста е една од
улогите на овие модели за која се очекува да има постојан пораст. Барањата кои се
поставуваат пред моделите се слични со оние за поддршка на полисата, но потребно
е добиените податоци да можат да се дистрибуираат во реално време, со цел да
предвидувањата за краткотрајни епизодни високи концентрации и можностите за
појавување на епизоден смог бидат истовремено достапни до јавноста.
Научни истражувања
Главна цел на моделите кои се користат за научни истражувања е опис на
динамичките ефекти и симулација на комплексните процеси кои го вклучуваат и
аерозагадувањето.
ПОДЕЛБА НА ДИСПЕРЗИОНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА РАСЕЈУВАЊЕТО
Во зависност од потребата за проучување на одредени сегменти од процесот на
расејување и од користениот математички апарат за дефинирање на моделот се
разликуваат повеќе типови на модели.
 Модели за издигнување на чадот. Во најголем број случаи, полутантите кои се
емитираат од оџаците имаат повисока температура од околниот воздух. Исто така,
најголемиот број индустриски полутанти при излезот од оџакот имаат одредена
излезна брзина, односно почетен вертикален момент. И двата фактори (термалниот и
механичкиот момент) придонесуваат да се зголеми средната висина на перјаницата
над оџакот. Овие модели го опишуваат однесувањето на чадот во почетната фаза на
дисперзијата, а нивната формулација најчесто е остварена со користење на
емпирички пристап.
 Гаусови модели. Гаусовите модели се најчесто користени дисперзиони модели. Тие
се базирани на претпоставката дека расејувањето на полутантите на разни
растојанија од изворот е базирано на Гаусовата распределба во хоризонтален и
вертикален правец.
 Семи-емпирички модели. Оваа категорија во себе содржи неколку разни типови
модели кои биле развивани воглавно за практични пресметки. Независно од
меѓусебните разлики на моделите кои спаѓаат во оваа категорија, сите модели се
карактеризираат со драстично упростување на дисперзионите процеси и висок степен
на емпиричка параметризација.
 Euler-ови модели. Транспортот на полутантите може доста добро да се симулира со
помош на моделите кои ја решаваат равенката на атмосферска дифузија, односно
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равенката на конзервација на масата на полутантите. Ова е т.н. Ојлеров пристап каде
усвоениот референтен координатниот систем е фиксиран за изворот на полутанти.
Овие модели најчесто се вградени во прогонстичките метеоролошки модели.
 Lagrange-ови модели. Како алтернатива на Ојлеровите модели, кај Лагранжовиот
пристап усвоениот координатен систем “патува“ заедно со полутантите носени од
ветрот. Во оваа група модели спаѓаат сите оние кај кои перјаницата е поделена на
разни елементи како: сегменти, облачиња, честички, итн.
 Хемиски модели. Оваа група на модели во себе ги вклучува сите оние кои вршат
пресметување на хемиските реакции. Сложеноста на овие модели започнува со оние
кои користат хемиски реакции од прв ред (трансформација на сулфур-двооксид во
сулфати), па се до оние кои ги опишуваат комплексните фотохемиски реакции.
Постојат неколку стандардни шеми на хемиски реакции кои се предложени за
симулирање на динамиката на хемиските реакции. Овие шеми можат да се
имплементираат во Ојлерови и во Лагранжови модели.
 Рецепторски модели. Под поимот рецептор се подразбира локација со точно
одредени координати на одредено растојание од изворот, која е опремена со мерна
опрема за регистрирање на концентрацијата на полутантите. Спротивно на
дисперзионите модели кои го пресметуваат придонесот од изворот на штетни материи
кој се рефлектира како одредена концентрација измерена на рецепторот, кај
рецепторските модели се започнува од измерената концентрација и се бара
придонесот на секој од можните извори на штетни материи во околината.
 Стохастички модели. Стохастичките модели се базирани на статистички и
полуемпирички техники, и имаат за цел да ги анализираат трендовите, периодичните
појави и меѓусебните односи меѓу квалитетот на воздухот и атмосферските мерења, и
имаат за цел да го предвидат развојот на т.н. полуциони епизоди. Статистичките
модели се доста корисни во ситуации кога е потребно предвидување во реално време
на краткотрајни епизоди, кога имаме на располагање информации за измерените
трендови на концентрациите. Во такви случаи овие модели покажуваат подобри
резултати од резултатите добиени со детерминистички анализи и модели.
Насоки при избор на модел за конкретна примена
Поради огромниот број различни дисперзиони модели секоја конкретна пресметка
на имисијата започнува со дилемата: како да се идентифицира и избере соодветен
модел за конкретниот проблем, и која е доверливоста и точноста на избраниот
модел. Во решавањето на овој проблем можат да помогнат податоците претставени
во Табела 2.
Проучувањето на дисперзијата на полутанти од високи оџаци е комплексен
проблем чие решавање е поврзано со голем број проблеми и ограничувања, па
поради тоа и денес во светот непрекинато се работи на усовршување на постоечките
модели и на развој на нови, а се со цел тоа да придонесе за зачувување на
квалитетот на воздухот.
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Табела 2 - Области на примена на разни категории дисперзиони модели
(1: за законски потреби; 2: поддршка на полисата; 3: информирање на
јавноста; 4: научни истражувања).

Тип на модел
Издигнување на
чадот
Гаусов
Семи-емпирички
Ојлерови
Лагранжови
Хемиски
Рецепторски
Стохастички

Размер на атмосферските процеси
Микроскала
Мезоскала
Макроскала
Размер на дисперзионите процеси
Локална
ЛокалноРегионалноГлобална
регионална
континентална
1,2,4
1,2,4
1,2,3,4
1,2,4
4
(1,2),4

1,2
1,2,4
2,3,4
4
2,3,4
2,4
2,4

2,4
2,4
2,4

2,4
2,4

