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Oсобености



ВИДОВИ НА КОТЛИ



ВИД, ПАРАМЕТРИ НА ФЛУИДОТ И КАПАЦИТЕТ НА
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Продукција на топлина
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Дистрибутивни системи



Парни котли и котларници – ексергетски големини и
показатели ( информативно ! )

 КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ КОТЛАРНИЦИ ТОПЛИНСКИ
ПОТСТАНИЦИ


Kотелски постројки
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ВПВЕД
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Енергетска политика на ЕУ
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Компаративни показатели
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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,
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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
17

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.

24

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
27

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.
28

Друго

Различни специфични и специјални случаи на потреби од
различни видови на енергија.
Се разгледуваат од случај до случај во зависност од
особеностите.

29

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 РАЗЛИЧНИ ВИДПВИ НА
ЕНЕРГИЈА
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МЕТПДИ ЗА ПРЕСМЕТКИ И ПРПЦЕНКИ НА ППТРЕБИ И
ДИНАМИКА НА ППТРЕБИ ПД РАЗЛИЧНИ 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
32
методи и постапки.

МЕТПДИ ЗА ПРЕСМЕТКИ И ПРПЦЕНКИ НА ППТРЕБИ И
ДИНАМИКА НА ППТРЕБИ ПД РАЗЛИЧНИ 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 РАЗЛИЧНИ 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
35 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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ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ

СПЕЦИФИЧНИ ОПТОВАРУВАЊА
 Наједноставна

проценка на оптоварувања, е со
користење на вредности на специфични оптоварувања
на ограден простор.
 Како воопштен а воедно и како контролен показател, за
топлинските оптоварувања на ограден простор, се
користат вредности за специфичните оптоварувања,
сведени на единица површина, или единица волумен од
разгледуваниот простор.
 Ваквите специфични оптоварувања, се карактеристика
на секој простор поодделно и се одраз на сите
специфичности на просторот кој се разгледува.
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ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ

СПЕЦИФИЧНИ ОПТОВАРУВАЊА
 За простори со слични карактеристики, вредностите на

специфичните оптоварувања се слични, од што следи
идејата за споредба на специфичните оптоварувања,
како контролни показатели.
 Воедно, воопштени вредности за специфични оптоварувања кај простори со слични карактеристики, се
користат и како default вредности за проценка на
оптоварувања кај поодделни простори, кои може да се
разгледуваат дека се со слични карактеристики.
 Со користење на специфични оптоварувања, проценката
на оптоварува-њата е исклучително едноставна.
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ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
 Специфични оптоварувања по површина

Како контролен показател, за топлинските оптоварувања на ограден простор, се користи вредноста за специфичните оптоварувања по површина на
разгледуваниот простор, за кој се пресметнувани топлинските загуби.
Дефинирани се според :

q А = QP / А P
 Специфични волуменски оптоварувања

Како контролен показател, за топлинските оптоварувања на ограден простор,
се користи вредноста за специфичните волуменски оптоварувања на разгледуваниот простор, за кој се пресметнувани топлинските загуби. Дефинирани
се според :

q V = QP / VP

Ознаки :
qА – специфично оптоварување на просторија по површина, W/m3
qV – специфично волуменско оптоварување на просторија, W/m3
QP – вкупни топлински загуби за просторијата, W
АP – површина на просторијата во основа, m2
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VP – волумен на просторијата, m3

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.31)
Вкупни топлински загуби за објект, се пресметнуваат како збир од
трансмисиони топлински загуби и топлински загуби од инфилтрација на надворешен воздух, според :
каде :

QOBJ = QT + QV = QGR + QDTV

QT – потребна топлина за покривање на трансмисиони топлински загуби, W
QV - топлински загуби од инфилтрација на надворешен воздух во просториите од
објектот , W
QGR – довод на топлина во објектот со системот за греење, W
QDTV – топлински добивки од внатрешни извори на топлина, W
 Со замени : QDTV = 0

и

QV / Q T = μ

QOBJ = QT  ( 1 + μ )
40

каде :
μ – Kоефициент на инфилтрација на надворешен воздух // μ = 0.050.10 (кај
стамбени и јавни објекти) / / μ = 0.050.10 (кај индустриски објекти)
QV  ( 5  10 % ) QT

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.31)


Трансмисиони топлински загуби за објект се пресметнуваат, како :
n

QT    ki  Ai   ti



i 1

каде :
ki - Коефициент на премин на топлина за i-та оградувачка површина,
W/m2K
Ai - плоштина на i - та оградувачка површина, m2
Δti - температурна разлика, oC
i - број на оградувачката површина, n – вкупен број на оградувачки површини.

За пресметка на топлински загуби според равенката, потребно е
претходно да бидат дефинирани ki, Δti и Ai, за секоја од оградувачките површини за разгледуваниот објект.
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ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.31)
 Специфични загуби на топлина ( спрема Н. С. Јермолајев )

qot = O/AOSN  [ kZ + φ  ( kPR – k Z ) ] + 1/H  ( ψ1  kTAV + ψ2  kPOD )
каде :
АоSN / О / H – Површина во основа на објект (m2) / Периметар за
површината (m)/ Висина на објектот (m) [Cпрема надворешни габаритни
мерки]
kZ , kPR , kTAV , kPOD – коефициенти на премин на топлина, респективно за
ѕидови, прозори, таван и под,

φ – коефициент на застаклување, како однос на површини со стакло,
спрема површините на вертикалните ѕидови,
ψ1 , ψ2 – коефициенти на поправка за температурни разлики за горни и
долни оградувачки површини (таван/под).
 Вкупни топлински загуби за објект :

QOBJ = ( 1 + μ )  qot  VOBJ  ( tV - tN )
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Во најголем број случаи : ψ1 = 0.75  0.90

/

ψ2 = 0.5  0.7

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.37)
 Топлински загуби за објект во целина, се проценуваат, спрема :

QOBJ



A0
  k0 
 0.25  n  VOBJ   tOBJ  t N*
VObJ



каде :
kо – воопштен коефициент на премин на
топлина за оградувачки површини од објект
(за услови за Бугарија спрема слика), W/(m2K)
Ао – вкупна плоштина на оградувачките
површини на објектот, m2
VOBJ – вкупeн волумен на објект (спрема
габарити), m3
tOBJ– средна температура во објектот, оС
tN* – надворешна проектна температура на
воздухот при 20 часовна несигурност. При тоа
tN* се зема како средна вредност од
апсолутните минимални температури, за
период од најмалку 20 год.



ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.18)


Топлински загуби за објект во целина, се проценуваат, спрема :

каде :

Q = 1.1  ( QT + QV – QDTV )

QТ – трансмисиони загуби на топлина низ оградувачки површини, W
QV – загуби на топлина од инфилтрација на надворешен воздух, W
QDTV – добивки на топлина од внатрешни извори, W

Топлински загуби заради загуби на топлина низ оградувачките
површини

QT = VN  qot  ( tV,sr – tN )

каде :
VN – волумен на објектот, според надворешни габарити, m3
qot – специфични загуби на топлина, заради трансмисија низ оградувачки
површини, W/(m3oC)
tV,sr – средна температура во простории од објектот. Се зема +18, или +20 оС, во
зависност од видот на просториите,
tN – темп. на надворешен воздух, oC

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.18)

 Градежни карактеристики на објект

VN = FS  K2
FS = FG  K1
каде :
 VN – волумен на објект, спрема надворешни габарити, m3
 FS – станбена површина на објект, m2
 FG – градежна површина на објект, m2
 K1 – бездимензионален проектен коефициент за објект (најчесто K1 = 0.6–0.72)
 K2 – волуменски коефициент, карактеристичен за објектот, m3/m2 .

** За услови за Русија, според Л.хх, кај постари објекти, изградени од тули, со висина
на спратовите од 4 м, К2 = 7 - 8 m3/m2. За големи блоковски објекти и големи
панелни објекти изградени од тули во периодот од 1955 – 1970 г., заради
смалување на висината на спратовите на 2.7–2.8 м, коеф. К2 се смалува на К2 =
5.2–6.2 m3/m2. Кај објекти изградени после тој период, со зголемување на
површината на помошните простории, коефициентот К2 се зглемува на 6.2–7.3
m3/m2 со тенденција на понатамошно зголемување.

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.18)

 Градежни карактеристики на објект
Врската на станбената површина, со бројот на жители е спрема:

FS = fz  Nz
каде :
fz - показател за вредноста на станбена површина по глава на жител, m2/z
Nz - број на жители, Во Русија, за генерални планови се користеа показатели за fz = 9 – 12 m2/z

*** Во цитираната литература се наведуваат уште редица други податоци во врска
со предметната проблематика, кои корисно можат да послужат за решавање на
реални ситуации !

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.18)
 Со земање во обзир и на загубите на топлина од
инфилтрација на надворешен воздух, како и добивки на
топлина од внатрешни извори, равенството може да се
изрази во облик :

QT = FS  K2  qot  ( tV,sr – tN )
Максималните загуби бна топлина, се пресметнуваат кога
наместо тековна надворешна температура, се стави
надворешна проектна температура tNP која се зема како
средна температура на надворешниот воздух за најладните
пет дена од осум најладни зими за пеесетгодишен период.

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ (спрема Л.18)
 Специфични загуби на топлина низ оградувачките површини

2  j  A 2   STV A  b  H
qot 
  

Rz  b
jH
VOBJ

каде :

 R

A  1  d   Z  1 
 RPR






 nTAV
n
 POD
 RTAV RPOD

 STV  0.5RZ 





ј - Коеф. кој зема во обзир средни дополнителни загуби на топлина низ вертикални
површини и нивна зависност од ориентацијата кон страните на светот ( за типски
проекти според СНиП 33 - 75 , ј = 1.08),
b / H - Должина на најмала страна и висина на објектот
VOBJ – Волумен на објект ( спрема надворешни габаритни мерки )
RZ / RPR / RTAV / RPOD – Специфични топлински отпори за ѕид/прозор/ таван/под
d – Коефициент на застаклување ( d=А𝑃𝑅/АZ )
nTAV / nPOD - Коефициенти за пресметковна разлика на температурите на таван / под
за земање во обзир на отклонувањето од пресметковна разлика на температурите на
ѕидовите.

ПРПЦЕНКА НА ТППЛИНСКИ ППТПВАРУВАОА СПРЕМА УКРУПНЕТИ
( ГЛПБАЛИЗИРАНИ ) ППДАТПЦИ И ППКАЗАТЕЛИ

ПРОЦЕНКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ
*** Во цитираната литература се наведуваат уште
редица други податоци во врска со предметната
проблематика, кои корисно можат да послужат за
решавање на реални ситуации.
Наведениот пристап за проценка на топлински загуби е
за дефинирање на оптоварувања во режим на греење.
Покрај проценки на топлински оптоварувања во
режим на греење, потребно е да се проценат и
топлински оптоварувања во режим на ладење !!!

ТЕРМПТЕХНИЧКИ ПСНПВИ
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топлинска енергија

Концепт на когенерација
Концепт на тригенерација
Идентификација на системите за когенерација
Предности на комбинирано генерирање на ел. енергија и продукција на
топлинска енергија
 Енергетска ефикасност
 Влијанија врз околина
 Економски показатели
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ТЕРМПТЕХНИЧКИ ПСНПВИ

Анализи кај термички
и струјни процеси
53

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
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.
56

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

РАЗДЕЛЕН И СПОЕН ПРОЦЕС
71

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
78

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
82

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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ТЕРМПТЕХНИЧКИ ПСНПВИ

КПНВЕНЦИПНАЛЕН НАЧИН НА
ГЕНЕРИРАОЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И
ПРПДУКЦИЈА НА ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
87

КПНВЕНЦИПНАЛЕН НАЧИН 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
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Котел

ТЕ

Греење

Краен
Корисник

КПНВЕНЦИПНАЛЕН НАЧИН 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
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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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ТЕРМПТЕХНИЧКИ ПСНПВИ
КПМБИНИРАНП ГЕНЕРИРАОЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
И ПРПДУКЦИЈА НА ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

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 ).

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 /

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.

КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

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.

КПНЦЕПТ НА КПГЕНЕРАЦИЈА

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.

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.

КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Краен Корисник

Ладење

Топлинска
енергија

Апс.
Чилер

Гориво

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. ).

КПНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Систем со тригенерација со клипен мотор како
примарен агрегат

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.

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.

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.

Гориво

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.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
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Гасна турбина, како примарен агрегат

PROCESS
STEAM

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
СВС мотори, како примарни агрегати

Гасна микро турбина,
како примарен агрегат

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
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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).

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)

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.

Системи сп кпмбинирани прпцеси

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.

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

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.

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
циклуси.

Дплни /секундарни/ циклуси (bottoming cycle)

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.

ППЛИГЕНЕРАЦИЈА
 Енергетски системи со тригенерација
 Системи за гасификација
 Продукција на биогас
 Одсолување и прочистување на вода
 СО2 во растително производство

 Индустрија за биоетанол

ППЛИГЕНЕРАЦИЈА
Преглед на форми на полигенерација
ВЛЕЗ
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ТЕРМПТЕХНИЧКИ ПСНПВИ

ПОВОЛНОСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ
ПОСТРОЈКИ СО
КОГЕНЕРАЦИЈА/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
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11%
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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
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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
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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.
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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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ТЕРМПТЕХНИЧКИ ПСНПВИ

ВИДПВИ НА СИСТЕМИ
ЗА КПГЕНЕРАЦИЈА
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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

Апс.
Чилер

Ладење

Краен
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. )

176

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
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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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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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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ
Структура на централизирани системи за греење и
ладење е :
 Извор на топлинска енергија/студ,
 Цевководен систем за дистрибуција на топлинската

енергија/студ до потрошувачите,
 Потрошувачи ( објекти ).
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ
Централизираните системи, покрај како системи за централизирано греење/ладење, можат да се разгледуваат и
како системи само за греење (топлификациони системи),
или како системи само за ладење. Концеп-циски се слични, а
разликите се во фунциите кои се реализираат.
Понатаму, ќе се разгледуваат воопштено, како системи за
греење/ладење, а ќе важат за сите случаи.
Без разлика на начините на продукција на топлинската
енергија и студот, со централизираните системи, за секој
објект кој е приклучен кон системот, потребно е :
 Да се обезбеди довод на работен флуид во доволни количини,
 Работниот флуид кој се доведува, да биде со параметри, со

кои може да се обезбеди греење/ладење во сите надворешни
климатски услови, карактеристични за локацијата.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ
Потреба од конципирање на системите во целина, да биде
за обезбедување на барани топлински капацитети за
греење/ладење во објектите при екстремни надворешни услови, а воедно да биде овозможена регулација
на параметрите со обзир на промената на надворешните климатски услови, како и промените на барањата
за топлинска енергија во објектите, што се реализира
со:
 Димензионирање на системите во целина, за обезбедување на

максимално потребни снаги,
 Примена на системи и начини за регулација на параметри, во
зависност од промената на оптоварувањата.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ
Влијателни фактори :
 Оптоварувања
 Вид на работни флуиди
 Проток на работни флуиди
 Параметри на работните флуиди

 Регулација на параметрите на работните флуиди

Влијанија врз :
 Изворите на топлинска енергија/студ
 Цевководните системи за дистрибуција на работни флуиди
 Потрошувачите
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Пптпваруваоа
Оптоварувањата кај поодделните објекти зависат од
повеќе фактори, како :
Надворешните климатски услови,
 Видот и намената на објектот,
 Градежно-конструктивните елементи од кои е изграден објектот,


Внатрешните температурно/влажносни услови кои се подржуваат во објектот,
 Потребите од санитарна топла вода,
 Други потреби од топлина и студ,




Режимите на користење на објектот.

Во зависност од надворешните климатски услови, како и карактеристиките и специфичностите на објектите, оптоварувањата се
менуваат со тек на времето, т.е. оптоварувањата се со динамички
карактер. При тоа, динамиката на оптоварувањата, кај секој објект
е различна
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Пптпваруваоа
Вкупните тековни оптоварувња на системот во целина, ќе
бидат збир од оптоварувањата кај поодделните објекти
во даден момент, топлински загуби/добивки кај цевководи, и.т.н. При тоа, и вкупните оптоварувања имаат
динамички карактер.

Сл. Хх - Типична структура на
динамика на потреби од различни
видови на енергија за комунален
сектор
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Пптпваруваоа
Кај централизирани системи, покрај големините и динамиката на оптоварувањата, од важност е и време
траењето на оптоварувањата. Поврзано е со време
траењето на надворешните температури за одредена
локација и карактеристиките на објектите, вклучувајќи
ги и режимите на користење на објектите.
Дијаграмите на времетраење на оптоварувањата, карактеристични се за секој објект поодделно, меѓутоа, кај
централизирани системи од важност се збирните
дијаграми на времетраење на оптоварувањата.
Исклучително се корисни при изборот и димензионирањето на агрегатите кај изворите на топлина/студ.
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Пптпваруваоа
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Дијаграм на времетраење на оптоварувања – режим греење

Рабптни флуиди
Работните флуиди кои можат да се користат кај централизирани
системи за греење/ладење, вообичаено се :
Врела вода,
Топла вода,
Водена пареа,
Ладна вода,
 Ледена ( студена ) вода со додаток на различни средства против
смрзнување ( гликол, антифриз, и.т.н. ).





Секој од наведените работни флуиди, има свои основни
карактеристики, специфичности и особености.

За секој конкретен случај, на изборот на работен флуид, треба да се
посвети посебно внимание.
Проток на работни флуиди
Масените протоци на работните флуиди кои циркулираат во
системите, зависни се од количините на топлина/студ, кои треба да
ce пренесат од изворите до потрошувачите, како и од параметрите на
работните флуиди со кои функционираат системите.

Прптпк на рабптни флуиди
Врската помеѓу топлинската снага која се реализира кај системот,
масениот прток и параметрите на работниот флуид, се изразува со
едноставната зависност, како :
Q = m ( iR – iP )
m = Q/( iR – iP )

Кај вреловодни/топловодни системи, се зема :
Q = m cp Δt

каде :

m = Q/( cp Δt )

m - масен проток на флуид, kg/s
Q - топлински капацитеткој се реализира, kW
сp - специфичен топлински капацитет на работен флуид, kJ/kg_K
iR , iP – енталпија на на работен флуид за развод/поврат, kJ/kg
Δt - температурна разлика од температури на развод/поврат, K

Параметри на рабптните флуиди
 Кај централизираните системи за греење и ладење, парамет-

рите на работните флуиди за режими на греење/ладење, се
различни, со обзир на функциите кои се реализираат.
 Од важност е, параметрите на флуидите кои се доведуваат до

објетите, да бидат соодветни за опремата вградена во објектите, за покривање на тековните оптоварувања.
 Во режими на греење, кај вреловодни системи, во зависност

од надворешната температура, се применува подржување на
температури на разводната вода во системите, од облик
претставен на Сл. Хх. Самите параметри и големини, кај секој
поодделен систем се дефинираат посебно.
 За централизирани системи за ладење, во Л.хх се наведува

дијаграм на промена на температурата на ладната вода во
зависност од промените на температурите на околниот
воздух ( Сл. Хх ).

Параметри на рабптните флуиди
Параметри на вода во режими на греење/ладење и регулација на температура со “лизгачки режим”
Централизирани системи за ладење Промена на температурата на ладна
вода во зависност од промената на надворешната температура

Вреловодни централизирани системи за
греење - Промена на температурата на
разводна вода во зависност од промената
на надворешната температура

Извпри на тпплинска енергија/студ
Во изворите на топлинска енергија/студ, врз основа на
трансформација на некој вид на енергија, се продуцира
топлинска енергија/студ, со капацитети кои се
адекватни на потребите кај централизираните системи
во целина, дефинирани од оптоварувањата.
Можности и начини на продукција на топлинска енергија/студ, се различни.

Продуцираната топлинска енергија/студ, се пренесува на
работните флуиди со кои функционираат централизираните системи.
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Цевководни системи за дистрибуција на
работни флуиди
Потребните количини на топлинска енергија/студ,
продуцирани во Изворите, се транспортираат до потрошувачите со некој од работните флуиди, кои се
користат кај централизираните системи за греење/
ладење ( врела/топла/ладна вода, водена пареа ).
Самите цевководни системи, се цеководни мрежи, со
опфат од изворот до сите потрошувачи кои се вклучени
во системот.
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Цевководни системи за дистрибуција на
работни флуиди
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Ранг на дијаметри на цевководи, во зависност од температурната разлика за развод/поврат кај вреловодни/
топловодни системи

Цевководни системи за дистрибуција на
работни флуиди
Од важност кај цевководните мрежи е подржување на соодветни
притисоци во сите точки од системот.
Покрај загубите на притисок при струење на работните флуиди, кај
централизираните системи за греење/ ладење, од важност е и
конфигурацијата на теренот, а кај директно приклучување на
секундарните системи и висината на поодделните објекти.

Пиезометриски дијаграм
за цевководен систем
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Цевководни системи за дистрибуција на
работни флуиди
Условите кај цевководни системи за греење, или ладење се различни,
со обзир на температурните разлики кај работните флуиди, потребните масени протоци, а со тоа и различните капацитети при
режими на греење/ладење.

Пиезометриски дијаграми за
ист двоцевен систем, во режим
на греење и во режим на ладење

212

ПОТРОШУВАЧИ ( ОБЈЕКТИ )
Крајни корисници на топлинската енергија/студот кај
централизираните системи за греење/ладење, се поодделни потрошувачи кои се идентификуваат и како
поодделни објекти.
Секој од поодделните објекти има сопствена секударна
инсталација за греење/ладење, со која се реализира
функцијата на греење/ладење на просторите, или
користење на топлинската енергија/студот за индустриски, или други цели.
Секундарните инсталации за греење/ладење, се изведуваат како различни инсталации за греење/ладење.
Од важност е, параметрите на флуидите кои се доведуваат
до објетите, да бидат соодветни за опремата вградена во
објектите, за покривање на тековните оптоварувања.
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ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИ

Приклучувањето на поодделни потрошувачи (објекти)
кон топлификационен систем, може да биде :
 Директно,
 Индиректно.
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Директно приклучување
Ознаки :
1 – Вреловоден котел,

2 – Пумпа за рециркулација,
3 – Регулационен вентил на
котелскиот круг,
4 – Регулационен вентил на
циркулациониот круг,

2

4
6

3

5 - Циркулациона пумпа,
6 - Потрошувач

5
1

Директно приклучување на потрошувачи кај
топлификационен систем со вреловоден котел

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – ладење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Индиректно приклучување
Ознаки :
1 – Вреловоден котел,
2 – Циркулациона пумпа од
примарен круг,
3 - Топлиноразменувач водавода,

2

4 - Регулационен вентил,

3

5 –Циркулациона пумпа за
секундарен круг,

6

6 - Потрошувач

5
4

1

Индиректно приклучување на потрошувачи кај
топлификационен систем со вреловоден котел

Индиректно приклучување

Индиректно приклучување – ладење

Индиректно приклучување

Cooling system with multiple building zone
pumps and sub-circuits

Индиректно приклучување

Типичен начин на приклучување на
клима комора кон секундарен систем

Индиректно приклучување
Typical air-handling unit connection to
secondary system

Индиректно приклучување

Шема на индиректно приклучување – греење

Индиректно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Индиректно приклучување

Шема на индиректно приклучување – греење

ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ

Шема на топлинска
потстаница - греење

ТОПЛИНСКИ
ПОТСТАНИЦИ

Топловодни системи

Поврзување на вреловод со куќна потстаница – индиректен систем

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И
ТОПЛИНСКИ ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И ТОПЛИНСКИ
ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ
Транспортот на флуиди се изведува со цевководни
системи ( цевководи, цевководни мрежи и помошна
опрема ).
Физичко-хемиските особини на транспортираниот
флуид, транспортираните количини на флуидот, како и
режимите на работа на цевководните систетми, ги
дефинираат карактеристиките на истите.
За изведба и експлоатација на цевководни системи, како
основни карактеристики, во глобала, можат да се земат
:
 Хидрауличните карактеристики,
 Конструктивно-изведбените карактеристики.

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И ТОПЛИНСКИ ЦЕВКОВОДНИ
МРЕЖИ
Хидрауличите карактеристики, мора да ги задоволат
поставените барања за :
 Снабдување на сите потрошувачите со транспортираниот

флуид,
 Со потребните количини и параметри на флуидот,
 Во сите режими на работа, а при тоа
 Да бидат обезбедени оптимални техно-економски показатели
на системите.
Конструктивно-изведбените карактеристики на цевководните
системи, покрај другото, мора да ги задоволат :
• Физичко-хемиските особини на транспортираниот флуид,
• Параметрите на флуидот, дефинирани и од хидрауличните
карактеристики на системите, изведбените услови и можности
во конкретниот случај.
Потребен е адекватен, а при тоа и оптимален избор на :
• Материјалот на цевководите,
• Арматурите и помошната опрема,
• Трасите и начинот на поставување на цевководите,
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• Останати конструктивно-изведбени карактеристики.

Видови на изведби на топлински цевководни
мрежи
Видовите на изведбите - концепциски може да се
разгледуваат по повеќе критериуми.
Број на цевководи

По однос на тоа колку цевководи се користат,
топлинските цевководни мрежи, може да бидат
 Едноцевни,
 Двоцевни,
 Троцевни,
 Четирицевни.
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Типови на цевководни мрежи
По однос на тоа дали водата се користи само како
топлоносител во топлинските мрежи, или дел од неа
( или целата ) се одзема и се користи за санитарни,
или други потреби :
 Затворени,
 Отворени ( во кои спаѓаат и едноцевните ).

Концепција на изведба на топлински цевководни
мрежи
По однос на концепцијата на локацијата на
топлинскиот извор ( или извори ) и распростирањето
на цевководите, топлинските цевководни мрежи
можат да се поделат на :
 Радијални,
 Прстенести.
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Концепција на изведба на топлински
цевководни мрежи

Конфигурација на цевководна мрежа со главниот
извор на топлина, магистрални цевководи, котелски
постројки/потстаници и дистрибутивната мрежа

Радијални цевководни мрежи

ТЕ-TO

Прстенести цевководни мрежи
ТЕ-TO 2

ТЕ –TO 3

ТЕ-TO 1

Категории на цевководи кај топлински
цевководни мрежи
По однос на поврзувањето на поодделните
потрошувачи и групи потр. (или реони):
 Магистрални,
 Разводни.

Начини на поставување и топлински загуби кај
цевководи
Поставување на цевководи, може да се изведе :
Надземно
 Подземно
 канално
 бесканално
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Надземно поставување на цевководи
Надземно поставување на цевководи, се однесува на
цевководи поставени на потпори, носачи, или
носечки конструкции, слободно во воздух.
Надземно (или воздушно ) поставување :




Ниско,
Полувисоко,
Високо.
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Надземно поставување на цевководи
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Надземно поставување на цевководи
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Надземно поставување на цевководи
Основната равенка за пресметка на топлинските загуби,
добива облик :

QZC

t1  t OK
 2
L(1   )
1 rNAD
1


iz rVN  rNAD

каде :
t1 - средна температура на топлоносител во цевковод, oC,
tОK - средна температура на околина, oC,
rNAD, rVN - надворешен и соодветно внатрешен радиус на изолиран
цевковод, m;
λiz - коефициент на спроведување на топлина кај топлинска изолација,
W/m_K;
α – коефициент на пренос на топлина од површина на изолација кон
околни воздух, W/m2_K.
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Бесканално поставување на цевководи

Бесканално водење на цевководи се однесува за водење на
цевководи директно вкопани во земја, на извесна
длабочина од површината.
Релативно едноставна монтажа, но отежната локација на
дефекти при хаварија.
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Бесканално поставување на цевководи
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Бесканално поставување на цевководи
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Бесканално поставување на цевководи
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Бесканално поставување на цевководи
Основната равенка за пресметка на топлинските загуби,
кај изолирани цевководи, добива облик сспрема:

QZC

t1  t OZ
 2
L(1   )
rNAD
1
1
2a
ln

ln
 iZ
rVN
 o rNAD

t1 - температура на површината од цевководот( приближно - температура
на флуидот во цевководот );
tОZ - температура на земјата на длабочина на поставување на цевководот;
λo – коефициент на спроведување на топлина на почвата;
a - растојание од површината на почвата, до оската на цевководот;
rNAD - радиус на површината на цевководот, кој се допира до почвата , т.е.
радиус на i-тиот /последен/ изолациони слој.
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Канално поставување на цевководи
Канално поставување на цевководи се однесува за цевководи,
кои се водат во специјално за таа цел изработени канали.
Каналите, во зависност од намената и потребите, можат да бидат
 непроодни,
 полупроодни,
 проодни.

Едноставна монтажа, но отежната локација на дефекти /кај
непроодни и полупроодни канали/. Со обзир на
водопропусливоста на бетонските страни на каналите,
исклучена е примена во подрачја со високо ниво на подземни
води.
Кај каналско водење на цевководи во еден ист канал, се
сместуваат повеќе цевководи, така што во однос на
топлинските загуби се јавува мегусебно влијание, а со обзир
на можноста за транспорт на флуиди со различно енергетско
251
/температурно/ ниво.

Канално поставување
на цевководи

Проодни
канали

Непроодни
канали
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Канално поставување на цевководи
Топлинските загуби за секој цевковод пооделно :

QZC ,i
при тоа:
t OKN

t i  t OKN
 2
Li (1   i )
Ri
t1
t
 2  ... 
R
R2
 1
1
1

 ... 
R1 R2

ti
 ... 
Ri
1
 ... 
Ri

t OZ
ROZ
1
ROZ

tОKN - средна температура во канал, oC,
ti - средна температура на топлоносители во пооделни цевководи, oC,
tОZ - температура на почвата на длабочина на каналот, oC,
Ri - термички отпори од поодделните цевководи во каналот, земајки ги
комплет со топлинска изолација, m2_K/W,
RОZ - термички отпор на ѕидовите од каналот, m2_K/W.
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ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И
ТОПЛИНСКИ ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСМЕТКИ И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

Cevkovodni mre`i
 Cevkovodni mre`i za ( avtonomni ) instalacii za

greewe,
 Cevkovodni mre`i za snabduvawe so toplinska
energija na pomala grupa potro{uva~i, ili objekti,
t.e. cevkovoden razvod ;
 Toplifikacioni cevkovodni mre`i,
 Barawata koi se postavuvaat


maksimalen protok na greеn fluid,
 hidrauli~na stabilnost na cevkovodnite mre`и vo site
predvideni re`imi na rabota .
 Potrebi za :
 dimenzionirawe na cevkovodi i cevkovodnite mre`i pri

maksimalni protoci na green fluid,
 proverka na hidrauli~nata stabilnost na cevkovodnite
mre`i pri razli~ni re`imi na rabota na sistemite.

STRUKTURA NA CEVKOVODNI MRE@I
1

2

3

7

9

P3

10

6

P1

P2

8

5

4

STRUKTURA NA CEVKOVODNI MRE@I
 Delnica - deln. 1, 2,..10.
 Cirkulacionen krug, struen krug
 cirk. krugovi na greni tela
 Р1 ( deln. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ),
 Р2 ( deln. 1, 2, 7, 8, 5, 6 ),
 Р3 ( deln. 1, 9, 10, 6 ).

1

2

3
7

9
Termini :

P3



Razvodna /
povratna voda
 Razvoden /
povraten cevkovod
 Paren / kondenzen
cevkovod

10
6

P1

P2
8
5

4

PROTOK NA GREEN FLUID
QGT,i = mGT,i  ( iR,i - iP,i )

mGT ,i 

mGT ,i 

QGT ,i

tR , iR

iR ,i  iP ,i
QGT ,i

c pW   t RW ,i  t PW ,i

D 2 
m    w
4

mGT

QGT

GT


mGT

tP , iP

RASPOLO@IV PRITISOK
 Pritisokot, koj go ostvaruva cirkulacionata pumpa -

kaj pumpni sistemi ;
 Gravitacioniot napor, koj se ostvaruva zaradi
razlikata na gustinite na vodata - kaj gravitacioni
sistemi ;
 Pritisokot na pareata - kaj parni sistemi, i.t.n.

ZAGUBI NA PRITISOK
VKUPNI ZAGUBI NA PRITISOK / во делница /

pi = pl,i + pM,i

ZAGUBI NA PRITISOK
 Загуби на притисок од триење

 L w2 
pl ,i        
 D 2
i
Rl = pl,i , za L = 1 m

pl,i = ( Rl  L )i

Rl   

 w2


D 2

 Загуби на притисок од локални отпори

pM ,i

2

w 
        Z i
2 i


ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Funkcionalni zavisnosti
 za delnica ( i )

pi = [ Rl  L + Z ]i = fi(m)
 za cirkulacionen krug ( j )

pj = {  [ Rl  L + Z ]i }j = fj(m)

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

p

p

Sl.6

m

p

Sl.8

Sl.7

m

m

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I

Dimenzionirawe na cevkovodni mre`i



Izbor na dijametri od cevkovodite, pri maksimalen
protok na greеnt fluid, so ispolnuvawe na uslovot :
 n
p   
 i 1

 L w2
 
w2










 2  i 

D
2

 

mi 

Qi
iR ,i  iP ,i

j

i 1, n

D 2 
mi  i  wi 
4

i 1, n

 Maksimalno koristewe na razpolo`iv pritisok

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I

Potreben uslov

 n
p  max  

 i 1

2
2

 
L w
w

    
  i 
 
2
 D 2
 


Postoi nekoj karakteristi~en,
najoptovaren cirkulacionen krug,
so maksimalni zagubi na pritisok !!!

j

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I
 Сo postavenite uslovi za dimenzionirawe na cevko-

vodni mre`i, se dobivaat mnoguvarijantni re{enija adekvatno so realnosta za mnoguvarijantni izvedbi na
edna cevkovodna mre`a.
 Dopolnitelniot uslov za maksimalno koristewe na

raspolo`iviot pritisok, ja uslo`nuva problematikata i go zgolemuva brojot na varijantnite re{enija.
 Заради slo`enosta na problematikata - razli~ni

pristapi za dimenzionirawe na cevkovodnite mre`i.
 Рazli~ni pristapi se prisutni i vo praksata, a vo

zavisnost od vidot na instalaciite i sistemite koi se
razgleduvaat i re{avaat, kako i na~inite na re{avawe ( manuelni, ili komputerski ).

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И
ТОПЛИНСКИ ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

МЕТПДИ ЗА ДИМЕНЗИПНИРАОЕ
НА ЦЕВКПВПДНИ МРЕЖИ

METODI ZA DIMENZIONIRAWE NA
CEVKOVODNI MRE@I
Заради комплексноста на проблематиката, развивани
се повеќе методи за димензионирање на цевководни
мрежи, како :
• Уdel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
• Дinami~ki pritisoci,
• Еkvivalentni dol`ini na cevkovodite,
• Хidrauli~ni karakteristiki na delnicite,
• Пremestuvawe na edinici na protok.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Se bazira vrz iskustveni, ili proceneti pokazate-

li, za udelot na edine~nite zagubi na pritisok od
triewe, vo odnos na vkupnite zagubi na pritisok, kaj
pooddelni vidovi cevkovodni mre`i
Udel na zagubi na pritisok od triewe i lokalni otporи, vo odnos
na vkupni zagubi na pritisok
UDEL
Vid na sistem
Лokalni
Triewe
otpori
Sistemi so gravitaciono toplovodno greewe
0.5
0.5
Sistemi so pumpno toplovodno greewe
0.65
0.35
Nadvore{en cevkovoden razvod za grupa objekti, so sredno
0.8
0.2
rastojanie od izvorot na toplina do 50 m
Isto,so sredno rastojanie od izvorot na toplina od 100 m i
0.9
0.1
pove}e
Sistemi za parno greewe so nizok pritisok
0.65
0.35
Sistemi za parno greewe so visok pritisok
0.8
0.2

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Poznavaweto na vakvite pokazateli, ovozmo`uva

uprostuvawe na pristapot, kon dimenzioniraweto na
cevkovodnite mre`i.
 Уdelot na zagubi na pritisok od triewe, vo odnos na
vkupnite zagubi na pritisok, mo`e da se izrazi,
sprema :
n

x

од kade :

  R L 
i 1

i 1

i

p

n

 R

l

l

 L i  x   p

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Prose~ni sredni vrednosti za edine~ni zagubi

na pritisok od triewe, mo`at da se vovedat,
sprema :
n

n

i 1

i 1

R lsr , j   L i    R l  L i
од kade :

R sr , j  x 

p
n

L
i 1

i

 Poznavaweto na vrednosta na Rlsr,j , ja stesnuva

oblasta za mo`en, optimalen izbor na dimenzii
na dijametrite na cevkovodite od delnicite, za
razgleduvaniot cirkulacionen krug.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ










Ознаки :
p – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacionен krug,
Pa
Rl – edine~ni zagubi na pritisok od triewe, Pa/m’
Rlsr – sredni edine~ni zagubi na pritisok od triewe
vo cirkulacionен krug, Pa/m’
L - должина на делница од цевковод, m
x – udel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe, vo
odnos na vkupnite zagubi na pritisok vo
cirkulacioniot krug, j - brojot na cirkulacionен krug koj se razgleduva, i – broj na delnica, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot
cirkulacionen krug, - .

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
Izbor na dijametar za cevkovodi od pooddelni delnici, mo`e da se
izvr{i od tabeli, so podatocite za :
 potrebеn masen protok niz pooddelni delnici,
 sredni edine~ni zagubi na pritisok od triewe ( Rlsr,j ) - kako
orientacionen pokazatel, pri {to se izbira standarden dijametar na cevkovod, za potrebniot masen protok na grejniot fluid,
a so edine~ni zagubi na pritisok, pribli`ni do vrednosta na
Rlsr,j .
So izborot na dijametri na cevkovodite od pooddelnite delnici na
cirkulacioniot krug, definirani se brzinite na struewe na grejniot fluid niz cevkovodite, a so toa mo`e da se izvr{i i presmetkata na vkupnite zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug.
Мora da se vodi smetka presmetanite zagubi na pritisok da bidat
pomali od raspolo`iviot pritisok.
Vo sprotivnost, za da se spazi ovoj neophoden uslov, se vr{i korekcija na izbranite dijametri na cevkovodite od pooddelni delnici.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
pl,i = ( Rl  L )i

pM ,i


w2 
        Z i
2 i

Δpi = Δpl,i + ΔpM,i

t.e. :
n

pri toa :

 p j    pi
i 1

Δpj < ΔpRASP

Прпцедура за димензипнираое на цевкпвпди
Пripremni raboti, definirawe na :
 Konfiguracija na cevkovodite ;
 Дol`ini na pooddelni delnici ;
 Еlementi vo delnici, koi predizvikuvaat lokalni

otpori.
 Пrotok na greеn fluid niz pooddelni delnici ;
 Рaspolo`iv pritisok.

Прпцедура за димензипнираое на цевкпвпди
 Пrethodna presmetka

So usvoena vrednost za udelot na edine~nite za-gubi
na pritisok od triewe, vo odnos na vkupnite zagubi
na pritisok, se odreduva srednata vred-nost na
edine~nite zagubi na pritisok od triewe vo
razgleduvaniot cirkulacioneн krug vo celina.
 Нaknadna presmetka

Izbor na dijametri na cevkovodite od
razgleduvaniot cirkulacionen krug i presmetka na
zagubite na pritisok.
Нaknadna presmetka so koregirani dijametri ( po
potreba )
Pri presmetani vrednosti na zagubite na pritisok,
pogolemi od raspolo`iviot pritisok, se vr{i
korekcija na dijametri na cevkovodi od pooddelni
delnici i povtorna presmetka na zagubite na
pritisok.

Прпцедура за димензипнираое на цевкпвпди

 Presmetkite se sreduvaat vo tabeli - (Sl.hh)
 Opi{aniot metod za dimenzionirawe na cevkovodni mre`i e to~en, no so ogled
detalnosta na pristapot, e dosta spor.

na

 Primenata mu e univerzalna, t.e. mo`e da se
primeni kaj razli~ni instalacii za centralno
greewe.

 Voedno, vrz opi{anite principi se bazira koncepcijata i na pove}e kompjuterski programi, za
dimenzionirawe na cevkovodni mre`i.

METODI ZA DIMENZIONIRAWE NA
CEVKOVODNI MRE@I
• Уdel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
•

Дinami~ki pritisoci,

•

Еkvivalentni dol`ini na cevkovodite,

•

Хidrauli~ni karakteristiki na delnicite,

•

Пremestuvawe na edinici na protok.

METOD NA DINAMI^KI PRITISOCI
 Primena : kaj cevkovodni mre`i, kade zagubite na

pritisok od lokalni otpori se dominantni.
 Se bazira vrz zamena na zagubite na pritisok od

triewe vo delnicite, so ekvivalentni zagubi na
pritisok od lokalni otpori.
 Вkupni zagubi na pritisok vo j-ti cirkulacionen krug:

 n

 p j     p i 
 i 1


j

Ознаки :
pj – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug, Pa
j - brojot na cirkulacioniot krug koj se razgleduva, i – broj na delnicata, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot cirkulacionen
krug, - .

METOD NA DINAMI^KI PRITISOCI
 Вkupni zagubi na pritisok vo j-ti cirkulacionen krug:

 n

 p j     p i 
 i 1


j

Ознаки :
pj – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug, Pa
j - brojot na cirkulacioniot krug koj se razgleduva, i – broj na delnicata, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot cirkulacionen
krug, - .
 Зagubi na pritisok vo делница :

 p i  ( EKV

w2
   )  
2

 EKV 


dV

L

METOD NA EKVIVALENTNI DOL@INI
 Primena : kaj ednocevni sistemi i toplifikacioni

cevkovodni mre`i, каде загубите од триење се
доминантни.
 Se bazira vrz zamena na zagubite na pritisok od
lokalni otpori, so zagubi na pritisok od triewe vo
ekvivalentni dol`ini na cevkovodite od delnicite.
Зagubi na pritisok vo делница :

 n

 p j     p i 
 i 1

Δpi = ( Rl L* )I

L* = L + LEKV

j

LEKV    

dV



METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Примена : при пресметки на различни типови на

разгранети цевководни мрежи, за анализа на различни
режими на работа, како и за анализа на хидраулична
стабилност на цевководни мрежи.
 За пресметка на загубите на притисок во поодделните

циркулациони кругови, се користат хидрауличните
карактеристики на делниците.
 Хидраулична карактеристика на делница :

Δpi = Si  mi2

Ознаки :
SI – hidrauli~na karakteristika na delnica,
mI – masen protok na green fluid niz delnica, kg/s

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Хидраулична карактеристика на делница :

  

S i   A
L     i

  dV


8

Ai   2
4
    d V

 Проток може да се изрази, спрема :

mi 

 pi
Si

mi   i  pi

i 

1
Si


i



METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Паралелно

поврзани делници

mN

mVK

II
I

m1

За одредување на проток на греен флуид по поод-делните
гранки од мрежата, се користи аналогија со Кирхофовите
закони :

mVK = m1 + m2 + … + mN
ΔpI - ΔpII = Δp = Δp1 = Δp2 = … = ΔpN

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Паралелно поврзани делници

Важат релации :

p 

m VK


i 1

p 

m1

1



m 1   1

n

m2

2

i

 ... 

m VK
n


i 1

mN

N

i

mN   N

m VK
n


i 1

i

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Сериски

m*

m**

m1

поврзани делници

mN

Δp

Вкупни загуби на притисок:
n

n

 p VK    p i  
i 1

i 1

n

m1

1

2

n

  S i m i

2

i 1

n

 p VK    p i  m i  S i
i 1

2

i 1

2

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Сериски поврзани делници

Важат релации :

m 1   1  p 1
m 2   2  p 2

mN  N pN

 p1 

m1

1

p2 
pN 

2

2

m2

2

2

2

mN

2

N

2

ТЕРМП-ТЕХНИЧКИ И ЕКПЛПШКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ И ППКАЗАТЕЛИ
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ТЕРМП-ТЕХНИЧКИ И ЕКПЛПШКИ 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 топлински 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
310 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.
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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
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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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ПРПЕКТИРАОЕ И РАЗРАБПТКА
НА КПГЕНЕРАЦИПНИ СИСТЕМИ
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ИЗБПР И ПРПЕКТИРАОЕ НА СИСТЕМИ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА
Перформасите на поодделни когенерациони системи, кои
се наведуваат во литературата се при одредени претпоставки и поедноставувања.
Можат да послужат како база за претходни согледувања и
проценки.

Многу потежок проблем е да се одреди кој е најдобар
когенерационен систем, како технологија и дизајн на
системот за конкретна апликација и кој е најоптимален
режим на работа.
Изборот мора да се темели на квантитативно дефинирање
на поодделните параметри и големини.
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ИЗБПР И ПРПЕКТИРАОЕ НА СИСТЕМИ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА
Пред било какво размислување за когенерационен систем, мора да се испитаат потребите за енергија и
потенцијалните промени за енергетските потреби.
Мерките за заштеди на енергија, барањата од страна на
менаџментот, промени во процеси влијаат врз видот,
големината и економичноста на когенерациониот
систем.
Изборот на оптимален когенерационен систем, треба да
биде врз основа на критериумите специфицирани од
страна на инвеститорот и корисникот на системот, со
оглед на економските перформанси, енергетска ефикасност, непречено работење, или други перформанси
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и мерки.

ИЗБПР И ПРПЕКТИРАОЕ НА СИСТЕМИ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА
Конкретни податоци и конкретен избор на :
 Вид на когенерациона технологија ( парни турбини, гасни
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турбини, клипни мотори, горивни ќелии, комбиниран циклус,
итн),
Број на погонски агрегати и номинална снага на секој агрегат,
Опрема за рекуперација на топлина,
Потреби за складирање и акумулација на топлинска, или ел.
енергија,
Интерконекција со ел. мрежа ( еднонасочно, двонасочно, без
конекција со јавна мрежа ),
Режими на работа на системот по однос на динамика на
генерирање на ел. енергија и оддавање на топлина кон
потрошувачи.

ИЗБПР И ПРПЕКТИРАОЕ НА СИСТЕМИ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА
До колку е потребно ладење, достапноста на топлина
може да доведе до истражување на можноста за користење на ладење со апсорпциони ладилни постројки,
кои ќе влијаат на оптоварувањата, а со тоа и на
дизајнот на системот во целина.
Треба да се имаат во предвид, правните и регулаторни
барања, кои можат да наметнат ограничувања кај
проектните решенија и функционалните параметри,
како што се нивото на шум, емисиите на загадувачки
материи, вкупната оперативна ефикасност, и.т.н.
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ИЗБПР И ПРПЕКТИРАОЕ НА СИСТЕМИ ЗА
КПГЕНЕРАЦИЈА
Фази на разработка :

1. ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОЦЕНКИ
2. ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА СИСТЕМОТ
3. ДЕТАЛЕН ПРОЕКТ
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ПРЕЛИМИНАРНИ ПРПЦЕНКИ
Се прават прелиминарни согледувања, со цел да се стигне
до прва проценка за тоа дали има, или нема технички
услови, за одржливост на когенерационен систем.
Аспекти кои се испитуваат, вклучуваат :
 Ниво и времетраење на електрични и топлински
оптоварувања.
 Мерки за заштеди на енергија, кои би можеле да
бидат имплементирани со когенерационен систем,
 Планови за промени во процесите, кои би влијаеле кај
електричните и топлинските оптоварувања.
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ПРЕЛИМИНАРНИ ПРПЦЕНКИ

 Компатибилност на термичките оптоварувања со

топлинската енергија која се обезбедува со
когенерационите технологии,
 Достапност на простор за сместување на опремата
од когенерационен систем,
 Можности за интерконекција со електрична мрежа
и топлинскиот систем на објектот,
 Когенерационен систем, може да се разгледува и врз
потребите да се инсталира друга опрема, како
котли, хавариски генератор, компресорски, или
апсорпциони чилери, и.т.н.
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ПРЕЛИМИНАРНИ ПРПЦЕНКИ
Претходно наведеното се однесува за постоечки објекти.
Слични аспекти се испитуваат, за нови објекти ( згради,
индустриски погони, и.т.н. ) во фаза на проектирање.
Во таков случај, интеграцијата на когенерациониот
систем со остатокот на инсталацијата, е многу полесен
и има поголем потенцијал за подобрување на
економската ефикасност.
Кај големи проекти, за подобрување на проценката во
оваа фаза, препорачлива е изработка на Предфизибилити студија.
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ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА И СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКЦИЈА
Клучна фаза, во која се утврдува дали когенерациониот систем е
остварлив и кој е најдобриот систем за одредена апликација.

1. Собирање на податоци и изготвување на профили на оптоварувања за различните форми на потреби од енергија за :

 Ел. енергија,
 Топлина во форма на пареа за различни притисоци и температурни

нивоа,
 Топлина во вид на топла вода за различни температури,
 Потреби од ладење, итн

Потребите од ел. и топлинска енергија, може да се подготвени за
типични дневни потреби, неделни, за време на викенди/празници, за
различни месеци и сезони.

2. Собирање на информации за цени и тарифи на електрична
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енергија и гориво, како и информации за правните и регулаторни прашања.

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА И СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКЦИЈА

3. Избор на когенерационен систем со технологија која може да
обезбеди квалитет на топлинската енергија ( медиум,
притисок, температура ).
Уделот на топлинска, во однос на ел. енергија, би можел да биде
дополнителен критериум за селекција, но не многу строго,
бидејќи може да се промени.

4. Избор на бројот на погонски агрегати и капацитетот на секоја
единица.
Од гледна точка на енергетската ефикасност, селекцијата треба
да биде таква што, со когенерација, топлината треба да се
искористи, избегнувајќи исфрлање во околината.

5. Избор на режим и пресметка на енергетските перформанси и

економските параметри.
Пресметките, може да се повторат за различни режими на
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работа.

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА И СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКЦИЈА

6. Точките 3, 4 и 5 се повторуваат за други комбинации на
технологија, број и капацитет на единиците, дополнителна опрема и режими на работа.

7. Избор на систем со најдобри перформанси.
Може да се примени едно, или мулти-критеријален
пристап.

8. За избраниот систем, се изработува Студија за животната средина, социјалните и другите ефекти
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ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА И СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКЦИЈА
Во случаи каде што постои поврзаност на промените помеѓу електрични и топлински оптоварувања, корисно е
да се испита техничката и економската оправданост за
складирање на топлинска енергија, или (не толку
вообичаено) складирање на ел. енергија, со цел да се
зголеми искористувањето на когенерацијата на ел.
енергија и топлината.
Изборот на видот, дизајнот и контролата на акумулационата единица е од клучно значење за енергетските и
економските перформанси на целиот систем.
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ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА И СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКЦИЈА
За многуте варијанти, за структурата на системите и
режимите на работа, се прави исцрпна анализа, што на
конвенционален начин е тешко изводливо.
За помош на проектантите, развиени се неколку
комерцијално достапни компјутерски програми, кои се
разликуваат во однос на дијапазонот на применливост
и деталноста на анализите, Орландо (1988), EPRI (1988),
и.т.н. ).
Чекор понатаму е примена на математичка оптимизација
на процедурите за дизајн на системот и режимите на
работа.
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ДЕТАЛЕН ПРПЕКТ
За системот кој е избран со Физибилити студијата, се
изработува Детален проект.
Може да има потреба да се соберат попрецизни и
детални информации за профилите на оптоварувања и
да се повторат активностите 4 и 5 разгледувани со
Физибилити студијата, на подетално ниво, со цел да се
потврди, или да се направи благо менување на
главните карактеристики на системот.
Изработка на детални технички спецификации за
главната единица, вклучувајќи не само капацитет,
ефикасност и контрола, туку и емисија на гасови, нивоа
на бучава и вибрации, и.т.н.
Изработка на спецификации за другите поголеми
компоненти.
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ДЕТАЛЕН ПРПЕКТ
За конечен избор на системот, локацијата и проектните
решенија, се врши изработка на потребната графичка
документација за изведба, модификации на зградата
(ако е потребно) и за основите на системот.
Изработка на графичка документација за системот за
напојување со гориво (вклучувајќи резервоари,
доколку е потребно), влез на воздух, канали за издув на
отпадни гасови, цевководи, електрична мрежа и
мрежните интерконекции, и.т.н.
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Прпф. д-р Ѓпрди Трпмбев
ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ

ПРИЛОЗИ
Постројки, агрегати и опрема

СОДРЖИНА
Прилози – Постројки, агрегати и опрема
 Котли, котелски постројки, котларници и
топлински
 Компресорски ладилни постројки
 Ладилни постројки со термички погон
 Парни турбини и паротурбински постројки
 Гасни турбини и гасотурбински постројки
 Микро турбини
 Клипни мотори
 Горивни ќелии
 Постројки со комбинирани циклуси
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ПРИЛОГ-1

КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ,
КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ
ПОТСТАНИЦИ

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.

КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ,
КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ
 Котларница, како градежен простор со котли,

оџаци, 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.

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 ),

Класификација на котли и котелски постројки
 Начинот на движење ( струење ) на гасовите и

водата, 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,

Класификација на котли и котелски постројки
 Поставеност на ложиштето во конструктивната

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

тивни карактеристики, начин на манипулација, и.т.н.

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.

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 ).

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

ВИДОВИ НА КОТЛИ


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

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.

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.

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

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.

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.

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
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.

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).

Топловодни/вреловодни котли
Користењето на топловодни/вреловодни
котли е доста распространето.

Топловоден котел ложен со тврдо гориво

Топловоден котел ложен со гас
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 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.

Струење на чадните гасови
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

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.

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.

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

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)

Начин на изгорување на горивото
Изгорување во слој

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 )

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
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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

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
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

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.

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.
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











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.

Кондензациони котли
Примери шеми

Кондензациони котли
-Примери

Кондензациони котли
-Примери

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
415

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

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 %

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 %

Корисна топлина 108 % спрема Hd
( 97 % спрема Hg )

Котли

ЕУ минимум ефикасност во зависност од
оптоварувањето

Котли

К.п.д. кај различни видови на котли

Котли

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:
425

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

КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ КОТЛАРНИЦИ
ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ

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 :
•
•

•
•
•
•
•

•
•

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
•

парни котелски постројки,

•

водогрејни котелски постројки,

•

други ( термомаслени, и.т.н. ).

Парни котелски постројки
Шема на парна котелска постројка

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
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.

Пдведуваое на чадните гаспви

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

ПРПЧИСТУВАОЕ 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

ПРПЧИСТУВАОЕ ПД ПРАШИНА
СУВИ ПОСТАПКИ
 Таложни комори,
 Жалузини и инерцијални пречистувачи,
 Циклони,
 Филтри со зрнест слој,
 Друго.
ВЛАЖНИ (МОКРИ) ПОСТАПКИ КАЈ СКРАБЕРСКИ АПАРАТИ
 Бризгални,
 Со исполна,
 Со решетки,
 Со инерцијално-ударно дејство
 Центрифугални,
 Брзински ( Вентури ).
ЕЛЕКТО ФИЛТРИ
 Суви,
 Влажни.

ПРПЧИСТУВАОЕ ПД ПРАШИНА
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

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

ПРПЧИСТУВАОЕ ПД ПРАШИНА
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.

ПРПЧИСТУВАОЕ НА МАГЛА И
ДИСПЕРГИРАНИ КАПКИ ПД ТЕЧНПСТ
 ЕЛЕКТРОФИЛТРИ
 Суви,
 Влажни,

 ФИЛТРИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА МАГЛА,
 МРЕЖАСТИ ФАЌАЧИ НА КАПКИ

ПРПЧИСТУВАОЕ ПД ГАСНИ ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
 АПСОРПЦИЈА
 Апсорбери со различна конструкција

 АДСОРПЦИЈА
 Адсорбери со различна конструкција

 КАТАЛИТИЧКИ МЕТОДИ
 Реактори

 ТЕРМИЧКИ МЕТОДИ
 Печки, горилници

ПРПЧИСТУВАОЕ ПД ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
ВП ПАРНА ФАЗА
 ПРЕТХОДНО СПОМЕНАТИ МЕТОДИ
 КОНДЕНЗАЦИЈА И КОМПРИМИРАЊЕ

ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЧАДНИ ГАСОВИ И ЗАШТИТА НА
ОКОЛИНАТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

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.

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.

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.

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.

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Прочистување на загаден

гас кај електро филтри

 Електро филтер - составни елементи

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.

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 филтрiте

95 - 99

Вид на филтерска постројка



0.15 – 0.2

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

 За

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.

ПОМОШНИ УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ

Помошни уреди и постројки

Неопходноста од поодделни помошни уреди и нивни
елементи зависи од намената на котелската постројка, видот на горивото и начинот на согорување на
истото, капацитетот на постројката, и.т.н.


Напојна вода за парни котли и ХПВ
Парните котли се напојуваат со смеша од кондензат
(кој се враќа од потрошувачите нa парeа) и сирова
вода со која се надополнуваат загубите на кондензат
( 40 - 60 %).

Напојна вода за парни котли
 Како сирова вода се користи обработeна природна

вода, коja содржи примеси различни по состав и
концентрација, кои се штетни за работата на котлите
(растворени соли и нерастворливи диспергирани
материи).

 Наjштетни се солите кои ја зголемуваат тврдината на

водата (различни соединениja нa калциум и магнезиум, чија растворливост во водата е незначителна) и
корозивнo активни гасови (O2 и CO2 ).

 Тврдите соли, сe таложат на грејните површини, сo

што се создава густ слој од талог (каменец).

 Maтериите кои кристализираат во водата образуваат

во неа дисперзни честички, како течен концентриран
талог ( тиња ).

Напојна вода за парни котли

 Koeficientot

na sproveduvawe na toplina na
talogot e cca 0,16 - 2 Вт/(м К), {to e dosta pomala
вредност od вредностите на koeficientot na sproveduvawe na toplina кај metalite. Toa e pri~inata и
pri mal sloj od nafaten talog врз toplinorazmenuva~kite povr{ini, sprovеduvaweto na toplinata od
gasovite kon vodata drasti~no da se vlo{i, при што
одведувањето на топлина од страна на водата, или пареата
се смалува, ладењето на цевките се смалува, со што se
zgolemuva temperaturata od yidot na cevkite.

Напојна вода за парни котли

 Зaradi zgolemuvaweto na temperturata na izleznite

~adni gasovi, se smaluva ekonomi~nosta na rabotata
na kotelot.
 Заради зголемена температура во цевките се смалува

јakosta na metalnite elementi od toplinorazmenuva~kite povr{ini, со што се зголемуваат можностите за
дефекти и хаварии.
 Степенот на претходна припрема на напојната вода зависи

од намената на котелот, т.е. од параметрите на водената
пареа и од капацитетот на котелскиот агрегат.

Напојна вода за парни котли
Припремата на напојната вода, вообичаено опфаќа


Филтрирање, како прочистување на водата од механички примеси, со постапки на отстојување и филтрирање,



Декарбонизација ( омекнување), како отстранување на
тврдите соли растворени во водата,



Деминерализација - отстранување на минерални
соединенија,



Деаeрација - отстранување на гасови кои се растворени
во водата.

Напојна вода за парни котли - Напојни пумпи
Припремената напојната вода, од собирниот резервоар
на дегазаторот, се доведува до напојни пумпи, со кои
се пумпа во парниот котел и тоа со притисок на
системот.
Денес, најчесто напојните пумпи, се повеќестепени центрифугални пумпи. Се карактеризираат со :
 Проток, m3/h
 Напор, Ра
 Коеф. на полезно дејство, %
 Број на вртежи на ел. мотор, vrt/min
 Ел. снага на ел. мотор, kW

Продувување на котлите

 Постојано, или повремено продувување на котлите, се

јавува како потреба, заради зголемувањето на концентрацијата на соли во просторот на котелот, при процесот на
генерирање на водената пареа.
 Од барабанот на котелот се испушта одредена количина

на вода со зголемена концентрација на соли.
 Кај котли со мал капацитет се користи обработка на

водата во самиот котел, при што кон напојната вода се
додаваат хемиски сретства, кои стапуваат во реакција со
солите и во вид на талог се отстрануваат при продувка на
котелот.

Сепарација на водена пареа

 Постапка за одделување на капките на вода во

пареата. Причината е смалување на внес на соли со
пареата и неса-кано таложење во цевките од
прегревачите на пареа и проточните делови од
турбините.

 Сепарацијата

на пареата се врши сепаратори,
вградени во барабаните од котлите, а се користат и
посебно поставени сепаратори.

ИНДУСТРИСКИ КОТЛАРНИЦИ
И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ

Тпплинска
пптстаница

Топлинска
потстаница - Изглед

Индустриски котларници
 Топловодни котларници (до 110oC)

греење на згради, технолошки процеси
 Вреловодни котларници (>110oC)
греење на поголеми системи - населби,
технолошки процеси
 Парни котларници (заситена или прегреана
водена пареа)
технолошки процеси
 Термомаслени котларници (повисоки
температури, пр. 300oC)
технолошки процеси

Индустриски котларници - примена:

 Фармацевтска индустрија
 Прехрамбена индустрија (пекари, пивари, млекари,

преработка на месо, и.т.н.,…)
 Текстилна индустрија
 Хемиска индустрија
 Преработка на животински отпадоци
 Производство на хартија и графичка индустрија
 Тутунска индустрија
 Болници
 Перални
 Друго

Гприва

 Земен гас
 Течен нафтен гас (ТНГ – пропан/бутан)
 Екстра лесно масло за ложење
 Средно тешко масло за ложење
 Горива од технолошки процеси (масти,

животинска маст, биогас,…)
 Биомаса (дрво)

Индустриска парна кптларница
 Парен котел

Горилник, напојни пумпи,
одсолување, одмуљување,
сигуроносно-регулациона опрема
за контрола и регулација на
притисок и ниво на водата во
котелот
 Термичка припрема на вода

Напоен резервоар t=103oC со
термички дегазатор
 Хемиска припрема на вода (ХПВ)

Јонски омекнувач, резерва - осмоза
 Развод на пареа
 Поврат на кондензат
 Довод на гориво

Котларници
12. Адекватен избор на котли
Покривање на динамиката на оптоварувањата со адекватен број на
котли, може да резултира со смалена потрошувачка на енергија.

АРМАТУРИ И ДРУГА ОПРЕМА

Експанзиони садови
Експанзиони садови се предвидуваат во системите за
греење (и други хидроник системи – ладење,
соларни, и.т.н.), заради компензација на топлински
дилатации на водата/течноста.
Ваквите топлински дилатации се резултат на температурните разлики на водата, во текот на
експлоатација на системот.
Волуменот на експанзиониот сад, треба да прифати
максимална количина на вода, која може да се појави
како разлика, од различните температурни услови во
системот.
Во зависност од видот, се разгледуваат системи со:
 Отворени експанзиони садови
 Затворени експанзиони садови

Отворени експанзиони садови
Отворени експанзиони садови, се садови со волумен кој е доволен
за прифаќање на зголемениот волумен на водата, при зголемување на температурата на истата. Имаат врска со атмосфера и
притисокот кај експанзиониот сад е атмосферски.
Се користат кај помали отворени системи.
Се поставуваат како највисока точка од
системот, со што се обезбедува системот
секогаш да биде полн со вода.
Работен волумен на експанзионен сад

V = (1,2 – 1,5) QGT 10-3 [ l ]
Ознаки :
1-Разводна сигуроносна цевка
2-Повратна сигуроносна цевка
3-Преливна цевка
4-Врска со атмосфера
5-Кратка врска (бајпас)
6-Изолација
7-Облога (куќиште)

Затворени експанзиони садови
Затворени експанзиони садови, се садови со
волумен кој е доволен за прифаќање на
зголемен волумен при зголемување на
температурата на водата, за соодветен
притисок во системот, кој е повисок од
атмосферскиот.
Затворени мембрански експанзиони садови,
по конструкција се челични резервоари со
гумена мембрана во внатрешноста. Мембраната го раздвојува флуидот и гасот во садот и
ја овозможува експанзијата на флуидот.
Затворени мембрански експанзиони садови,
се користат во системи за централно греење,
со температури до 110 оС и статичка висина
до 15 м, под услови кои се пропишуваат со
стандард.

Затворени експанзиони садови
 Волумен на затворени експанзиони сад со мембрана,

се одредува, спрема :

Се препорачува :
• Експанзиониот сад да се постави на повратниот цевковод,
• Циркулационата пумпа да се постави на разводниот цевковод,
• Експанзиониот сад и сигуроносниот вентил да се постават во непосредна
близина
• Предпритисокот на азотот, треба да биде еднаков на статичката висина
на инсталацијата ( највисока точка + мин 1.5 м), т.е. еднаков на статичиот
притисок на водениот столб во ладна состојба.

Затворени експанзиони садови
Функционирање

Пред полнење на инсталацијата

Инсталацијата е полна

На работна температура

Дијафрагмата е крената во однос
(предполнење на садот се
врши во фабрика на притисоци од 0.5, 1.0 или 1.5 бари.

Кога системот е полн ќе има
мала количина на вода во
експанзиониот сад.

Вкупно проширување на водата во
системот, се презема во садот.
Притисокот се зголемува и
дијафрагмата е практично во
баланс со притисоците на
двете страни.

Затворени експанзиони садови
 Одржување на притисок кај поголеми системи

 Експанзионен сад со

гасна перница

 Диктир систем

Пумпи

Пумпи

Пумпи

Центрифугални
пумпи

Потисен приклучок
Спирала

Напречен
пресек

Куќиште
Лежишта

Работно
коло

Заптивка

Всисен
приклучок

Вратило

Масло за
подмачкување

Напречен пресек на
центрифугална пумпа
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Циркулаципни пумпи

Потисен
приклучок

Работно
коло

Всисен
приклучок

Смер на ротација

Потисен
приклучок

Работно
коло

Работни
лопатки

Всисен
приклучок

Циркулаципни пумпи

Арматури
 Котелските постројки се опремуваат со различни

запирни и сигуроносни арматури и уреди, а исто така
и со системи за автоматскa регулација и управување,
со што се зголемува сигурноста, безбедноста и
економичноста на постројките.

Арматури
 Запiрни armaturi i уреди

Арматури
 Запiрни armaturi i уреди

Арматури
 Сигуроносни armaturi

Арматури
 Сигуроносни armaturi

Елементи за цевководи
 Компензатори

КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ
Системи за рационално искористување
на енергијата ( примери )

Системи за рационално искористување
на енергијата ( примери )
Примери спрема :
Lojze Hafner, Borut Oman, RACIONALNA IZGRADNJA IN UPORABA INDUSTRIJSKIH
KOTLOVNIC - www.beta.finance-on.net/energetiki2007/.../5_2Kotlovnice....

 Искористување на отпадната топлина од чадните

гасови ( економајзер, утилизатор, греач на вода )
 Искористување на топлината од повратниот кондензат
( затворен систем на поврат на кондензат, експандер
на кондензат )
 Искористување на топлината од одсолувањето
 O2 регулација на горилникот
 Фреквентна регулација на бројот на вртежи (мотор на
горилникот, мотор на напојните пумпи)
 Работа на котли со ограничено надгледување

Искористување на отпадната топлина од
чадните гасови


Горилник (ECO)
1.степен:
греач на напојната вода
чадни гасови 240/140oC,
напојна вода 103/140oC



Горилник (ECO)
2.степен:
греач на вода на
најниско температурно
ниво (санитарна вода,
вода од ХПВ, …)
чадни гасови 140/50oC,
вода 15/60oC

Искористување на отпадната топлина од
чадните гасови

Зголемување на искористувањето на постројката ~ 4-5% (1. степен)
• Зголемување на искористувањето на постројката ~ 5-6% (1. степен + 2.
степен)
• Директна заштеда на гориво
•

Искористување на отпадната топлина од
повратниот кондензат
 Експандер на кондензат

 Искористување на топлина од

дополнително испарување на
повратниот кондензат
 Отпарената пареа може да се
користи кај потрошувачи со
потреби од помал притисок
 Преостанатиот кондензат преку кондензниот резервоар се
враќа назад во системот
 Koличината на отпарена пареа
при експанзија на кондензат од
притисок 10 bar нa 1 bar изнесува сca 12%

Искпристуваое на птпадната тпплина пд
пдсплуваое и пдмуљуваое
 Експандер од талози и

одсолување
 Отпарувањето се користи за греење на НР
 Помали потреби од
свежа пареа за НР

O2 регулација на гприлникпт

• Контрола на оптимална количина на вишок на воздух, во однос на

потребите за согорување на горивото
• При поголеми капацитети можни се заштеди на гориво од сса 1-2%

Рабпта на кптли сп пграниченп надгледуваое

• спрема SIST EN 12953
(TRD 604 - Германија)
• Инсталирање на дополнителна опрема за контрола на
притисок и нивото на вода
• автоматско одсолување
• автоматско одмуљување
• Едночасовно присуство на
оператор / 24
т.е. Едночасовно присуство
на оператор / 72 часа
• Полугодишни прегледи на
заштитна опрема
Автоматско одсолување
 Автоматско одмуљување


ПРИЛОГ-2

КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

Упрпстена шема на елементарен ладилен циклус

Ознаки :
1-2 Компресија, 2-3 Ладење на прегреана пареа од ладилниот флуид,
3-4 Кондензација на ладилен флуид, 4-5 Подладување,
5-6 Придушување, 6-7 Испарување, 7-1 Прегревање во испарувач и
всис на компресор

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ ПАРНИ
КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ

Osnovnite elementi kaj ladilnite parni
kompresorski postrojki :
 Kompresor,
 Kondenzator,
 Isparuva~,
 Ekspanzionen ured, naj~esto kako reducir ventil.

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ ПАРНИ
КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ

Pokraj osnovnite elementi - pomo{ni i
propratni elementi i uredi

Dopolnitelni toplinorazmenuva~i, kako
podladilnici, ili sl.,





Resiver,
Separator na te~nost,
Separator na maslo,
Sobirnik na maslo, i.t.n.

ОСНОВНИ И ПОМОШНИ ЕЛЕМЕНТИ КАЈ ПАРНИ
КОМПРЕСОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
Едноставна шема
на компонирање
на елементи
од ладилна
постројка
(
(сплит единица)

КОМПРЕСОР
Podelbata - po odnos na pove}e kriteriumi.
 Ladilniot fluid

koj se koristi :
 amowa~ni,
 freonski,
 hlormetilovi,
 drugi

 Kapacitetot na proizv. na

stud :
mali - do 9300 W,

 Konstrukcii :
klipni,

sredni -do 58000 W,

rotacioni,

golemi - nad 58000 W,

turbokompr.,
parostrujni,
 drugi.

КОМПРЕСОР
Konstrukcija na klipen kompresor

Izbor
 od potrebniot ladilen kapacitet na
postrojkata,
 od uslovite na rabotata,
 od svojstvata na ladilniot medium.

Всис и потис
кај klipen
kompresor

КОНДЕНЗАТОР
Toplinorazmenuva~ki aparat, kade toplinata
na kondenzacija se predava na okolnata sredina
( voda, vozduh, ili kombinirano ).
Podelba sprema vidot na ladewe :
 so vodeno ladewe-dobo{asti, cevka

vo cevka, elementni, plo~esti,
 so vozdu{no ladewe,
 so kombinirano ladewe (voda i
vozduh- orositelni, isparuva~ki) .

ПОДЛАДИЛНИК
Тoplinorazmenuva~ so namena za podladuvawe na
te~niot ladilen fluid koj izleguva od
kondenzatorot.

ЕКСПАНЗИОНЕН УРЕД

 Naj~esto reducir ventil - (pk) na (po).
 Kaj ladilni postrojki so mali kapaciteti

- tenka kapilarna ceka.

ИСПАРУВАЧ
Toplorazmenuva~, vo koj isparuva ladilniot
fluid.
Toplinata za isparuvawe na ladilniot fluid se odzema
od ladenata sredina, koja ~esto pati e solov rastvor, koj
se koristi za ladewe kaj tehnolo{kata oprema.
Intenzitetot na isparuvaweto na ladilniot fluid,
zavisi od uslovite na razmenata na toplina, kako :
 goleminata i osobenostite na toplinorazmenuva~kata povr{ina,
 ~istotata na toplinorazm. povr{ina,
 temp. razlika koja se realizira pome|u ladenata
sredina i ladilniot fluid koj isparuva, i.t.n.

ИСПАРУВАЧ
Podelba, vo zavisnost od sredinata koja se
ladi :
 isparuva~i za ladewe na te~ni mediumi

( nositeli na stud, voda, solovi rastvori, ili te~ni
prehrambeni produkti ),
 isparuva~i za ladewe na vozduh i gasovi,
 specijalni isparuva~i, so namena za ladewe na
tvrdi prehrambeni produkti i proizvodi,

СЕПАРАТОР ( Одделувач на течност )
Пomo{en element vo koj se vr{i separacija
(oddeluvawe), na parnata faza od te~niot ladilen
fluid i kapki od maslo.
Potrebata od vgraduvawe na separator, e {to
te~nosta vo vid na kapki, mo`e da predizvika
hidrauli~en udar, {to mo`e da dovede do havarija na
kompresorot.

Principot na rabota e ist kako i kaj oddeluva~ot na
maslo.
Separatorot se instalira pome|u isparuva~ot i
kompresorot.

РЕСИВЕР
Рezervoar za sobirawe na te~niot ladilen fluid,
koj izleguva od kondenzatorot.
Поделба - спрема namenata :
 liniski, koi obezbeduvaat ramnomeren dotur na
ladilniot fluid kon ekspanzionite ventili, t.e.
kon isparuva~ite od postrojkata,
 drena`ni, vo koi se sobira ladilniot fluid od
isparuva~ite za vreme na defrostracija,
 rezervni,

СЕПАРАТОР НА МАСЛО
Eлемент во кој се одделува маслото, кое во
компресорот се меша со ладилниот флуид.
Oddeluva~ot na maslo se instalira pome|u kompresorot
i kondenzatorot, pri {to oddelenoto maslo se vra}a vo
kompresorot.
Na vakov na~in se ovozmo`uva pomalo valkawe na
povr{inite na kondenzatorot od stranata na ladilniot
fluid, a so toa se ovozmo`uva realizacija na pogolemi
koeficienti na premin na toplina.
Principot na rabota na oddeluva~ot na maslo koristewe na inercijalno dejstvo.

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И
УРЕДИ
Дrugi elementi i uredi ( me|u sadovi, sobira~i na maslo,
kuli za ladewe na voda, i.t.n.), се вклучуваат во зavisnost
od vidot, kapacitetot, namenata i drugi karakteristiki
na ladilnata postrojka i instalacijata vo celina.
Namenata e da ja podobrat rabotata, a voedno i eksploatacionite karakteristiki na ladilnata postrojka.

Компресорски ладилни агрегати
Хидроник чилерски постројки
Ладење/Греење/Климатизација
кај згради и објекти

Чилерски ппстрпјки/агрегати
Чилерски агрегат сп впздушнп ладен
кпндензатпр, сп
намена за
ладеое/грееое на впда.
Се кпристи кај нискп температурни
системи, какп и за кпмбинираое сп
други извпри на тпплина.

Чилерски агрегат сп впденп ладен
кпндензатпр, со намена за ладење/
греење на вода.
Згпднп за упптреба кај гептермални
тпплински пумпи, какп и вп случаи кпга
има на распплагаое впда вп дпвплни
кпличини.

ПРИЛОГ-3

ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
СО ТЕРМИЧКИ ПОГОН

Терминологија
 Ладилен флуид - флуид со кој се реализира циклусот за продукција









528

на студ,
Апсорбент – помошен флуид кој го апсорбира ладилниот флуид,
Работен медиум – флуид кој се лади во постројката и со кој се
одведува продуцираниот студ со кој се снабдуваат надворешните
потрошувачи,
Раствор – мешавина од ладилен флуид и апсорбент,
Богат раствор – голема ( висока ) концентрација на ладилниот
флуид во раствор од ладилен флуид и апсорбент,
Сиромашен раствор – мала ( ниска ) концентрација на ладилниот
флуид во раствор од ладилен флуид и апсорбент,
Адсорбент – помошен цврст порозен материјал, кој го апсорбира
ладилниот флуид,

АПСОРПЦИОНИ ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ
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Апсорпциони ладилни постројки
 Кај апсорпциони ладилни постројки , за погон се

користи топлинска енергија, а не механичка
работа како кај компресорските постројки.
 Наместо компресор во овој случај има т.н.
“турбокомпресор”, кој се состои од генератор на
пареа, апсорбер, придушен вентил и напојна
пумпа.
 Како работни медиуми се користат најчесто
бинарни смеши.
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Конфигурација - Состав
C-Кондензатор
G-Генератор на
пареа

E-Испарувач

NP-Напојна
пумпа
А-Апсорбер

Основна конфигурација :
G-Генератор на пареа,

С-Кондензатор,
Е-Испарувач,
А-Апсорбер,
RV1,RV2-Редуцир вентили (ER, ES).
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Функционирање
Со довод на топлина во генератор
(G), богат раствор се доведува
до фаза на вриење, при што
ладилниот флуид испарува, а
растворот кој останува осиромашува (концентрацијата на
ладилен флуид во растворот се
смалува, а концентрацијата на
апсорбентот се зголемува).
Испарениот ладилен флуид се доведува во кондензатор
(C), каде се лади со одвод на топлина, при што
ладилниот флуид кондензира.
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Функционирање
Кондензираниот ладилен флуид, со
придушен вентил ( ЕR ) се
придушува на притисок на
испарување и се доведува во
испарувач ( E ), каде испарува при
низок притисок, при што се
постигнува ниска температура.

Процесот на испарување е пропратен со одземање на топлина од работниот медиум, при што
истиот се лади.
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Функционирање
Испарениот ладилен флуид, се
доведува во апсорбер ( A ), каде се
меша со сиромашен раствор кој се
доведува од генераторот.
Апсорбентот од сиромашниот раствор, го апсорбира ладилниот флуид и се збогатува ( концентрацијата на ладилен
флуид во растворот се зголемува, а концентрацијата на
апсорбентот се смалува).
Процесот на апсорпција е хемиска реакција, пропратена со
одделување на топлина, која се одведува од апсорберот.
Богатиот раствор од апсорберот ( А ) се пумпа во генераторот ( G ) и процесот се повторува.
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Функционирање
За подобрување на процесот,
вообичаено се предвидува :
 придушен вентил ( ЕЅ ), на

доводот на сиромашен раствор
од генераторот во апсорберот, со
функција да се изедначи
притисокот на сиромашниот
раствор со притисокот во
апсорберот,

 топлиноразменувач ( ЅНХ ), за рекуперација
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на топлината од доводот на сиромашен
раствор од генераторот, кон доводот на богат
раствор во генераторот.

Раствори
Кај ладилни апсорпциони постројки со термички погон,
можни се различни раствори, како комбинации на
ладилни флуиди и апсорбенти, нормално до колку ги
исполнуваат условите за намената.
Денес, најчесто користени комбинации се :
 Вода, како ладилен флуид и литиум бромид, како
апсорбент.
Со обзир на ограничувањето, температурата на
испарување да биде повисока од 0 оС, се користи кај
системи за климатизација.
 Амоњак како ладилен флуид и вода како апсорбент.
Cо обзир дека можат да се постигнуваат и доста ниски
температури на испарување, се користи и кај процесни
536 системи,

Апсорпциони постројки
вода-литиум бромид
Едностепени постројки
Можат да функционираат и со доста ниска температура на изворот на топлина, но во исто време
нивната ефикасност е ограничена.

Двостепени постројки
Имаат подобрен циклус со дополнителен секундарен
генератор на топлина и со дополнителен топлиноразменувач.
Може да се постигне поголема ефикасност, но
топлинскиот извор треба да биде со повисока
температура.
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Апсорпциони постројки водалитиум бромид

538

Едностепена постројка

Двостепена постројка
вода-литиум бромид
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Апсорпциони постројки водалитиум бромид
Основни карактеристики на апсорпциони чилери
вода – литиум бромид
Едностепени постројки
Ладилен флуид

Вода

Апсорбент

Литиум бромид

Температура на ладење

6 – 7 оС

Влезна температура на греен флуид

80 – 90 оС

СОР

0,6 – 0,7

Двостепени постројки
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Ладилен флуид

Вода

Апсорбент

Литиум бромид

Температура на ладење

6 – 7 оС

Влезна температура на греен флуид

150 – 200 оС

СОР

1,1 – 1,2

Апсорпциони постројки амоњак-вода
Апсорпциони постројки амоњак-вода функцио-нираат,
користејќи го истиот принцип како постројките водалитиум бромид.
Амоњакот се користи како ладилен флуид, додека водата
е апсорбент.
Ова предизвикува циклусот да работи на повисоки притисоци, што повлекува и барања за повисоки
температури кај изворите на топлина.
Може да се користи и за индустриско ладење, за температури пониски од 0 °С.
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Апсорпциони постројки амоњаквода
Основни карактеристики на апсорпциони
чилери амоњак - вода
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Ладилен флуид
Апсорбент
Температура на ладење
Влезна температура на греен
флуид

Амонијак
Вода
-60 – 0 оС
100 – 130 оС

СОР

0,5 – 0,7

Пример :Two stage steam-fired absorption
unit
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АДСПРПЦИПНИ ЛАДИЛНИ
ППСТРПЈКИ

545

Адсорпциони постројки
Со адсорпциони постројки, на база на топлина, може да
се продуцира студ.
Студот може да се продуцира во процес со користење на
порозни материјали, како адсорбенти на одреден вид
на ладилен флуид.
Како парови ладилен флуид/адсорбент можат да се
сретнат :
 вода/силикагел,

 вода/зеолит,
 амоњак/активен јаглен,
 метанол/активен јаглен,
 и.т.н.
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Адсорпциони постројки
КОНДЕНЗАТОР

Разладна
вода

Грејна
вода

Разладна вода

Оладена
вода
ИСПАРУВАЧ
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Адсорпциони постројки
Функционирање
Адсорпционите постројки кои се разгледуваат, функционираат како постројки со периодично дејство.
 Со довод на топлина, адсорбентот се суши. Одведениот ладилен
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флуид кондензира и се собира во када во кондензаторот. Кога
материјалот е сув, влезот на топлина во адсорберот се прекинува
и горниот вентил се затвора.
Кондензатот од кондензаторот континуирано се префрла во
испарувачот.
Фазата на ладење, се реализира со повратен процес, т.е. со
испарување на кондензираната течност.
Долниот вентил кај испарувачот се отвоара и сувиот адсорбент
го апсорбира ладилниот флуид.
Во испарувачот, ладилниот флуид испарува, со што ладилниот
флуид во кадата се лади.

Адсорпциони постројки
Студот, кој се продуцира, може да се користи за различни
намени.
Со цел да се постигне континуирана продукција на студ,
вообичаено се користат две паралелно поврзани
постројки, со тоа што, додека едната работи во режим на
десорпција, другата работи во режим на адсорпција.
Кај адсорпционите постројки, ефикасноста е во ранг на сса
0,5-0,7 ( за системи вода/силикагел ).
Можно е користење на топлинска енергија со релативно
ниски температури ( за системи вода/силикагел )

549

Адсорпциони постројки
Основни карактеристики на адсорбциони
чилери вода- силикагел
Ладилен флуид
Адсорбент
Температура на ладена вода
Влезна температура на греен
флуид
СОР
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Вода
Силика гел
6 – 15 оС
60 – 90 оС
0,5 – 0,7

ЕЖЕКТПРСКИ ЛАДИЛНИ
ППСТРПЈКИ
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ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
 За погон на ежекторски постројки, се користи топлинска

енергија.
 Нема подвижни делови, а одржувањето е едноставно.
 Недостаток кај овие постројки е нискиот коефициент на
корисно дејство, во споредба со вредностите кои се
карактеристични за парни компресорски постројки.
 Воедно, при користење на вода како работен флуид, не е
можна работа со температури пониски од 0 оС.
 Користењето на вакви постројки е во областите

климатизација, прехрамбена индустрија, хемиска
индустрија, млекари, пиварници, и.т.н.
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ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
Конфигурација - Состав

Парен
котел
Ежектор
Напојна пумпа
Кондензатор

Испарувач
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Ежекторска ладилна постројка

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
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Процес на ежек-торска постројка во T, s – дијаграм

ЕЖЕКТОРСКИ ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
Функционирање
 Погонската пареа, која се генерира во парниот котел,
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експандира во млазница, при што се реализира голема
брзина на струењето, а притисокот рапидно се намалува.
Со тоа се остварува ежекторски ефект, при што се всисува
пареа од испарувачот.
Работната пареа и всисаната пареа од испарувачот, се
мешаат и во дифузорот брзината се смалува, а притисокот
се зголемува до притисок на кондензација.
Со ладење на пареата во кондензаторот, истата се
втечнува.
Дел од кондензатот, со напојна пумпа се пумпа во котелот,
а дел од кондензатот се придушува и со притисок на
испарување се доведува во испарувачот.

ЕЖЕКТОРСКИ
ЛАДИЛНИ
ПОСТРОЈКИ

Мешачка
комора

Млазница

Експанзија

Промена на притисоци и
брзини на погонската и
работната пареа во
ежекторот
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Мешање

Дифузор

Компресија

Погонска
струја
Работна
струја

ПРИЛОГ-4

ПАРНИ ТУРБИНИ И
ПАРОТУРБИНСКИ ПОСТРОЈКИ

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
559
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.
560

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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 oi 

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
563

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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q OE

QOE

PE

bOE

BOE

PE

Турбпагрегати и парптурбински ппстрпјки –
ексергетски гплемини и ппказатели

Ексергетски к.п.д. на
турбогенератор



X
TP

X
E IS
P ,TP


X
E RAS P ,TP

mTURB

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.
567

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.
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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

m

Топлинска снага за турбинска
постројка
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Апсолутен ел. к.п.д. на
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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Паротурбински постројки со
противпритисни турбини
Паротурбински постројки со противпритисни турбини
служат за едновремено добивање на топлинска и ел.
енергија, во процес со взаемна функционална поврзаност.
Топлинската енергија на пареата, првен се користи за
производство на ел. енергија, а потоа во вид на
изработена пареа, со одредени параметри, се
предава на надворешните потрошувачи.
Ваквиот начин на производство на топлинска и ел.
енергија е погоден во случај кога надворешните
потрошувачи имаат константни потреби од топлинска
енергија.

Паротурбински постројки со
противпритисни турбини

Паротурбински постројки со
противпритисни турбини
Променливите топлински оптоварувања / во границите
на регулационите способности на турбината / , можат
да се пратат со промена на количеството на пареа кое
се доведува до турбината, при што доаѓа и до промена
на ел. снага.
Потребите на надворешните потрошувачи од топлинска
енергија, изразени преку квалитетот на истата, го
дефинираат процесот кој се остварува кај постројки со
вградени противпритисни турбини, за дефинирани
почетни параметри на пареата.

Паротурбински постројки со
противпритисни турбини
Количество на пареа на влез на противпритисна турбина
за mT = mPT :
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Паротурбински постројки со
противпритисни турбини
Толинската снага за турбинска постројка :
• За постројка во целина
• За производство на ел. енргија
• За производство на топлинска енергија
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Паротурбински постројки со
противпритисни турбини
Топлинска снага
• За објектот во целина
• За производство на ел. енргија
• За производство на топлинска енергија
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Паротурбински постројки со
противпритисни турбини
Останатите големини можат да се изразат спрема
соодветните во I.3.5 , со земање во обзир на сите
специфичности на разгледуваниот тип постројки.

Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Паротурбински постројки со кондензациони турбини со регулирано одземање на пареа

Служат за едновремено добивање на топлинска и ел. енергија,
во процес со взаемна функционална поврзаност.
Ваквиот начин на производство на топлинска и ел. енергија, е
доста флексибилен во однос на оптоварувањата диктирани
од надворешните потреби.
Во периоди при отсуство на потреби од топлинска енергија,
постројката може да работи и по чисто кондензациони
принцип, со тоа што к.п.д. е нешто помал од истиот кaj чисто
кондензациони постојки.
Променливите топлински оптоварувања, можат да се пратат
во границите на регулационите способности на турбината /,
без промена на ел. снага, со промена на количството на пареа
која се доведува кон турбината.

Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа

Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Ел. снага која ја развива турбината, претставува
збир од снагата во високопритисниот дел, до
регулираното одземање на пареа и снагата во
нископритисниот дел од турбината, после
регулирано одземање на пареа.
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Количина на пареа на влез во турбина
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
при тоа:
- количина на пареа на кондензациона турбина со
иста снага / / и со ист работен процес на
пареата, при исти почетни и крајни параметри,
т.е. со еднаков индициран топлински пад;
- коефициент на недоизработеност на пареата, кој
го изразува делот од топлинскиот пад кој не е
искористен за производство ел. енергија, а е
одземен за задоволување на потребите од
топлинска енергија на надворешните
потрошувачи.

Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Во општ случј, при n-одземања дефинирани со
количествата и параметрите на одземената
пареа, за развивање на иста ел. снага,
количината на пареа на влез во турбината
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа

Зголемувањето на количеството на пареа, во
однос на количеството на пареа за чисто
кондензациона турбина, а при развивање на
иста ел. снага, во општ случај за n одземања
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Топлинска снага за турбинска постројка
• За постројка во целина
• За производство на ел. енргија
• За производство на топлинска енергија
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Топлинска снага
• За објектот во целина
• За производство на ел. енргија
• За производство на топлинска енергија
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа

Топлинската снага на котларницата, мора да ги
задоволи вкупните потреби на енергетскиот
објект од топлинска енергија, т.е :
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
К.п.д. на објектот во целина при производство на
ел. енергија и производство и оддавање на
топлинска енергија
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа

Вкупен енергетски к.п.д. на енергетскиот објект
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За горниот се напоменува дека мора да се разгледува
само како условна, споредбена големина, со оглед на
тоа да не е земан во обзир квалитетот на енергиите.

Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Потрошувачка на гориво
 За објектот во целина
 За производство на ел. енргија
 За производство на топлинска енергија
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Специфична потрошувачка на гориво
 За производство на ел. енргија
 За производство на топлинска енергија
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Паротурбински постројки со кондензациони
турбини со регулирано одземање на пареа
Специфична потрошувачка на топлинска енергија
 За производство на ел. енргија
 За производство на топлинска енергија
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ПРИЛОГ-5

ГАСНИ ТУРБИНИ И
ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ

ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ
Гасотурбински постројки, функционираат по Јоуlе/Brayton
-ов циклус во основна, или модифицирана верзија.
Кај основниот Brayton-ов циклус, работниот флуид се компримира ( 1 – 2 ), потоа се загрева ( 2 – 3 ), а потоа, на база
на експанзија ( 3 – 4 ), топлинската енергија се
трансформира во механичка работа, која се предава од
роторот на вратилото од турбината.
Кај гасотурбински постројки со затворен циклус, гасовите
на излез се ладат до почетната состојба ( 4 – 1 ).
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ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ
Т-Ѕ дијаграм за базична
форма на Joule/Bryton – oв
циклус (теоретски / реален)
Теоретски 1-2-3-4
Реален 1-2’-3’-4’

Иако, к.п.д. на процесот кој се реализиира е доста низок,
можностите за рекуперација на топлина при повисоки
температури, ги прави гасотурбински постројки атрактивни.

ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ СП ЗАТВПРЕН
ЦИКЛУС
Топлинска енергија, може да се добие со надворешно
согорување на било кое гориво.
Исто така, може да се користи и нуклеарна, или соларна енергија.

Со обзир дека нема контакт со гасовите кои се продукти на
согорувањето, работниот флуид останува чист во текот на
целиот циклус, што е поволно за елементите од постројката,
од аспект на ерозија, корозија, и.т.н.

ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ СП
ПТВПРЕН ЦИКЛУС
Досега, најчесто применувана верзија на системи со
гасотурбински постројки.
Cе реализира со реален Brayton-ов циклус.
Конфигурацијата на постројка за работа по ваков
циклус е состав од компресор, комора за
согорување, гасна турбина.
 Гасотурбинска постројка по отворен циклус
 Индустриска гасна турбина Rolls Royce
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ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ СП ПТВПРЕН
ЦИКЛУС

Гасотурбинска постројка
по отворен циклус
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Индустриска гасна турбина
( Rolls Royce )

ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ СП ПТВПРЕН ЦИКЛУС

Во тек на процесот по кој работи гасотурбинската
постројка, работниот флуид ги менува својствата (состав,
карактеристики, и.т.н. ).
Во тек на процесот по кој работи гасотурбинската постројка, работниот флуид ги менува својствата (состав,
карактеристики, и.т.н. ).

На почетокот од реализација на циклусот, работен флуид
е атмосферски воздух, кој се компримира и се доведува
во комората за согорување, каде се внесува гориво, кое
согорува.
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ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ СП ПТВПРЕН ЦИКЛУС

Продуктите од согорувањето, кои се со висок притисок и
висока температура, се доведуваат во турбината, каде
експандираат до притисок на излез од турбината, при
што се добива механичка работа, која се предава од
роторот на вратилото од турбината.
Дел од механичката енергија служи за погон на компресорот, а вишокот од енергија од вратилото на
турбината, се предава на вратилото од генератор, со кој
се генерира ел. енергија.
Гасовите од излез од турбината се исфрлаат во
атмосфера.
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Карактеристики и пспбенпсти

Можат да се користат сите видови течни и гасни горива.
Односот на притисоците на компресија се движи од 15:1
кај помали единици и агрегати од постарата генерација,
до 30:1 кај поголеми агрегати и агрегати од понова
генерација.
Согорувањето на горивото се одвива со голем вишокот
воздух. На излез од комората за согорување, излезните
гасови се со висока температура и со концентрација на
кислород до 15-16%. Воедно, таа е и највисока
температура во циклусот.
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Карактеристики и пспбенпсти
Ефикасноста на циклусот се зголемува со зголе-мување на
температурата на гасовите кои се доведуваат во
турбината.
Ограничувањата на температурата на гасовите, се од
издржливоста на материјалите кои се користат за
градба на турбината, посебно најоптоварените
елементи – лопатките.
Со денешната технологија, температурата е ограни-чена
на сса 1300 К.
Температурата на гасовите на излез од турбината се во
ранг на 450 – 600 оС, што е одлична можност за
користење кај различни когенерациони шеми.
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Ппвплнпсти кај на гасптурбински ппстрпјки
 Голема снага во однос на масата на опремата ( во
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споредба со клипни мотори ),
Максимална ефикасност при поголем број на вртежи од
онаа кај клипни мотори,
Поместувања само во една насока, со многу помалку
вибрации, за разлика од клипните мотори,
Помалку подвижни делови,
Големи брзини на ротација,
Мали барања за квалитет на горивото. Може да се користи било кое гасно и течно гориво, како и спрашен јаглен,
Мали експлоатациони трошоци,
Релативно мала потрошувачката на средства за подмачкување и релативно помали трошоци,
Стартување кај гасотурбински постројки, е за кратко
врме, а се доста флексибилни во промена на режимите на
работа.
Периодот за развој на еден проект е кус, а опремата може
да се набавува и испорачува модуларно.

Недпстатпци кај гасптурбински
ппстрпјки
 Поголеми трошоци во однос на клипни мотори, со

обзир на потребите од висококвалитетни скапи
материјали, отпорни на високи температури,

 По правило, имаат помала ефикасност од клипни

мотори,

 Поспора реакција при промени на режими.
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КПГЕНЕРАЦИЈА СП ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ
Со користење на концептот на когенерација, енергетската
ефикасност кај гасотурбински постројки драстично се
зголемува.
Во последните години, има брз развој на гасотурбински
когенерациони постројки.
Причините се во поголемата достапност на природен гас,
брзиот напредок на технологијата, значително
намалување на трошоците за набавка и инсталирање на
постројките, и подобри перформанси во однос на
емисиите на загадувачки материи во околината.

Когенерација кај гасотурбински постројки, се реализира
со искористување на топлината на излезните гасови, со
користење на топлиноразменувач на потокот на
излезните гасови од турбината.
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КПГЕНЕРАЦИЈА СП ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ
Топлината која се добива, може да се користи за различни намени (топла/врела вода, пареа, процесни
флуиди, и.т.н.).
Рангот на снагите кај гасотурбински постројки кои се
користат за когенерација, вообичаено се движи од еден
до околу 100 MW, па и повеќе.
Основни податоци и перформанси за гасотурбински постројки
Power range [MWe]

0.2-100 or even higher

Power to heat ratio

0.55

Electrical efficiency [%]

15-35

Thermal efficiency [%]

40-60

Total efficiency [%]

60-85

Fuel type
610

Natural gas, light petroleum
distillates

КПГЕНЕРАЦИЈА СП ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ
Гасотурбински когенерациони постројки, може да се изведат со функционирање по затворен, или отворен циклус.

Гасотурбински постројки со
затворен и отворен циклус
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КПГЕНЕРАЦИЈА СП ГАСПТУРБИНСКИ ППСТРПЈКИ
До колку температурното ниво на топлината која се испорачува до
потрошувачите, не ги задоволува потребите, можно е дополнително
догреавање на база на согорување на природен гас, или друг вид на
гориво.
EXHAUST
BYPASS
SILENCER

EXHAUST
SILENCER
DIVERTER
VALVE

AIR INLET
FILTER

HEAT
RECOVERY
STEAM
GENERATOR
(HRSG)

GENERATOR

GAS
TURBINE

PROCESS
STEAM

SUPPLEMENTARY
BURNER

Типична индустриска конфигурација на когенерациона гасотурбинска постројка
Дополнителни можности за подобрување на основните когенерациони шеми,
се со примена на модифицирани, комбинирани и интегрирани циклуси

ПРИЛОГ-6

ГАСНИ МИКРП ТУРБИНИ

ГАСНИ МИКРП ТУРБИНИ

Развојот на гасни микро-турбини, се должи на развојот на
електрониката, со која се овозможува работа на опремата без постојан надзор на персонал.
Микро-турбини се користат во најсложени проекти на
автономно снабдување со електрична енергија.

Кпнфигурација
Главни елементи од кои се составени гасни микро турбини се компресор,
радиална турбина, рекуператор и инвертер.
Exhaust
Control
panel
MicroTurbine
Air inlets

Fuel supply

User connection
bay

Гасна микро турбина
( Capstone )

Digital power
controller

Функципнираое
Функционирањето на гасни микро турбини е идентично co
функционирањето на гасни турбини со отворен циклус.

Гасна микро турбина ( Capstone )

Гориво

Гасни микро турбини, можат да работаат со различни
индустриски горива како природен гас, пропан, нафта,
мазут, како и да се користат обновливи горива E85,
биодизел и биогас.
Енергетска ефикасност
Ефикасноста кај гасни микро турбини, засега е на ниво од
сса 28 % ( Capstone ), а тенденција е да се достигне ефикасност од 35 %.
Со когенерациони шеми, за комбинирано генерирање на
ел. енергија и продукција на топлинска енергија, може
да се постигне ефикасност од над 85 %.
Примена
Топлината на излезните гасови може да се користи за
греење на вода, воздух, сушење, топлинска енергија за
апсорпциони ладилни постројки, и.т.н.

Пспбенпсти кај микрп-турбини
 Когенерација на електрична енергија и топлина,
 Флексибилност и адаптибилност кон електрични оптоварувања во

дијапазон од 1-100 % ,
 Можност за продолжена работа на постројката на исклучително ниско
ниво на снага - 1% ,
 Со користење на инвертер се добива висок квалитет на електричната
енергија,
 Далечинско управување,

Ниски емисии на загадувачки гасови,
Ниско ниво на бучава,
Исклучително ниско ниво на вибраци,
Нема потреба од оџаци, моторни масла и течности за ладење,
Компактна конструкција со мали димензии на елементите,
Можност за поставување на постројки со микротурбини на покриви од
згради,
 Едноставно и брзо поврзување на линијата за довод на гориво,
топлинска и електрична комуникациска мрежа,
 Сервис кај микротурбни е можен за 1 ден, еднаш годишно,
 и.т.н.







Сппредби сп клипни мптпри
Предноста на микро-турбини, исто така, лежи во фактот
дека поголемиот дел од топлината на издувниот систем
е концентрирана во релативно висока температура,
додека топлината кај клипни мотори е поделена помеѓу
издувниот и системот за ладење.
Системите со микро турбини, имаат многу предности во
однос на автономни постројки со клипни мотори :
повисока густина на снага ( земајќи ги во предвид
масата и ангажирање на простор ), екстремно ниски
емисии, само неколку ( или еден ) подвижни делови,
и.т.н.

ПРИЛОГ-7

КЛИПНИ МПТПРИ

КЛИПНИ МОТОРИ

622

Денес, најчесто клипните мотори се идентификуваат со
мотори со внатрешно согорување ( во изведби како Оttо, или
Diesel ).
Поимот клипни мотори е поширок и опфаќа уште и парни
клипни машини, клипни мотори со надворешно согорување
( Стирлинг мотор ), и.т.н.
Изведбите во сите случаи се со цилиндер и подвижен клип кој е
поврзан со вратило ( најчесто коленесто ), преку кое се одведува
генерираната механичка работа.
Бројот на цилиндри и клипови е идентичен и се движи од еден до
повеќе.
Суштината кај сите клипни мотори е претворба на топлинска
енергија во механичка работа.
Самата претворба, кај сите клипни мотори се реализира со
експанзија на работниот флуид во цилиндерот, а со
подвижниот клип работата која се добива при експанзијата,
се пренесува на вратилото од моторот.
622

КЛИПНИ МОТОРИ
Во сите случаи, процесот на експанзија е дел од затворен
кружен циклус, кој за поодделните видови на мотори е
различен.
Базичните теоретски кружни циклуси, спрема кои работаат поодделните видови на клипни мотори се :
• Otto циклус,
• Diesel циклус,
• Stirling циклус и др.
Параметрите при кои се реализираат циклусите, се од
важност за ефективноста на циклусите, како и за
параметрите и перформансите на поодделните видови на
клипни мотори.
623
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Мотори СВС
Кај клипни мотори со внатрешно согорување, се користи
принципот на брзо согорување на горивото како
реактант, во присуство на воздух, како оксиданс.
Реакцијата е егзотермна и се реализира во внатрешноста на комора за согорување, која е во продолжение
на цилиндерот.

624

Во процесот на согорување, хемиската енергија на
горивото се трансформира во топлинска енергија, при
што во комората за согорување, се реализираат големи
притисоци и високи температури, што претходи на
процесот на експанзија на работниот флуид.
При експанзијата, топлинската енергија, се трансформира во механичка работа, која преку подвижен клип
се пренесува на вратилото од моторот.
624

Мотори СВС
Како гориво, можат да се користат различни течни и
гасни горива.
Ефикасноста, која се реализира кај поодделните видови
на мотори СВС се движи од 27% ( за мали агрегати ) до
над 40% ( за средино големи и големи единици ).
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Дизел ( Diesel ) мотори - Особености
 Дизел моторите функционираат по дизел циклус, каде
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има самозапалување на смешата, со обзир на високите
темпаратури кои се реализираат со процесот на
компресија.
Дизел моторите имаат повисок к.п.д. од Ото моторите
за сса 3 – 4 % , посебно кај мали агрегати.
Помалку се осетливи во однос на различни квалитети
на горивото.
Потребно е поголемо одржување (на пример, поради
таложење на саѓи на изменувачот на топлина и
запечување на гориво во инжекторот), и.т.н.
Експлоатационите, оперативни трошоци се поголеми,
Емисиите на загадувачки материи се повисоки во
споредба со Ото моторите,
Можно е, емисиите да ги надминуваат пропишаните 626
граници.

Ото ( Otto ) мотори - Особености
 Ото моторите функционираат по Ото циклус, каде

палењето на смешата е со ел. искра од свеќичка,
 Се користат за релативно мали снаги (<100 kWel).
 Ефикасноста им е релативно помала, а векот на траење

исто така е помал, во однос на дизел моторите.
 Ниската цена, ги прави подесни за користење, посебно

кај мали агрегати ( до 30 kW ).

627
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Ото ( Otto ) мотори
Реконструкција на дизел агрегати за работа по Otto
циклус

Кај поголеми единици, можна е реконструкција на дизел
агрегати за работа по Ото циклус.
Робустната конструкција на дизел агрегатите, овозможува подолг век на траење.
Со промена на видот на циклусот кој се реализира, се
обезбедуваат помали емисии на загадувачки материи.
Сепак, претходното е пропратено со повисока цена на
агрегатот.
628
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Клипни мотори - Карактеристики
Основни податоци и перформанси нa постројки со клипни
мотори СВС
Ел. снага [MWe]
Удел на топлинска снага, -

0.75

Ел. ефикасност [%]

25-45

Топлинска ефикасност [%]

40-60

Вкупна ефикасност [%]

70-95

Вид на гориво

629

0.005-2 (up to 6)

Различни гасни и течни горива

629

Стирлинг мотори
Стирлинг моторот функционира по затворен Stirling
циклус.
Традиционално, се класифицира како мотор со надворешно согорување, и покрај фактот дека топлината
може да се користи и од други извори, како сончева
енергија, отпад, и.т.н.
Стирлинг моторите, може да функционираат до колку
има надворешен извор на топлина, со кој се обезбедува
доволно голема температурна разлика во однос на
температурата на долниот топлински резервоар, каде
се одведува топлината.
Ел. ефикасност е сса 24-28 %.
630
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Стирлинг мотори
The ideal Stirling cycle
(Urieli and Berchowitz
1984)

631

631

Стирлинг мотори

632

Classification of Stirling engines (Urieli
and Berchowitz 1984)
632

Стирлинг мотори

Alpha-type Stirling
engine (SES 1993)
633
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Стирлинг мотори
Во моментот, во употреба се само неколку Stirling мотори.
Технологија сеуште не е целосно развиена и постои недостиг на податоци за надежност и достапност.
Меѓутоа, оваа технологија има потенцијал за понатамошен развој, од причини што Стирлинг моторите
работаат со ниско ниво на емисии, ниско ниво на бучава
и вибрации, а со обзир на принципот на надворешно
согорување, барањата за квалитет на горивото се мали.

634
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Стирлинг мотори
Карактеристики на Стирлинг мотори
Ранг на ел. снага [MWe]

0.003 – 0.1

Удел на топлинска снага

1.2 – 1.7

Ел. ефикасност [%]

10 - 35

Топлинска ефикасност [%]

40 - 80

Вкупна ефикасност [%]
Вид на гориво

635

> 90
Сите видови на горива
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КОГЕНЕРАЦИЈА СО КЛИПНИ МОТОРИ
Со користење на концептот на когенерација, енергетската
ефикасност кај постројки со клипни мотори се зголемува.
Когенерација со клипни мотори, може да се реализира со
искористување на топлината на излезните гасови и
топлината од системите за ладење на моторот.
Топлината која се продуцира, може да се користи за
различни намени ( топла/врела вода, пареа, процесни
флуиди, и.т.н. ).
Рангот на снагите кај когенерациони постројки со клипни
мотори, вообичаено се движи од неколку десетици kW
до околу 5 MW, па и повеќе.
636
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КОГЕНЕРАЦИЈА СО КЛИПНИ МОТОРИ

Когенерација со клипни СВС мотори (UNESCAP, 2000)
637
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ПРИЛОГ-8

ГПРИВНИ ЌЕЛИИ

ГОРИВНИ ЌЕЛИИ
Горивна ќелија е уред кој конвертира хемиска енергија на
гориво ( водород, природен гас, метанол, бензин и др. )
и оксиданс (кислород, или воздух) во електрична
енергија.
Во принцип, горивните ќелии работаат слично како батериите.
За разлика од батериите, горивните ќелии не се поврзани
со полнење.
Со горивните ќелии ќе се произведува ел. енергија и топлина, се дотогаш, додека се доведува гориво и оксиданс.

640

Структура на горивни ќелии
Како и батериите и горивните ќелии се електрохемиски
уреди.
И во двата случаи, има позитивно наелектризирана анода,
негативно наелектризирана катода и електролит
преку кој се врши размена на јони.
За зголемување на брзината на реакциите се користи
катализатор.

641

Структура на горивни ќелии

642

Структура на горивна ќелија

Функционирање
Електрохемиските уреди за генерирање на ел. енергија
без согорување на горивото во присуство на оксиданс,
функционираат сосема различно од конвенционалните
начини за генерирање на ел. енергија.
Кај горивните ќелии, молекулите на гориво и оксиданс,
хемиски се комбинираат без согорување, или има
раздвојување, со мало загадување во однос на традиционалното согорување.

643

Функционирање

644

Функционирање
Водородот минува низ една електрода, кислородот низ
друга, при што се релизира генерирање на електрична
енергија, а како нуз продукти се појавуваат вода и
топлина.
Носител на ел. полнеж

Носител на ел. полнеж е јон кој поминува низ електролитот.
Носителот на ел. полнеж, се разликува кај различните
видови на горивни ќелии.
За неколку видови на горивни ќелии, носител на ел.
полнеж е водороден јон H+, кој е само еден протон.
645

Перформанси на горивни ќелии

Перформансите кај горивните ќелии, зависат од редица
влијателни фактори, како :
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Вид и состав на елекролитот,
Геометријата на горивните ќелии ( особено на површината
на анодата и катодата ),
Работната температура,
Притисокот на гасот,
и.т.н.

Горива
Засега, горивото кај сите горивни ќелии е водородот.
Некои гасови ( како што е азотот од воздухот ), се појавуваат само како баласт, т.е. ја смалуваат ефикасноста на
горивните ќелии.
Во зависност од видот на горивните ќелии, други гасови,
како CO, CH4, имаат различни ефекти.

Кај горивните ќелии кои работат со релативно ниски
температури ( како горивни ќелии со мембарна со
протонска размена - PEMFC ), CO е загадувач.
Кај високо-температурни горивни ќелии ( како горивни
ќелии со цврст оксид - SOFC), CO може да се користи
директно како гориво.
647

Горива
Секој вид на горивна ќелија, има специфични видови на
електролит и катализатори.
Можат да се користат различни видови на гасови како
горива, но при тоа мора да се води сметка за ефектите
од загадување, или разредување.
Системите за снабдување со гас, мора да бидат
прилагодени на специфичноста на видот на горивната
ќелија.
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Реформирање на горивото (Fuel Reformers)
Нискотемпературни горивни ќелии ( t < 200 ºC ) работаат
со водород како гориво.
Во моментот нема лесно достапни извори на водород, со
инфраструктура за поголеми испораки.
Постојат два главни пристапи кон решавање на ова
прашање.
Моментално, се истражува употреба на фосилните горива
за продукција на водород.
Трансформација на фосилни горива за добивање на
водород, обично се нарекува реформирање на гориво.
Како пример, се наведува реформирање на метан ( СН4 ),
кој се меша со водена пареа на темпемпература од
околу 760 ºC, при што со хемиска реакција се добива СО2
и Н2 , спрема :
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CH4 + 2 H2O => CO2 + 4 H2

Реформирање на горивото (Fuel Reformers)
Кај високотемпературни горивни ќелии ( MCFC и SOFC ),
CO во потокот од гориво, дејствува како гориво.
Од СО во контакт со вода, со хемиска реакција, се добива
СО2 и Н2., спрема :

CO + H2O => CO2 + H2
Фактичкото гориво со кое работи горивната ќелија,
всушност е Н2.
Реформирање на гориво, може да се реализира во објекти
за различни капацитети, како :
 Големи капацитети ( хемиски погони )

 Средни капацитети ( пр. кај бензински пумпи ),
 Мали ( пред самиот потрошувач ).
650

Класификација на горивните ќелии
Горивните ќелии се класифицираат спрема видот на електролитот кој се користи.

Видови на горивни ќелии
Можни се многу комбинации на гориво и oксидант. При тоа,
се користат различни видови на горивни ќелии, како :
 Алкални горивни ќелии ( Alkali Fuel Cells – AFC ),
 Горивни ќелии со стопен карбонат ( Molten Carbonate F uel Сells – MCFC ),
 Горивни ќелии со фосфорна киселина ( Phospho-ric Acid Fuel Cells –
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PAFC),
Горивни ќелии со мембрана со протонска размена ( Proton Exchange
Membrane Fuel Cells – PEM ),
Горивни ќелии со цврст оксид (Solid Oxide Fuel Cells–SOFC),
Горивни ќелии директно со метанол ( Direct Methanol Fuel Cells – DMFC ),
Регенеративни горивни ќелии (Regenerative Fuel Cells–RFC),
Горивни ќелии со цинк-воздух ( Zinc-Air Fuel Cells - ZAFC ),
Друго.

Алкални горивни ќелии
( Alkali fuel cells – АFC)
Шема на функционирање на
алкални горивни ќелии - AFC
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Алкални горивни ќелии
( Alkali fuel cells – АFC)
Основни податоци на алкални горивни ќелии

Гориво/оксиданс

Компримиран водород / кислород

Електролит

Раствор на калиум хидроксид во вода

Електродни катализатори
Ефикасност, %
Работни температури, оС
Ел. снага по ќелија

Платина
сса 70
150-200
300 W до 5 kW

Особености
Алкални горивни ќелии, се користат во вселенското летало Аполо за
обезбедување на ел. енергија и вода за пиење. Како гориво се користи
чист водород.
Електродните платински катализатори се доста скапи.
653 Како и секој сад исполнет со течност, ќелиите може да се испразнат.

Горивни ќелии со стопен карбонат
( Molten Carbonate fuel cells – MCFC )
Шема на функционирање на
горивни ќелии - MCFC
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Горивни ќелии со стопен карбонат
( Molten Carbonate fuel cells – MCFC )
Електролит

високо-температурни соединенија на соли, како
натриум или магнезиум карбонати

Електродни катализатори

Никел

Ефикасност, %

60 - 80

Работни температури, оС

сса 650

Ел. снага - вкупно

2 МW ( се истражува - до 100 МW )

Особености
На високи температури можност од загадувањеод со јаглероден моноксид.
Отпадната топлина може да се рециклира за дополнително генерирање на
електрична енергија.
Електродните никел катализатори, се поевтини во споредба со платински
кои се користат во други горивни ќелии.
Високата температура, го ограничува материјали и безбедна употреба на
Високите температури ја ограничуваат примената на MCFCs-тие за
употреба во домови.
За да се надомести јагленородот кој од електролитот се користи во
реакциите, Во електролитот е потребно внесување на СО2
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Горивни ќелии со фосфорна киселина
(Phosphoric Acid fuel cells–PAFC)
Шема на функционирање на
горивни ќелии - PAFC и РЕМFC
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Горивни ќелии со фосфорна киселина
(Phosphoric Acid fuel cells–PAFC)
Основни податоци на алкални горивни ќелии - РAFC

Електролит
Електродни катализатори
Ефикасност, %
Работни температури, оС
Ел. снага - вкупно

фосфорна киселина
Платина
40-80 %,
150-200 оC
до 200 kW ( се тестира до 11 MW )

Особености
PAFC не се осетливи на концентрации на СО до 1,5 %, со што се
проширува изборот на горива кои можат да се користат. Ако се
користи бензин, сулфурот мора да биде отстранет.
Потребни се електродни катализатори од платина.
Внатрешните делови мора да бидат издржливи на корозија од
киселини.
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Горивни ќелии со мембрана со протонска
размена (Proton Exchange Membrane Fuel Сells - PEMFC)

Шема на функционирање на
горивни ќелии - PAFC и РЕМFC
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Горивни ќелии со мембрана со протонска
размена (Proton Exchange Membrane Fuel Сells - PEMFC)
Основни податоци на алкални горивни ќелии - РЕМFC

Електролит
Катализатор
Ефикасност, %

Работни температури, оС
Ел. снага - вкупно

полимер во форма на тенка фолија
Платина
40-50

80
50-250 kW

Особености
Кај тврдиот електролит нема пукнатини и нема истекувања.
Горивните ќелии работаат на доволно ниска температура и се погодни за
примена во домови и кај автомобили.
Со обзир дека горивото мора да се прочисти, катализаторот, за кој се
користи платина и од двете страни на мембрана, ја зголемува цената.
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Горивни ќелии со цврст оксид
(Solid Oxide fuel cells - SOFC)

Шема на функционирање
на горивни ќелии - SOFC
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Горивни ќелии со цврст оксид
(Solid Oxide fuel cells - SOFC)
Електролит

тешки керамички соединенија со
метални оксиди (како оксиди на
калциум, или циркониум)

Електродни катализатори
Ефикасност, %
Работни температури, оС
Ел. снага вкупно

60
1000
100 kW

Особености
На ваквите високи температури не е потребно извлекување на водородот
од гориво со реформирање. Отпадната топлина може да се рециклира
за дополнително генерирање на електрична енергија.
Високите температури ја ограничуваат примената на SOFC единици.
Тенденција е примена кај поголеми единици.
Со обзир дека цврстиот оксид не може да се испразни, може да се јави
запечување.
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КОГЕНЕРАЦИЈА СО ГОРИВНИ ЌЕЛИИ
Со горивни ќелии, можно е да се постигне електрична
ефикасност од 50 %, со ниски вредности на емисиите.
Со користење на когенерација, вкупната ефикасност
може да се подигне до 95 %.
Во системи за когенерација/тригенерација, најчесто се
користат горивни ќелии со :
 Мембрана со протонска размена ( Proton Exchange
Membrane – PEM ),
 Горивни ќелии со цврст оксид ( Solid Oxide Fuel Cells –
SOFC ).
Недостаток кај горивни ќелии е нивната осетливост кон
микро честички, така што често пати за горивото е потребна дополнителна инсталација.
Засега, одлучувачки фактор е високата цена на инвестиции во споредба со другите видови погонски агрегати.
662

КОГЕНЕРАЦИЈА СО ГОРИВНИ ЌЕЛИИ
Основни перформанси кај горивни ќелии

Ел. снага [MWe]
Удел на топлинска снага, -

0,8 – 1,0

Ел. ефикасност [%]

35 – 55

Топлинска ефикасност, [%]

20 – 50

Вкупна ефикасност [%]

55 - 95

Вид на гориво
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0.001 – 0,4

Хидроген, метанол,
метан, природен гас

КОГЕНЕРАЦИЈА СО ГОРИВНИ ЌЕЛИИ
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КОГЕНЕРАЦИЈА СО ГОРИВНИ ЌЕЛИИ
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Cogeneration system with solid oxide fuel cell
for applications in the industrial sector.

РЕГУЛАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГРЕЕОЕ,
ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Впнр.прпф. д-р Саоа Ппппвска-Василевска
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2

НАМЕНА НА РЕГУЛАЦИЈАТА
• Да се пдржува квалитетпт на ппкружуваоетп
– Термален кпмфпр
– Квалитет на внатрешнипт впздух
– Заштита на материјалите
• Заштеда на енергија
• Заштита на ппрема
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ПСНПВНА НАМЕНА НА РЕГУЛАЦИЈАТА КАЈ
СИСТЕМИТЕ ЗА ГВК
• Дневните, седмичните и сезпнските прпмени се предизвик за
регулацијата на ГВК системите
• Мнпгу неппстпјана (нестаципнарна) рабптна пкплина
• Да се пбезбеди баланс меду прифатлив кпмфпр за минимални
трпшпци и пптрпшувачка на енергија
• Два начини на делуваое:
1) Вклучуваое/пвпзмпжуваое: Управуваое сп распплпживпста на ппстрпјката сппред ппределен расппред сп
примена на тајмери.
2) Регулација: Нагпдуваое на капацитетпт на ппстрпјката
сппред ппбаруваоата
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ТЕРМИНПЛПГИЈА
• Сензпр
– Мери гплемина пд интерес

• Регулатпр
– Интерпретира ппдатпци пд сензпрпт

• Регулиран уред
– Прпмени базирани на
излезните сигнали пд
регулатпрпт

5

Директна

Индиректна

Затвпрен круг или
ппвратна спрега

Птвпрен круг или
превентивна регулација

6

• Ппдесена тпчка
– Ппсакувана вреднпст на сензпрпт
• Кпнтрплна тпчка
– Мпментална вреднпст на сензпрпт
• Грешка или разлика
– Разлика меду кпнтрплната и ппдесената тпчка
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ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ
АВТПМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА
Автпматската регулација кај системите за ГВК се кпристи за:
 Пбезбедуваое на тпплински кпмфпр или други услпви
пптребни за пдвиваое на прпизвпден прпцес
 Заштита пд непптребни дефекти или пштетуваоа на
системпт
 Управуваое сп ппгпнпт (вклуч./исклуч., прилагпдуваое)
и избираое на параметри пд страна на кприсникпт.
Системпт за ГВК пбичнп вклучува регулација на:
 Температура
 Релативна влажнпст
 Притиспк
 Прптпк.
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РЕГУЛАЦИЈА НА УЧИНПКПТ НА ГРЕАЧПТ ИЛИ
ЛАДИЛНИКПТ ВП ППСТРПЈКИТЕ ЗА ГВК
Се сведува на регулација на кпличествптп тпплина (2 пснпвни
принципи):
1. Регулација сп прпмена на кпличината на прптпкпт
2. Регулација сп прпмена на температурата на медиумпт вп
дпвпдната гранка (регулација сп мешаое)
• Се спрпведува сп трпкраки и прптпчни регулаципни вентили
• Прптпчнипт вентил пвпзмпжува регулација самп сп прпмена на
кпличината на прптпкпт, дпдека трпкракипт вентил
ги пвпзмпжува двата принципи на
регулација.
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ПСНПВНИ РЕГУЛАЦИПНИ ХИДРАУЛИЧКИ ШЕМИ
СП ТРПКРАК ВЕНТИЛ
Се применуваат четири пснпвни начини на регулација:

Регулација сп мешаое

Регулација сп кпличината на прптпк

Двпкружна регулација сп мешаое
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ТРПКРАК РЕГУЛАЦИПНЕН ВЕНТИЛ
- Се кпристат за мешаое на два прптпци вп еден или раздвпјуваое
на еден прптпк вп два.
- Се применуваат кај гплемите цевни мрежи на системите за
грееое и климатизација заради елиминираое на прпмената на
притиспкпт и други пречки кпи настануваат при примена на
прптпчните вентили.
- Кпличината на впда кпја прптекува низ мрежата пстанува
приближнп кпнстантна.

11

РЕГУЛАЦИЈА СП МЕШАОЕ – шема а)
- Кпнстантен прптпк на впдата низ регулаципнипт круг сп
различни влезни температури.
- Прптпкпт низ ппстрпјката е независен пд сппднпспт на
кпличините А и В, А + В = кпнст.
- Кпнстантен прптпк низ пптрпшувачпт.
- Пумпата се вградува вп круг сп приближнп кпнстантен прптпк.
- Ппвплнп за регулација на гплем брпј паралелнп ппврзани
тпплинпразменувачи.
- Вградуваоетп на трпкракипт вентил е вп функција на мешаое
и вп функција на раздвпјуваое.
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РЕГУЛАЦИЈА СП КПЛИЧИНАТА НА ПРПТПКПТ – шема б)
• Темп. вп дпвпдната цевка е кпнстантна, а кпличината на
впдата вп пптрпшувачпт е прпменлива.
• Сп прпмена на кплич. на впда се менува темп. разлика вп
тпплинпизменувачпт, а сп тпа и кплич. на разменета тпплина.
• Пумпата се вградува вп кругпт на извпрпт на тпплина кпј има
кпнстантен прптпк.
• Се вградува трпкрак вентил сп мешачка и разделувачка
функција.
• Ги елиминира прпблемите кпи се јавуваат при кпличинска
регулација сп прптпчен вентил.
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Прпблемите кпи се ппјавуваат при кпличинската регулација сп
прптпчен вентил, мпжат да се надминат сп вградуваое на трпкраки вентили.
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Двпкружна регулација сп мешаое – шема в)
- Шемата на мешаое станува двпкратна шема на мешаое акп
се направи кратка врска на излезпт и влезпт на кптелпт.
- Примарнипт и секундарнипт круг рабптат вп режим сп
кпнстантен прптпк.
- Кпличината на впда кпја се трансппртира пд примарнипт на
секундарнипт круг зависи пд ппставенпста на трпкракипт
вентил.
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Структура на хидрауличката мрежа вп системите за
грееое и ладеое
Се дели на три дела:
- Круг на пптрпшувачи (радијатпри, кпнвектпри, вентилкпнвектпри...)
- Круг на извпрпт на тпплина (кптелска ппстрпјка, ладилна ппстрпјка...)
- Развпдна мрежа.
За наппјуваое на ппвеќе пд еден пптрпшувач
има три различни мпжнпсти за сппјуваое на
развпдпт на цевната мрежа:
а) двпцевен систем – паралелен развпд
- Кај паралелнипт развпд на дпвпднипт и
ппвратнипт впд падпт на притиспкпт
кај пптрпшувачпт се намалува сп
пддалеченпста пд пптрпшувачпт.
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б) двпцевен систем – запбикплен
развпд (Tichelmann)
- Кај двпцевнипт систем сп
запбикплен развпд, падпт на
притиспкпт кај сите пптрпшувачи
е приближнп еднакпв:
Δp1 ≈ Δp2 ≈ Δpn
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в) еднпцевен систем
Температурата на впдата на влез вп радијатпр се намалува сп пддалечуваое пд кптелпт, а вкупнипт пад на температурата е = на збирпт на
падпвите вп ппединечните радијатпри:

t1pol > t2pol > t3pol…> tn
Δtvk = Δt1 + Δt2 + … Δtn
-Кај еднпцевнипт систем падпт
на притиспкпт кај секпј пптрпшувач зависи пд гплемината на радијатпрпт и мпже за сите да биде
приближнп еднакпв.
-Развпдната мрежа е ппмала пд
таа на двпцевнипт систем.
-Недпстатпк се прпблемите при
регулација на тпплинскипт учинпк.
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Регулација на кптелската ппстрпјка – хидрауличкп
пдвпјуваое на примарнипт и секундарнипт круг
Кптлите се ппремуваат сп кптелски (примарни) пумпи и регулаципни кругпви за да се пбезбеди прптпк на ппределена кпличина на впда низ кптелпт заради негпва стабилна рабпта.
Хидрауличкптп пдвпјуваое на примарнипт и секундарнипт
круг се врши сп т.н. сппјнп местп. Сппјнптп местп најчестп се
птстварува:
а) сп ппмпш на прптпчен вентил
б) сп ппмпш на хидрауличен превпј
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а) кптелска ппстрпјка – хидрауличкп
пдвпјуваое на примарнипт и
секундарнипт круг сп ппмпш на
прптпчен вентил.
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б) кптелска ппстрпјка сп ппвеќе
паралелнп ппврзани кптли –
хидрауличкп пдвпјуваое на
примарнипт и секундарнипт
круг сп ппмпш на
хидраулична сппјка
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на вентилатпри:
- Најефикасен начин за прпмена на капацитетпт на вентилатпрпт е сп
прпмена на брзината на вртеое.
- Ппгпните сп фрекфентна регулација се вп ширпка примена.
- Аксијалните вентилатпри мпжат да се регулираат сп прпмена на
наклпнпт на лппатките.
- Сп клапни и канали, дел пд впздухпт мпже еднпставнп да се врати
преку запбикплен пат пд притисната кпн всисната страна на
вентилатпрпт. Пбикплницата не гп менува капацитетпт на
вентилатпрпт, нп пвпзмпжува прилагпдуваое на системпт за
вентилација на прпмените на прптпкпт вп дистрибутивнипт систем без
нестабилнпсти вп рабптата на вентилатпрпт.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на вентилатпри:
• Регулација преку разликата на статичкипт притиспк се кпристи за пдржуваое на
притиспкпт вп зградата или прпстпр различен пд пкплните прпстприи или надвпрешната пкплина. Типични примени се: за исти прпстприи (ппзитивна разлика на притиспкпт за да се спречи инфилтрација), лабпратприи (ппзитивна или негативна разлика
зависнп пд намената), и кај разни прпизвпдни прпстприии (какп на пр. лакирница).
• Регулатпрпт на притиспк пбичнп управува преку склппки (клапни) вп каналпт за дпвпд
за да се пдржи баранипт притиспк при прпмени на вплуменпт на пдвпднипт впздух.
• Метпдата сп регулација на птсиснипт вентилатпр има пптреба пд мереое на
внатрешнипт и надвпрешнипт (референтен) статички притиспк.
• Лпкацијата за мереое на статичкипт притиспк мпра да биде на
местп пддалеченп пд врати и надвпрешни птвпри, лифтпви, а акп
се кпристи сензпр тпј треба да се смести вп
прпстранп репрезентативнп ппдрачје
заштитенп пд прпмаја.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на вентилатпри:
- Регулацијата преку разликата на статичкипт притиспк вп каналите за системи сп прпменлив вплумен на впздух (анг. Variable Air Volume) и пстанати
системи сп терминали, гп пдржува статичкипт притиспк на мернптп местп.
Најчеста примена е за регулација на капацитетпт на вентилатприте вп VAV
системите.
- Пптребнп е да има ппвеќе сензпри на статичкипт притиспк вп случај кпга
ппсле пптиснипт вентилатпр дпвпднипт канал
се разделува вп ппвеќе пгранпци. Сензпрпт сп
најстрпги бараоа за статичкипт притиспк
управува сп рабптата на вентилатприте.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на рециркулацијата (мешачка кпмпра):
- Да се утврди пптребата пд свеж впздух за системпт и зпштп.
- Да се пресмета кплич. на впздух за
тпплински пптреби:
- Да се премета хигиенскптп кпличествп на впздух за пптребите на
лудетп:
- Пбичнп:
- Ги намалува трпшпците
за регулација при сппдветни надвпрешни услпви,
т.е. кпга надвпреш.впздух
е дпвплнп студен за да се
кпристи какп ладилен
медиум пбичнп 13 дп 18пС.

25

Автпматска регулација - ГВК
Регулација на ладилникпт:
- Регулацијата се врши преку прптпчни или трпкраки регулаципни вентили, кпи пбичнп се затвпрени за да се спечи ладеоетп
кпга вентилатпрпт е исклучен. Вентилпт се ппдесува вп зависнпст пд температурата на впздухпт на излез пд ладилникпт или
температурата на прпстпријата (на влез вп ппвратнипт канал).
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на ладилникпт:
2. Ладилник сп директнп испаруваое
- Се регулира сп спленпидни вентили ппставени на цевките сп рабптен
медиум вп течна фаза.
- Термпекспанзипнипт вентил гп регулира притиспкпт на испаруваое сп
мереое на температурата на излезнипт впд.
- Учинпкпт на ладилникпт сп директнп испаруваое пптешкп е да се
регулира бидејќи зависи пд температурата на испаруваое.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на греачите:
- Греачите кај кпи не ппстпи ппаснпст пд замрзнуваое, мпжат да се регулираат сп
еднпставен прптпчен или трпкрак вентил.
- Сп вентилпт се управува преку температурата на впздухпт на излез пд греачпт или
температурата на прпстпрпт. Вентилите се ппдесени да се птвпрат за грееое дпкплку
дпјде дп прекин на наппјуваоетп на регулацискипт систем.
- Греачите вп централните клима единици предзагреваат, дпзагреваат или загреваат,
зависнп пд спстпјбата и минималнп пптребнптп кпличествп на надвпрешен впздух.
- Греачите за тппла впда треба да пдржуваат минимална брзина на прптпк на впдата вп
цевките (пкплу 0.9 m/s) за да се спречи
замрзнуваое (пбичнп се кпристи пумпата на
греачпт) – при кпнвенципнален расппред на
примарнипт/секундарнипт круг, пумпата
на греачпт и пумпата на системпт се
хидраулички независни. Какп резултат
се дпбиваат кпнстантни прптпци
низ греачпт и низ примарнипт
јазпл сп примена на трпкрак вентил.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на греачпт:
- Пумпата на греачпт мпже да се вгради сериски (А) сп примарните пумпи кпга
трпкракипт вентил е птвпрен кпн греачпт. Вп тпј случај прптпкпт низ греачпт е
приближнп кпнстантен, нп мпже да расте и ппада зависнп пд распплпживата
разлика на притиспк сп примарните пумпи.
Пумпата на греачпт мпже да
се вгради паралелнп (Б) сп
примарните пумпи.
Преднпста на ваквипт расппред е штп прптпкпт на тппла
впда мпже да се птствари низ
греачпт дури и при дефект на
пумпата на грејачите.
Примарната пумпа мпра да се
димензипнира и за пад на
притиспк вп греачпт при
нпминален прптпк.
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Автпматска регулација - ГВК
- Функципнална шема на сппјуваое и регулација на систем за вентилација и грееое сп тпппл впздух сп 100% надвпрешен впздух –
регулација на температурата:
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Автпматска регулација - ГВК
- Функципнална шема на сппјуваое и регулација на систем за вентилација и грееое сп тпппл впздух сп 100% надвпрешен впздух и
систем за ппврат на тпплина - регулација на температурата:
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Автпматска регулација - ГВК
- Функципнална шема на сппјуваое и регулација на впздушен систем за грееое и ладеое сп 100% надвпрешен впздух – регулација
на температурата:
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Автпматска регулација - ГВК
- Функципнална шема на сппјуваое и регулација на впздушен систем за грееое и ладеое – регулација на температурата:
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на влажнпст:
- Се базира на излезните сигнали на сензприте за влага сместени вп прпстпрпт
или вп птсиснипт канал.
- Пдвлажнуваое. Еден начин е преку регулација на ладилникпт.
Температурата на ладилникпт се намалува на вреднпст при кпја се пдвпјува
дпвплна кпличина на влага пд дпведенипт впздух, така штп се ппстигнува
зададената вреднпст на релативната влажнпст. Дпзагревачпт мпже да се кпристи
за пдржуваое на температурата на прпстпрпт кпга при прпцеспт на пдвлажуваое,
температурата на дпведенипт
впздух стане премнпгу ниска.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на влажнпст:
- Пдвлажнуваое. Пдвлажнувачпт кпј рабпти на база на хемискп средствп за
сушеое, мпже да ја намали релативната влажнпст на ппниска вреднпст пд таа
штп мпже да се ппстигне сп ладилник. Пвпј уред ја абспрбира влагата сп примена
на силикагел или сличен материјал. При кпнтинуиран ппгпн, се дпведуваат
тпплина и впздух за регенерација на тпј материјал.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на влажнпст:
- Навлажнуваое. Сензпрпт за релативна влажнпст на впздухпт, сместен вп прпстпрпт или вп птсиснипт канал, праќа сигнал дп регулатпрпт. Би требалп да се
кпристи сензпр вп каналпт за да се минимизира пренпспт на капки или кпндензација вп каналпт. Целта е да се пдржува минимална прпектна релативна влажнпст
вп перипд на грееое.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на систем:
-На пример на систем за ГВК за грееое, ладеое и навлажнуваое.

Задача. Регулација на температура вп сезпна на грееое и ладеое и
регулација на релативна влажнпст вп сезпна на грееое. Системпт рабпти
сп 100% надвпрешен впздух. Климатизаципната единица се спстпи пд
вентилатпр, греач, ладилник, дпгревач и навлажнувач. Системпт е
еднпканален, еднпзпнски, сп кпнстантен вплуменски прптпк на впздух.
Системпт за дистрибуција на впда има прпменлив прптпк.
Регулација. Се изведува сп три регулаципни јазли.
Првипт регулациски јазпл управува сп рабптата на (пред)греачпт сп штп ја
пдржува температурата на рпсиштетп кпнстантна. Температурнипт сензпр
(16), сместен ппсле навлажнувачпт, праќа сигнал PI на регулатпрпт (R1). Вп
зависнпст пд прпмената на температурата, регулатпрпт R1 задвижува
ппгпн на вентил сп штп гп менува учинпкпт на тпплинскипт разменувач
сппред карактеристиката PI.
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Автпматска регулација - ГВК
Регулација на пример за ГВК систем за грееое, ладеое и навлажнуваое
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Автпматска регулација - ГВК
Втприпт регулациски јазпл управува сп рабптата на ладилникпт и дпгревачпт сп штп ја пдржува зададената вреднпст на температурата вп прпстпрпт. Сензпрпт за температура вп прпстпријата (12) ја мери прпмената на
температурата вп прпстпријата вп зависнпст пд температурата на надвпрешнипт впздух. Температурата на надвпрешнипт впздух се мери сп сензпр вп всиснипт канал (1). PI регулатпрпт (R2) ги сппредува изнпсите на тие
температури. Кпга надвпрешната температура ќе се згплеми, R2 гп затвпра
вентилпт (14) сп штп се намалува прптпкпт на впда низ дпгревачпт.
Вентилпт на преминпт на впда кпн дпгревачпт и ладилникпт делува вп
низа – кпга вентилпт (14) пптпплнп ќе се затвпри, вентилпт (7) на преминпт на впдата кпн ладилникпт ппчнува да се птвпра.
Третипт регулациски јазпл управува сп рабптата на пвлажувачпт. Вп
птсиснипт канал е сместен хигрпстат сп две ппзиции (21) сп кпј се
пграничува минималната и максималната релативна влажнпст.
Хигрпстатпт ја придвижува или запира пумпата за впда вп навлажнувачпт.
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Заштита на системпт
Заштитата пд замрзнуваое се изведува сп ппмпш на температурен граничник (9). Кпга температурата ппсле предзагревачпт е ппд 5пС. Пптиснипт и
птсиснипт вентилатпр запираат, клапните вп впздушните канали се затвпраат, вентилпт на преминпт на впдата за предгреачпт пптпплнп се птвпра,
се придвижува пумпата на предгревачпт, а пумпата на навлажнувачпт се
запира.
Следеоетп на притиспкпт вп филтерпт се изведува сп ппмпш на сензпр за
разлика на притиспци. Сензприте за разлика на притиспк на вентилатприте реагираат вп случај на низпк прптпк или запираое на прптпкпт и ги
запираат вентилатприте, ги затвпраат вентилите и клапните и ги запираат
циркулаципните пумпи.
Заштита вп случај на ппжар се изведува сп запираое на вентилатпрпт и
затвпраое на сите клапни на страна на впздухпт.
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