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За GEF-UNIDO проектот за енергетска ефикасност во индустријата во Македонија 

Проектот има за цел да ја поттикне трансформацијата на македонскиот пазар за енергетска 
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Проектната компонента 1 (ПК1) се фокусира на развивање, промовирање и спроведување на 

кохерентен сет од законски, стимулативнии мерки, доброволни шеми (стандарди) и програми, кои 
можат да се операционализираат за да овозможат суштинско спроведување на националната 

политика и законодавство и стратешките документи, како на пример  вториот национален план за 

енергетска ефикасност. ПК 1 има за цел да овозможи развивање на програмска рамка за енергетска 
ефикасност во индустријата преку поддршка на и соработка со иницијативите за пазарни 

механизми и трансфер на технологии кои придонесуваат кон намалување на емисии на 

стакленички гасови.  

Проектната компонента 2 (ПК2) овозможува воведување и спроведување на системи за 

управување со енергија (во согласност со стандардот ИСО 50001) како и демонстрирање на 

најдобра достапна пракса за системи за индустриска пареа и компримиран воздух во 

индустриските претпријатија во Македонија и пазарот за енергетска ефикасност во индустријата. 
ПК2 е насочена кон побарувачката и понудата на услуги за енергетска ефикасност во индустријата 

и делува преку зајакнување на знаењата и обезбедување на обука на носителите на одлуки и 

вработените значајни за потрошувачката на енергија во индустриските претпријатија, како и на 
националните консултанти. Обуката се спроведува од страна на водечки меѓународни експерти 

низ серија на модули, практична работа и советување.   

Проектната компонента 3 (ПК 3) е насочена кон зголемување на обемот на инвестиции во областа 
на проекти за енергетска ефикасност и технологии во индустријата, преку поинтензивно 

користење на постоечките извори на финансирање, како и обезбедување на дополнителни извори 

од банкарскиот сектор. Фокусот на ПК3  е зголемен обем и квалитет на проекти за енергетска 

ефикасност во индустријата поднесен до банките и стимулации за претпријатијата и банките што 
поддржуваат проекти за енергетска ефикасност во индустријата.  

Проектот се финансира преку глобалниот еколошки фонд (Global Environment Facility-GEF), се 

спроведува од страна на Организацијата на обединетите нации за индустриски развој (Industrial 
Development Organization - UNIDO) и Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ), 

канцеларијата во Македонија (Regional Environmental Centre – REC, Country Office Macedonia), во 

соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за 

економија, Агенцијата за енергетика, Кабинетот на заменикот премиер за економски прашања и 
Макеоднската банка за поддршка на развојот. 

За повеќе информации во врска со проектот Ве молиме обратете се на  CO.macedonia@rec.org 

 

За UNIDO     www.unido.org 

За GEF     www.thegef.org 

За РЕЦ, канцеларијата во Македонија  http://mk.rec.org/ 
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Отфрлање на одговорност 
  

Овој прирачник за обука е специјално подготвен за да се користи и дистрибуира со 2-

дневниот курс за оптимизација на индустриски парно-кондензни системи од страна на  

програмата на УНИДО за енергетска ефикасност во индустрија (ЕЕИ). Неговата 

подготовка е поддржана од УНИДО ЕЕИ во договор со авторите. Ни авторите, ниту 

УНИДО, ниту кој и да е од вработените, не даваат гаранција, директно или индиректно, 

ниту преземаат каква било законска обврска или одговорност за точноста, корисноста на 

информациите, користениот апарат, производ или процес, ниту застапуваат став дека 

неговата употреба нема да ги наруши правата на приватна сопственост. Упатувањето на 

некој специфичен производ, процес, или услуга со трговско име, трговска марка, 

производител, или на друг начин, не претставува посочување, препорака, или 

фаворизирање од страна на авторот и УНИДО. Ставовите и мислењата на авторите што се 

изразени овде не мора да ги претставуваат и изразуваат и оние на УНИДО или некоја 

негова агенција. 
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АПСТРАКТ 
 Прирачникот за оптимизација на индустриски парно-кондензни системи е развиен 

како дополнителен преглед и извор за предавања и практична обука кој се нуди од 

проектот УНИДО за енергетска ефикасност во индустријата (ЕЕИ). Тој НЕ ги заменува 

предавањата и практичната обука водени од страна на инструкторите-експерти. Сепак, 

овој Прирачник е наменет за едукација на крајните корисници и енергетските 

консултанти, за тоа како да се проценат и оптимизираат системите за пара. Неговата 

единствена цел е да ги идентификува, измери и постигне енергетските заштеди и 

намалување на трошоците преку соодветни операции и управувања, одржување на 

системот, процеси кои користат пара и апликацијата на најсовремени технологии во 

индустриските парно-кондензни системи. 

 Овој прирачник се однесува на работата на типични индустриски парно-кондензни 

системи, во кои се вклучени генератор на пареа, дистрибутивен систем, крајни корисници 

(потрошувачи) на пареа, систем за враќање на кондензатот и комбинирано производство 

на топлина и електрична енергија. Прирачникот понатаму ги опишува сите области 

подетално и ги идентификува критичните и важните параметри, мерења итн., кои е 

потребно да се направат за енергетска проценка на парно-кондензниот систем на одредена 

постројка според “Системскиот пристап”. Прирачникот за обука ги идентификува 

можностите за подобрување на ефикасноста на секоја од претходно спомнатите области, 

кои водат кон оптимизација на целокупниот парно-кондензен систем. 

 Дополнително, овој прирачник обезбедува информации за комплетна енергетска 

проценка на системот за пареа користејќи стандарден протокол и шаблон за комплетирање 

на крајниот извештај за оценување. Прирачникот, исто така, содржи информации за 

преносните инструменти кои се често барани и се користат при проценка на енергетскиот 

систем на пареа. И на крајот, презентирани се неколку студии на успешни проекти 

имплементирани во индустријата кои би им помогнале на експертите за подобро 

разбирање на методологијата за проценка и нејзино успешно спроведување. 

 Сите анализи на парно-кондензните системи треба да ги почитуваат основните 

закони на физиката и термодинамиката (топлински и масен баланс). Често пати не е лесно 

рачно да се спроведе детална анализа и потребно е да се направи модел на овие апликации 

со комерцијално достапни софтверски алатки. Употребата на софтверските алатки веќе е 

доста распространета во индустријата, со поддршка од системи за прибирање податоци во 

реално време, во контролните простории за моделирање и анализи на системите за пареа. 

Сите користени методи за анализа на парно-кондензни системи треба да го препознаат 

значењето на системскиот пристап и да се базираат врз цврстите инженерски принципи. 

Софтверските пакети на Најдобрите практики на парно-кондензниот систем на 

Министерството за енергетика на САД може да се користат за моделирање на системи за 

пареа. Со нив се определува заштедата на енергија и финансиски средства преку проекти 

и се обезбедува одлична платформа за корисникот на систем за пареа. Прирачникот за 

обука ги воведува корисниците во можностите на овие софтверски алатки и обезбедува 

информации за тоа како да се добијат од интернет. 

 Генерално, овој прирачник нуди лесно разбирлива методологија за систематски да 

се прифати системскиот пристап за оптимизација на индустриските парно-кондензни 

системи и преку едноставни примери и проблеми им нуди на експертите можност да го 

тестираат  нивното знаење и нивниот напредок низ различни делови од парно-

кондензниот систем. 
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НОМЕНКЛАТУРА 
 

Aorifice – површина на отвор  

Cp – специфична топлина (специфичен топлински капацитет)  

dorifice – дијаметар на отвор  

hblowdown – енталпија на испуштена вода при исфрлање на талогот  

hcondensate – енталпија на повратен кондензат  

hexit – енталпија на излезот од турбината  

hfeedwater – енталпија на напојната вода  

HHVfuel –  горна топлинска моќ на горивото  

hinlet – енталпија на влез во турбина  

hmakeup – енталпија на дополнителна вода  

hPRV – енталпија на излезот од вентилот за редукција на притисок  

hsteam – енталпија на пареа  

hwater_in – енталпија на вода во сад  

hwater_out – енталпија на вода надвор од сад  

Kbd_savings – заштеди на трошоци за енергија со намалување на загубата при исфрлање на 

талог  

Kbd_system – трошоци за гориво во врска со загубата при исфрлање на талог   

Kboiler – оперативни трошоци на котелот за гориво  

kelectric – цена на електрична енергија  

kfuel – единечна цена на горивото  

kfuel_1 – трошоци за гориво 1  

kfuel_2 – трошоци за гориво 2  

Kshell –  – трошоци за гориво поврзани со загубата низ обвивката  

ksteam – единечна цена на пареа или индикатор за цената на пареата  

kW – моќност на електрична енергија добиена од парна турбина  

mblowdown – масен проток на испуштена вода со талог и при отсолување од котелот  

mblowdown_current – моментален масен проток на испуштена вода со талог и при отсолување од 

котелот  

mblowdown_new – нов масен проток на испуштената вода со талог и при отсолување од 

котелот  

mcondensate – масен проток на повратен кондензат  

mfuel – проток на гориво  

mPRV – масен проток на пареа низ вентил за редукција на притисок (PRV)  

msteam – масен проток на пареа од котелот  

msteam_saved – масен проток на заштедена пареа  

mturbine – масен проток на пареа низ турбина  

mwater_in – масен проток на вода во сад (термички уред)  

mwater_out – масен проток на вода од сад  

Psteam – притисок на пареа  

Qair_1 – топлина пренесена на воздухот при тековната операција  

Qair_2 – топлина пренесена на воздухот при нова операција  
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Qbd_boiler – загуба на топлинска енергија содржана во водата испуштена од котелот со 

нечистотиите (при отсолување на котелот)  

Qbd_savings – заштеди на топлинска енергија со намалување на загубата при исфрлање на 

нечистотии (отсолување на котелот)  

Qbd_system – загуба на топлинска енергија поради отсолување на ниво на системот  

Qcondensate – количина на топлинска енергија во кондензатот во споредба со дополнителната 

вода  

Qenduse – топлина доставена до крајните корисници  

Qsaved_insulation – енергетска заштеда поврзана со изолацијата на површините  

Qsteam – топлина пренесена со пареа  

Qwater – топлина пренесена на вода во топлински изменувач  

T – работни часови  

Tin – температура на влез   

Tout – температура на излез  

Vair – волуменски проток на воздух   

Vcondensate – волуменски проток на повратен кондензат  

Wactual – работа на вратило извршена од инсталираната турбина  

Wideal – работа на вратило извршена од идеална турбина  

 

 

Грчки симболи  

 

β – однос на испуштената вода со талог од котелот како процент од напојната вода  

ηboiler – ефикасност на котелот  

ηboiler_1 – ефикасност на котелот со гориво 1  

ηboiler_2 – ефикасност на котелот со гориво 2  

ηcurrent – моментална ефикасност на котелот  

ηnew – нова ефикасност на котелот (ефикасност во нова состојба) 

ηturbine –  изентропска ефикасност на турбината  

λbd_system – загуби поради испуштена вода од системот  

λblowdown – загуби на котелот поради испуштена вода со талог и при отсолување  

λmiscellaneous – разни загуби на котелот  

λshell – загуба низ обвивката на котелот (оддавање топлина со конвекција и зрачење)  

λstack – загуба со излезните гасови (низ оџакот) на котелот  

ρair – густина на воздух  

ρcondensate – густина на кондензатот  

σ – заштеда на трошоци за гориво  

σCHP – нето економски придобивки поврзани со работа на парна турбина  

σcondensate– заштеда на гориво  поврзана со враќање на кондензат  

σelectric – заштеда на електрична енергија при работа на парна турбина  

σExcessAir – заштеда на трошоци за гориво поврзана со имплементирање на мерка за 

контрола на вишок воздух  

σfuel – зголемување на трошоците за енергенси при работа на парна турбина  

σFuelSwitch_savings – заштеда на трошоците за гориво поврзани со имплементирање на мерка за 

контрола на вишок на воздух  

σinsulation– заштеда на трошоците за гориво поврзани со изолација на површините  
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σsteam– заштеда на трошоците за гориво поврзани со заштеда на пареа  

σsteamleak– заштеда на трошоците за гориво поврзана со елиминирање на истекување на 

пареа  
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1. ВОВЕД 
 

 Овој прирачник за дводневна обука за оптимизација на парно-кондензни системи е 

наменет за оператори на парни системи и персоналот за одржување, енергетски менаџери, 

инженери одговорни за процесни постројки и инженери-консултанти. Во овој прирачник 

се обработуваат методи за подобрување на ефикасноста на системот, методологија за 

квантификување на енергијата и намалување на трошоците од овие подобрувања, аспекти 

за спроведување и програми за постојано подобрување. Овој прирачник ги има следниве 

цели: 

o Разбирање на потребата и важноста од системски пристап за прецизна проценка на 

парно-кондензниот систем и можностите за оптимизација   

o Обучување на крајните корисници и на инженерите-консултанти за проценување и 

оптимизација на парно-кондензните системи  

o Помош на субјектите од индустријата за проценка на парно-кондензните системи, за 

постигнување на енергетски заштеди и намалување на трошоци при работата и 

контролата на системот за пареа; одржување на системот; соодветно користење на 

пареата во процесите; комбинирано производство на топлина и електрична енергија / 

когенерација и примена на најсовремени технологии  

o Спроведување на проценка на терен и идентификување, квантификација и 

спроведување на проекти за заштеда на енергија и трошоци, а со тоа и оптимизација на 

целокупниот парно-кондензен систем   

o Идентификување на сет на алатки и ресурси, вклучувајќи софтвер, стандарди и насоки 

кои можат да помогнат при примената на можностите за подобрување на ефикасноста 

на парно-кондензниот систем.  

 

1.1 Индустриски корисници на пареа 

 Употребата на пареа во индустријата е многу распространета. Податоците од 

различни индустриски гранки покажуваат дека просечната употреба на енергијата на 

пареата изнесува 35-40% од вкупната употреба на енергија. Оттука, многу е важна 

оптимизацијата на овие системи и намалувањето на нивните оперативни трошоци. Сепак, 

нема два системи или процеси кои се исти и поради тоа е тешко да се генерализира  

парно-кондензните системи. Индустриските системи за пареа може да се класифицираат 

во три категории врз основа на нивото на притисок, количеството пареа што се користи, 

како и врз основа на процесите кои користат пареа за загревање, одземање, сушење и за 

производство на електрична енергија: 

  

o Големи корисници на пареа  

 Петрохемиска индустрија  

 Рафинерии  

 Дрвно-преработувачка индустрија, целулоза и хартија   

 Производство на храна и пијалаци  

 Пластика  

 Гума и гумени производи 

 Текстил  
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 Фармацевтска индустрија 

 Преработувачка и монтажа 

 

o Средни корисници на пареа  

 Греење на големи комерцијални објекти  

 Пиварници  

 Перални  

 Пекарници  

 Металопреработувачка индустрија  

 Големи постројки за ладење (ладилни агрегати - чилери) 

 

o Мали корисници на пареа  

 Електроника  

 Боењето во индустрија за обувки  

 Системи за влажење на воздухот  

 

1.2 Предности на користењето на пареа  

 Пареата е многу ефикасен извор на топлина, кој одржува константна температура и 

има високи коефициенти на предавање на топлината. Пареата содржи најголемо 

количество енергија (во форма на латентна топлина) за единица маса и, оттука, таа 

претставува многу ефективен медиум за пренос на топлина. Пареата струи низ системот 

без помош од друга опрема што користи енергија, како пумпи, а може и многу прецизно 

да се контролира. Кога се користи заситена пареа, температурата и притисокот на пареата 

се поврзани поради термодинамичките услови, така што температурата на системот може 

прецизно да се контролира со контрола на притисокот на пареа за крајна употреба. 

Пареата, по природа, е многу флексибилен медиум за трансфер на енергија и може да се 

користи за различни процеси каде што е потребна топлина, како и за производство на 

електрична енергија.  

   

1.3 Системски пристап 

 За разбирање и оценување на секој индустриски енергетски систем, клуч за 

техноекономска ефикасност е да се следи т.н. „системски пристап”. За да се примени 

системски пристап, потребно е корисникот да гледа на парно-кондензниот систем како на 

целина, наместо да се истражува само една негова компонента. Генералниот пристап кон 

оптимизацијата на парно-кондензен систем започнува со утврдување на постојната 

состојба на системот и неговите работни параметри, по што следи согледување на двете 

страни на системот, снабдувањето и потребите, односно потрошувачите на пареа. Потоа 

се идентификуваат и анализираат потенцијалните области за оптимизација на парно-

кондензниот систем, при што активностите се усогласуваат со оперативните и 

финансиските ограничувања. Како последен чекор, континуирано се следат 

перформансите на целокупниот систем, со цел и во услови кога кај процесот има потреба 

од промена системот да остане со оптимална конфигурација. 
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2. ОСНОВИ НА ПАРНО-КОНДЕНЗНИТЕ СИСТЕМИ  
 

2.1 Генерички парно-кондензен систем и негови компоненти  

 

 
 

Слика 1: Генерички парно-кондензен систем  
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за најдобри практики во системи за пареа – прирачник за парни системи ) 

 

 Секој парно-кондензен систем (индустриски, комерцијален, институционален) се 

состои од четири основни делови:  

o Производство на пареа  

o Дистрибуција  

o Користење (крајни корисници) и/или когенерација  

o Систем за враќање на кондензатот  

  

При детално истражување, може да се најдат индустриски системи за пареа кои 

сигурно ги имаат претходно спомнатите делови како јасно одвоени целини, но некои 

помали системи и индустриски објекти може да немаат голем дистрибутивен систем. Во 

индустриски системи каде што има големи потрошувачи на пареа често се среќава 

комбинирано производство на топлинска и електрична енергија (CHP), познато како 

когенерација. Тоа може, но и не мора да биде застапено кај средните или малите 

потрошувачи на пареа. Дополнително, секоја од овие четири области се состои од неколку 

компоненти. Притоа, може да постојат повеќе компоненти во системот кои вршат иста 
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функција или одредени компоненти не се присутни во некои специфични системи. Сепак, 

многу е важно да се конструира едноставен линиски дијаграм на целокупниот систем, во 

кој се идентификуваат основните компоненти и опрема што се присутни во системот, а 

кои ќе треба да се анализираат при оценување и оптимизација на парно-кондензниот 

систем. 

 Главните компоненти на индустрискиот парно-кондензен систем се: 

o Производство на пареа  

 Котли  

 Попратна (дополнителна) опрема на котелот (вентилатори за потиснување и 

извлекување на воздух и гасови, мерна и контролна опрема итн.)  

 Економајзери (загревачи на вода)  

 Загревачи за воздух  

 Опрема за третман на вода  

 Деаератор  

 Напојни пумпи  

 Складиште за гориво и опрема за третман на горивото  

 

o Дистрибуција  

 Цевководи за транспорт на пареа  

 Станици за намалување на притисокот (вентили)  

 Опрема за дренажа 

 Акумулатори на пареа  

 Ладилник на прегреана пареа 

 

o Крајни корисници и/или когенерација  

 Топлински разменувачи  

 Колони за раздвојување, одземање, сепарација 

 Испарувачи  

 Уреди за вриење  

 Опрема за сушење, сушилници  

 Опрема за процесно загревање со инјектирање на „жива“ пареа  

 Парни турбини  

 

o Систем за враќање на кондензат  

 Одвојувачи на кондензат (фаќачи на пареа, конденз-лонци)  

 Резервоари за кондензат  

 Пумпи за кондензат  

 Цевковод за кондензат  

  

Како што беше спомнато погоре, мора да се нагласи дека системот за пареа може, но и 

не мора да ги има сите претходно наведени компоненти (опрема), а може некои од 

компонентите да бидат застапени неколкукратно. Ова НЕ е комплетна листа на сите 

компоненти (опрема), но ги прикажува компонентите кои се најчесто застапени во парно-

кондензните системи. За соодветна анализа за оптимизација на парно-кондензниот систем, 

инженерот мора да ги разбере функциите и начинот на работа на секоја компонента во 

системот. Дополнително, многу важно е да се разбере каква е интерактивната поврзаност 
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на секоја од компонентите со целокупниот систем и какво е влијанието на компонентите 

врз ефикасноста на работата и доверливоста на системот во целина. 

 

2.2 Линиски дијаграм на парно-кондензниот систем  

 Линиски дијаграм на парно-кондензниот систем е многу едноставна алатка која го 

прикажува целокупниот парен систем на еден лист. Главната цел на линискиот дијаграм е 

целосно прикажување на операциите на парно-кондензиот систем во фабриката, 

постројката или објектот, без навлегување во технички детали и специфични работни 

услови. Во линискиот дијаграм треба да бидат наведени сите главни компоненти на 

системот, како и оние компоненти кои можеби ќе станат влијателни врз системот. На 

сликите 2а, 2б, 2в и 2г се прикажани примери на основни линиски дијаграми на парно-

кондензни системи, со постепено зголемување на редот на комплексност.    

Слика 2a: Линиски дијаграм на парно-кондензен систем со едно ниво на притисок 

(еден распределител)  
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 
 

 Треба да се нагласи дека и кај наједноставните примери на парно-кондензни 

системи (како на слика 2а), линискиот дијаграм треба да ги содржи сите информации кои 

се потребни при детална анализа за оптимизација на системот. Сите главни компоненти се 

прикажани на сликите, така што и покрај тоа што специфичните симболи со кои се 

претставени можеби не се според меѓународните стандарди, главна цел е да се 

идентификуваат компонентите, шематски да се прикаже нивната локација во целокупниот 

систем, како и да се претстави нивната улога и работа. На сликите 2б, 2в и 2г, 

последователно, се користат истите симболи за соодветните компоненти. Уште еднаш се 

потсетуваат корисниците на овој прирачник дека секој парно-кондензен систем во 

индустријата е специфичен и уникатен, но главните компоненти и нивниот начин на 
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работа се слични меѓу себе. Заради тоа, корисникот треба да развие линиски дијаграм за 

секој систем посебно кој ќе се користи при проценката за оптимизација. 

 

Слика 2б: Линиски дијаграм на парно-кондензен систем со две нивоа на притисок 

(два распределители)  
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 

Слика 2в: Линиски дијаграм на парно-кондензен систем со три нивоа на притисок 

(три распределители) 
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(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 
 

Слика 2г: Линиски дијаграм на парно-кондензен систем со три нивоа на притисок и 

кондензациска турбина  
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 
 

2.3 Термодинамика на пареата 

 Трите основни термодинамички состојби на водата во индустриските парно-

кондензни системи се врела вода, заситена пареа и прегреана пареа. Тие се дефинирани на 

следниов начин: 

Врела вода: Водата е во течна состојба и нејзината температура е пониска од 

температурата на заситување при актуелниот притисок. Енергијата содржана во врелата 

вода е директно пропорционална со нејзината температура. 

Заситена пареа: Со загревање на водата нејзината температура расте и се достигнува 

температура на заситување. Оваа состојба се нарекува заситена течност (вода). Со 

дополнително загревање состојбата на водата се менува од течна во пареа, без притоа да 

се промени нејзината температура. Оваа фазна промена трае се додека целата вода не се 

претвори во пареа. Состојбата кога целокупната вода испарила се нарекува сувозаситена 

пареа. Содржаната енергија на влажната заситена пареа е функција од температурата (или 

притисокот) и квалитетот, односно степенот на сувост на пареата (количеството на пареа 

во двофазната смеса вода-пареа). 

Прегреана пареа: Понатамошно додавање топлина на сувозаситената пареа доведува до 

покачување на температурата на пареата над точката на заситување. Над оваа точка се 

добива прегреана пареа. Содржаната енергија на прегреаната пареа е пропорционална со 

температурата и притисокот.  
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 Врз основа на различните состојби на пареата, во функција од притисокот и 

температурата, термодинамичките особини, како што се наведените во продолжение, 

може да се прочитаат од табели за пареа. 

o Притисок (bar, atm, kPa, MPa) 

o Температура (°C) 

Апсолутна температура (K)  

o Квалитет (степен на сувост)  

o Густина (kg/m
3
)  

o Специфичен волумен (m
3
/kg) 

o Енталпија  (kJ, kcal) 

Специфична енталпија (kJ/kg, kcal/kg) 

o Ентропија (kJ/K, kcal/K) 

Специфична ентропија (kJ/kg-K, kcal/kg-K) 

 

 Табелите за пареа се достапни во неколку различни форми, како што се 

Молиеровиот дијаграм, P-h дијаграм, табеларни податоци во разни прирачници и 

стандарди, равенка на состојба итн. Прилогот А овозможува лесен пристап до табелите за 

пареа од софтверот REFPROP развиен од Националниот институт за стандарди и 

тестирање (NIST) од САД. Важно е да се нагласи дека табелите за вода и пареа од 

различни извори може да имаат различни вредности за енталпијата и ентропијата, бидејќи 

применетата референтна точка (Енталпија=0) може да не е иста. Поради тоа, од 

исклучителна важност е при анализи на системот за пареа постојано да се користат исти 

табели.  

 
Слика 3: Зависност помеѓу температурата и притисокот на заситување за пареа  

 

 На сликата 3 е претставена корелацијата помеѓу температурата и притисокот на 

заситување на пареата. Како што може да се забележи, температурата и притисокот на 

заситување се нелинеарно зависни. На слика 4 се прикажани особините на водната пареа 

во форма на дијаграм познат како Молиеров дијаграм. Во него се прикажани зависностите 

помеѓу притисокот, температурата, енталпијата, ентропијата, квалитетот (степенот на 

сувост) и специфичниот волумен. Задебелената црвена линија претставува крива на 

заситување на пареата. Лево од кривата на заситување е подрачјето на врелата вода – 

течност, додека десниот дел од дијаграмот над кривата на заситување е подрачјето на 
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прегреана пареа. Внатре, во рамките кривата на заситување има линии кои го прикажуваат 

квалитетот на двофазната смеса и ја формираат областа на заситување. 

 

Слика 4: Молиеров дијаграм за водна пареа 

 

2.4 Основни закони и принципи  

Закон за одржување (конзервација) на маса  

 Според законот за одржување на масата, таа не може да биде создадена ниту 

уништена, туку само ја менува својата состојба. 

Закон за одржување (конзервација) на енергија (Прв главен закон на термодинамиката)  

 Според законот за одржување на енергијата, енергијата не може ни да се создаде ни 

да се уништи, таа само може да се трансформира од еден во друг вид.   

Принцип на стационарна состојба и постојан проток  

 Принципот на стационарна (стабилна) состојба и постојан проток значи дека 

интензитетите на промена на масата и енергијата во проверен контролен волумен  се 

еднакви на нула. Тоа значи дека масата и енергијата во проверениот волумен не се 

складираат. Дополнително, според овој принцип, одделни работни параметри 

(температура, притисок, проток) не се менуваат во текот на временскиот период за кој се 

води анализа. 

 Законите за одржување на масата и енергијата и принципот за стабилна состојба и 

постојан проток се основите при оптимизација на секој индустриски систем за пареа. 

Динамичката анализа, стартувањето, исклучувањето и променливите режими обично се 

пренебрегнуваат при оптимизација на системот за пареа. Потребно е стручните лица и 

крајните корисници да имаат големо познавање за динамиката на парно-кондензниот 

систем за да може соодветно да процени дали неговото функционирање е во согласност со 

принципот на стационарна (стабилна) состојба и постојан проток. 
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3. ОПШТА ОЦЕНКА НА ИНДУСТРИСКИОТ ПАРНО-

КОНДЕНЗЕН СИСТЕМ  
 

 Првиот чекор при процесот на оптимизација на парно-кондензниот систем е да се 

разбере начинот на неговата работа и управување. Следен чекор е определување на 

крајните цели на кои ќе се работи при процесот на оптимизација на парно-кондензниот 

систем и идентификување на задачите и целните вредности при имплементација на 

опциите за оптимизација во постројката. Најчесто целите при оптимизација на парно-

кондензните системи се: 

o Минимизирање на употребата на пареа  

o Намалување на енергетските загуби низ системот  

o Намалување на емисијата на стакленички гасови  

o Намалување на оперативните трошоци на системот за пареа   
 Пред да се започне со детални анализи, потребно е на систематски начин да се 

разбере состојбата и работата на парно-кондензниот систем. Следен чекор е 

идентификување на потенцијални области за кои ќе бидат потребни подетални 

истражувања и анализи за да се определи нивното енергетско и економско влијание врз 

системот. 

 Овие активности можат да се изведат на следните начини: 

o Разговор со директен контакт лице во лице, со метод на прашања и одговори 

o Телефонски интервјуа  

o Прашалник -  пополнет и вратен од страна на вработените во постројката итн.  

 Една од алатките што може да се применат е Алатката за општа оценка на парниот 

систем на Министерството за енергетика на САД (US Department of Energy’s Steam System 

Scoping Tool (SSST)). 

   

3.1 Алатка за општа оценка на парниот систем на МЕ на САД (СССТ) 

 Алатката за општа оценка на парниот систем - СССТ претставува електронски 

(MS-Excel) прашалник којшто е дизајниран со цел да се подобрат знаењата по овие 

прашања при управувањето со парниот систем. Прашалникот е поделен на вообичаените 

делови но треба да се стави акцент на типичните парно-кондензни системи и на 

корисниците при што преку добиените резултати овозможува следење на интензитетот, 

односно начинот и ефикасноста на управувањето. Тоа е остварено со споредба на парно-

кондензниот систем кој се испитува со современите технологии и најдобрите практики на 

индустриските парно-кондензни системи. Притоа, се идентификуваат разликите и тие 

постануваат примарни цели на истражувањето во напорите за оптимизација. Треба да се 

напомени дека целта на алатката за општа оценка на парно-кондензниот систем (СССТ) не 

е да ги определи и квантификува можностите за енергетски заштеди, туку таа претставува 

некој вид на насока за нивна идентификација. 

 Алатката за општа оценка на парно-кондензниот систем (СССТ) може да се 

користи од страна на менаџерите на фабриките, енергетските инженери и менаџери, 

процесните инженери и енергетските експерти што работат на оптимизација на парно-

кондензните системи. Во нејзини рамки има вкупно 26 прашања, кои се поделени на 

следниве делови:   

o Профил на системот 
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o Работни практики во работата на целокупниот систем  

o Работни практики во работата на котелските постројки (котларницата) 

o Работни практики во делот на дистрибуцијата на пареа, крајните корисници и 

враќањето на кондензатот 

 По комплетирањето на СССТ прашалникот, страната “Резултати” на корисниците 

им дава краен резултат, кој претставува индикатор за начинот и квалитетот на управување 

и служи како водич со насоки за идентификување на потенцијалните можности за 

оптимизација на парно-кондензниот систем. Во табелата 1 е даден преглед на оценки во 

СССТ за просечен индустриски парно-кондензен систем. 

 

Табела 1: Преглед на резултати во СССТ за просечен индустриски парно-кондензен 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUMMARY OF RESULTS POSSIBLE TYPICAL

SCOPING TOOL AREAS SCORE SCORE

                    STEAM SYSTEM PROFILING     90 63%

                    STEAM SYSTEM OPERATING PRACTICES     140 69%

                    BOILER PLANT OPERATING PRACTICES     80 63%

                    DISTRIBUTION, END USE, RECOVERY OP. PRACTICES     30 58%

TOTAL SCOPING TOOL QUESTIONAIRE SCORE 340 222.0

TOTAL SCOPING TOOL QUESTIONAIRE SCORE 100% 65%
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4. МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИОТ ПАРНО-

КОНДЕНЗЕН СИСТЕМ  
 

 Откога ќе се разгледаат потенцијалните можности за подобрување во делот за 

општа оценка, следниот чекор при оптимизацијата на парно-кондензниот систем е 

определување на “Модел на парниот систем”, кој прецизно ќе го прикаже вкупниот 

биланс на парно-кондензниот систем, ќе го моделира влијанието на компонентите и 

реално ќе ги прикаже енергетските и економските придобивки од проектите за 

оптимизација на парно-кондензниот систем. 

 Постојат повеќе комерцијални софтверски алатки кои се високо веродостојни и со 

чија помош може да се воспостави прецизен и сеопфатен модел на индустрискиот систем 

за пареа во анализираната фабрика/постројка. Овие модели може да се прилагодат и со 

нив да се обезбеди голема прецизност на опишување на перформансите и операциите на 

реалниот систем и информации за кои се потребни подетални анализи. Но, овие 

софтверски алатки можат да бидат и многу скапи и сигурно ќе биде потребна соодветна 

обука за нивно користење и оформување на модел кој ќе го прикаже системот за пареа. 

Дополнително, може да има и некои комерцијални софтверски и други алатки на интернет 

(бесплатни или по одредена цена), кои можат да се користат за моделирање на системите 

за пареа. 

 Целта на ова поглавје НЕ е промоција на одредена алатка или софтвер за 

моделирање на систем за пареа, туку да ги информира корисниците за сите 

карактеристики и барања кои се релевантни при оптимизацијата на парно-кондензниот 

систем. Главната цел при моделирање на системот е на корисниците да им обезбеди 

можност за да го следат енергетското и економското влијание од спроведувањето на 

одредени проекти за оптимизација врз системот. Сите модели или софтверски алатки се 

базираат врз: 

o Основните закони за одржување (конзервација) на масата и енергијата  

o Економската рамнотежа  

o Одржување на билансот на пареата на распределителите  

o Моделирање/анализа на влијанието на цената и компонентите (опремата)  

o Користење на системски пристап   

 Алатката за проценка на системот за пареа на МЕ на САД (ССАТ) е индустриска 

софтверска алатка за моделирање на парно-кондензни системи. Основата е изградена врз 

MS-Excel и има можност за  моделирање на вообичаени проекти за оптимизација на 

парно-кондензни системи и врз база на “што-ако” анализи. 

 

4.1 Алатка за проценка на парно-кондензен систем (ССАТ) на МЕ на 

САД  

 Алатката за проценка на парно-кондензен систем (SSAT) на Министерството за 

енергетика на САД е изградена со 3 однапред дефинирани групи на вредности за 

параметрите на парно-кондензните системи: со еден распределител (едно ниво на 

притисок), со два распределители (две нивоа на притисок за потрошувачите) и со три 

распределители (три нивоа на притисок). На сликите 5а, 5б и 5в се прикажани различни 

конфигурации, вклучувајќи ги и претходно зададените вредности за одделни системи. 

Секој примерок (шаблон) на ССАТ ги содржи следниве материјали: 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 25 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

o Влез – основни информации на ниво на системот  

o Модел – линиски дијаграм на системот, на кој е претставена главната опрема, билансот 

на пареа, топлинските оптоварувања итн.  

o Влез во проекти – вклучување (“ON”) на одделни проекти и модифицирање на 

операциите на системот 

o Модел на проектите – линиски дијаграм на системот со вклучени проекти  

o Резултати – табеларни информации за енергетските и економските влијанија 

o Дијаграм на загуби низ оџакот – за определување на загубата низ оџакот при 

користење на одредени горива  

o Пресметки на корисникот – за изведување анализа на податоци и пресметки надвор од 

моделот  

 

 

Слика 5а: Модел на парно-кондензен систем со еден распределител во ССАТ  
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Слика 5б: Модел на парно-кондензен систем со два распределители во ССАТ 

 

 

 

Слика 5в: Модел на парно-кондензен систем со три распределители во ССАТ 
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LP 100.1 t/h 100.0 t/h 50.0 t/h

2 barg Users Traps Unrecovered

153.1 t/h Vent Vent 134 C Condensate 62.5 t/h

128 C 0.2 t/h 23.3 t/h 0.0 t/h 96% dry 50.0 t/h

70 C

54 C 62.5 t/h

129.9 t/h 0.0 t/h Economic Summary based on 8000 hrs/yr $ '000s/yr

39 C Power Balance

70 C Generation

62.5 t/h Demand

0.0 t/h Import

67.4 t/h 20 C To LP Blowdown Unit Cost 2,000

10 C 0 kW 0 kW Make-up 3.1 t/h Fuel Balance

67.4 t/h Boiler

10 C 10 C 0.0 t/h Unit Cost 18,852

0.0 t/h Make-Up Water

0.0 t/h Flow

Cond Tk Vent 252 C Unit Cost 356

3.1 t/h 3.1 t/h 3.1 t/h Total Operating Cost 21,208

SSAT Default 2 Header Metric Model

67 m3/h

$0.6600/m3

5000 kW

$0.0500/kWh

10711.2 Nm3/h

$0.22/Nm3

Model Status : OK

Trap Losses

1.5 t/h119443 kW

10711.2 Nm3/h

11018 kW

eff = 85%

0.1 t/h

16018 kW

Heat Loss

90 kW

Heat Loss

123 kW

Trap Losses

12946 kW

57560 kW

Boiler

Deaerator

T

Cond Tank

HP - LPHP - Cond

T

Steam System Assessment Tool Current Operation

214.1 t/h Emissions t/y

CO2 240341

SO2 0

NOx 476

Blowdown

Natural Gas 4.3 t/h

209.8 t/h Steam Leaks 0.0 t/h

302 C 0.1 t/h To MP

100% dry

HP 26.5 t/h 25.0 t/h 12.5 t/h 0.0 t/h

0.0 t/h 0.0 t/h 132.6 t/h 50.5 t/h 40 barg Users Traps Unrecovered 12.5 t/h

301 C Condensate

0.0 t/h 100% dry 12.5 t/h 0.0 t/h

0 kW 11846 kW 2472 kW

Steam Leaks 12.5 t/h 0.0 t/h

0.0 t/h MP Flash 0.0 t/h To LP

259 C 0.0 t/h

MP 50.5 t/h 50.0 t/h 25.0 t/h 0.0 t/h

0.0 t/h Condensing 0.0 t/h 10 barg Users Traps Unrecovered 37.5 t/h

Section 184 C Condensate

0.0 t/h 100% dry 25.0 t/h 0.0 t/h

0 kW

0.15 bara

Steam Leaks 37.5 t/h

0.0 t/h LP Flash LP Vent   0.0 t/h

159 C -0.9 barg 0.0 t/h 0.0 t/h

LP 100.1 t/h 100.0 t/h 50.0 t/h

2 barg Users Traps Unrecovered

214.1 t/h Vent Vent 134 C Condensate 87.5 t/h

128 C 0.2 t/h 32.5 t/h 0.0 t/h 96% dry 50.0 t/h

70 C

54 C 87.5 t/h

181.7 t/h 0.0 t/h Economic Summary based on 8000 hrs/yr $ '000s/yr

39 C Power Balance

70 C Generation

87.5 t/h Demand

0.0 t/h Import

94.2 t/h 20 C To LP Blowdown Unit Cost 2,000

10 C 0 kW 0 kW Make-up 4.3 t/h Fuel Balance

94.2 t/h Boiler

10 C 10 C 0.0 t/h Unit Cost 26,368

0.0 t/h Make-Up Water

0.0 t/h Flow

Cond Tk Vent 252 C Unit Cost 498

4.3 t/h 4.3 t/h 4.3 t/h Total Operating Cost 28,866

57560 kW

Heat Loss

39 kW

97 kW

27751 kW

eff = 85% 173 kW

167066 kW

14981.8 Nm3/h

Model Status : OK

Heat Loss

SSAT Default 3 Header Metric Model

94 m3/h

19319 kW

Heat Loss

14319 kW

Trap Losses

0.1 t/h

Trap Losses

$0.66/m3

5000 kW

$0.0500/kWh

14981.8 Nm3/h

$0.22/Nm3

1.5 t/h

Trap Losses

0.5 t/h

12946 kW

Boiler

Deaerator

T

Cond Tank

HP - MPHP - LPHP - Cond

MP - LP

T

T
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4.2 Проекти за оптимизација на парно-кондензен систем во 
ССАТ 

 Моделот на парно-кондензен систем со три нивоа на притисоци (3 распределители) 

ги содржи моделите со еден и два распределители и претставува најсеопфатен модел 

достапен во ССАТ. На страницата за влезни информации (“Input”) се бараат мноштво 

детални информации за постројката, со цел системот што се проценува да се моделира на 

сигурен начин. Сите потребни влезни информации се претходно пополнети со стандардни 

вредности, така што корисникот може да го стартува моделот веднаш. Потоа, како што се 

добиваат повеќе информации за конкретниот систем, тие може да се придодаваат на 

влезната страна, за да се постигне моделот на парно-кондензниот систем да биде реален 

приказ на анализираниот систем.  

 На страницата за влез во проекти (Projects Input) се вградени 18 проекти за 

оптимизација на парно-кондензни системи, кои може да се вклучат (со кликнување на 

„ON“), со цел да се модифицира постојниот систем. Тоа му овозможува на корисникот да 

спроведе анализа од типот „што-ако“ на парно-кондензниот систем што се оптимизира. 

Освен тоа, ССАТ овозможува кумулативна анализа на повеќе проекти што може да се 

спроведат за оптимизација на системот. Со моделот во ССАТ се практикува вистински 

систематски пристап, со оглед на тоа дека ги содржи следните 18 проекти за оптимизација 

кои може да се евалуираат за примена кај кој и да било парно-кондензен систем:  

o Заштеди на страна на потребите за пареа 

o Примена на алтернативно гориво (замена на горивото)  

o Промена на ефикасноста на котелот  

o Промена на интензитетот на отсолување и одведување талог  

o Примена на резервоар за придушување на медиумот што се испушта при отсолувањето 

и со талогот за да се генерира нископритисна пареа  

o Промена на условите за генерирање на пареа  

o Инсталирање и/или модификација на високопритисна кон нископритисна 

противпритисна парна турбина  

o Инсталирање и/или модификација на високопритисна кон среднопритисна 

противпритисна парна турбина  

o Инсталирање и/или модификација на среднопритисна кон нископритисна 

противпритисна парна турбина  

o Инсталирање и/или модификација на кондензациска парна турбина  

o Инсталирање на топлиноизменувач за загревање дополнителна вода со искористување 

на топлината од оддишокот на резервоарот за кондензат   

o Инсталирање на топлиноизменувач за загревање дополнителна вода со искористување 

на топлината од медиумот што се испушта при отсолувањето и со талогот  

o Подобрување на враќањето на кондензат  

o Придушување на високопритисен кондензат за да се добие среднопритисна пареа 

Придушување на среднопритисен кондензат за да се добие нископритисна пареа  

o Спроведување на програма за управување со одвојувачите на кондензат 

o Спроведување на програма за управување со истекувањата на пареа   

o Подобрување на изолацијата на парните и кондензните линии и опрема   

 На сликата 6 е прикажана снимка на страницата со резултати, каде се дадени 

сумарни табеларни информации за енергетското и економското влијание на 

оптимизацијата на парно-кондензниот систем. 
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Слика 6: Страница со резултати од моделот на парно-кондензен систем со три 

распределители во ССАТ  

 

Cost Summary ($ '000s/yr)

Power Cost 0.0%

Fuel Cost 0.0%

Make-Up Water Cost 0.0%

Total Cost (in $ '000s/yr) 0.0%

On-Site Emissions

CO2 Emissions 0.0%

SOx Emissions N/A

NOx Emissions 0.0%

Power Station Emissions

CO2 Emissions -

SOx Emissions -

NOx Emissions -

Note - Calculates the impact of the change in site power import on emissions from an external power station.  Total reduction values are for site + power station

Utility Balance

Power Generation -

Power Import 0.0%

Total Site Electrical Demand -

Boiler Duty 0.0%

Fuel Type -

Fuel Consumption 522874.9 s cu.ft/h 522874.9 s cu.ft/h 0 s cu.ft/h 0.0%

Boiler Steam Flow 0.0%

Fuel Cost (in $/MMBtu) -

Power Cost (as $/MMBtu) -

Make-Up Water Flow 0.0%

Turbine Performance

HP to LP steam rate

HP to MP steam rate 8.28

MP to LP steam rate 7.16

HP to Condensing steam rate 6.06

Reduction

Press this button if marginal 

costs are not shown

0 klb/yr

SSAT Default 3 Header Model

2,000 2,000 0

24,178 24,178 0

Model Status : OK

Reduction

Steam System Assessment Tool
3 Header Model

Results Summary

Current Operation After Projects

453 453 0

26,631 26,631 0

Current Operation After Projects

486135 klb/yr 486135 klb/yr

0 klb/yr 0 klb/yr 0 klb/yr

962 klb/yr 962 klb/yr 0 klb/yr

Reduction After Projects

0 klb/yr 0 klb/yr

0 klb/yr 0 klb/yr

Total Reduction

0 klb/yr 0 klb/yr

Current Operation After Projects Reduction

13883 kW 13883 kW -

5000 kW 5000 kW 0 kW

18883 kW 18883 kW -

523.0 MMBtu/h 523.0 MMBtu/h 0.0 MMBtu/h

Natural Gas Natural Gas -

416.5 klb/h 416.5 klb/h 0.0 klb/h

5.78 5.78 -

14.65 14.65 -

22660 gal/h 22660 gal/h 0 gal/h

Current Operation After Projects Marginal Steam Costs

44 kWh/klb

23 kWh/klb 23 kWh/klb HP ($/klb)

(based on current operation)44 kWh/klb

Not in use Not in use MP ($/klb)

Not in use Not in use LP ($/klb)
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5. МОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРЕА  
 

 При оптимизација на парно-кондензен систем секогаш фокус се става на делот за  

производството на пареа. Ова е оправдано бидејќи тоа е делот во кој се користи енергијата 

на горивото за да се произведе пареа. Горивото се набавува по соодветна цена и во 

процесот на согорување тоа ослободува одредено количество енергија која е неопходна за 

производство на пареа во котелот.   

 

5.1 Карактеристики на горивото  

 Во индустриските постројки се користат неколку различни видови горива за 

производство на пареа. Некои од вообичаените горива се: 

o Цврсти горива – јаглен, дрво, биомаса, отпадни согорливи материи, итн. 

o Течни горива – мазут (тешко течно гориво), нафта (лесно течно гориво), отпадни 

течности за согорување, и сл.  

o Гасни горива – природен гас, метан, рафинериски гас, итн. 

 Конструкцијата на котелот се заснова врз видот на гориво што се користи. Во 

индустријата се среќаваат и котли кои може да работат со два вида гориво, со што се 

овозможува поголема флексибилност и подобрување на сигурноста при генерирање на 

пареа во случаи кога може да дојде до прекини при снабдувањето со гориво.  

 Сите горива имаат топлинска моќ, која се дефинира како количество топлина што 

се ослободува при целосно согорување на единица маса или единица волумен гориво. 

Топлинската моќ за цврстите и течните горива се дефинира по единица маса (GJ/t, kJ/kg 

или kcal/kg). За гасните горива топлинската моќ обично се дефинира по единица волумен 

(kJ/m
3
 или kcal/m

3
). Претворањето на топлинската моќ од единица маса во единица 

волумен е можно доколку е позната густината на горивото. 

Горна топлинска моќ (HHV) 

 Горна топлинска моќ е вкупната топлинска енергија ослободена од горивото при 

што целокупната влага што се наоѓа во парна состојба во продуктите на согорувањето, се 

кондензира и се враќа во природна (течна) состојба. Според тоа, горната топлинска моќ ја 

содржи и латентната топлина на водата што се добива кога водата од парна состојба ќе 

кондензира во течна состојба. 

Долна топлинска моќ (LHV) 

 Долната топлинска моќ, позната и како нето топлинска моќ, е количество топлина 

што се ослободува при целосно согорување на горивото, при што целокупната влага што 

се наоѓа во продуктите од согорувањето се наоѓа во парна состојба.  

 Вредноста на топлинската моќ може да се добие на различни начини, односно од 

различни извори: од снабдувачите на гориво, од прирачници за хемиско и машинско 

инженерство, со лабораториски анализи на примероци од гориво итн. Во пресметките кои 

се направени во овој прирачник се користи горната топлинска моќ на горивото. При 

оптимизација на парно-кондензниот систем, користењето на горната топлинска моќ 

обезбедува користење на попрецизна и поверодостојна методологија, која резултира со 

комплетен енергетски биланс на системот. Сепак, и со помош на долната топлинска моќ 

можат да се направат истите анализи и повторно да се дојде до идентични резултати. 
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Важно е при пресметките и анализите за оптимизација на системот постојано да се 

користи иста карактеристика на горивото т.е. или горната или долната топлинска моќ.  

Користењето на двете карактеристики низ пресметките може да доведе до многу 

погрешни резултати. Во табелата 2 се прикажани вредностите на горната топлинска моќ за 

горива кои често се користат во котелските постројки. 

 

Табела 2: Горна топлинска моќ на вообичаените горива  

Гориво Едини

ца 

мерка 

Типична 

цена ($/ед. 

мерка) 

Горна 

топлинска моќ 

(kJ/kg) 

Единечна 

цена ($/GJ) 

Природен гас mn
3
 1 54220 26,35 

Течно гориво 2 t (тон) 1500 45125 33,24 

Течно гориво 6 (LS) t (тон) 785 43595 18,01 

Течно гориво 6 (HS) t (тон) 797 43764 18,21 

Камен јаглен t (тон) 171 31890 5,36 

Кафеав јаглен t (тон) 129 23465 5,50 

Дрво (несушено) t (тон) 22 12215 1,80 

 

5.2 Трошоци при производство на пареа  

 Паралелно со горната топлинска моќ, во табелата 2 се прикажани и типични цени 

за горивата на два начини – цена на горивото по единица маса или волумен и цена на 

горивото по единица енергија (GJ). Цената на горивото е најзначаен параметар при 

пресметка на трошоците за производство на пареа и претставува индикатор за цената на 

пареата: 

fuelfuelboiler kmK   

каде Kboiler ги претставува вкупните оперативни трошоци за гориво а mfuel и kfuel ги 

означуваат потрошувачката (протокот) и цената на горивото, соодветно на тоа. 

steam

fuelfuel

steam
m

km
k


  

каде ksteam е индикатор за цената на пареата (или единечна цена на производство на пареа), 

која се произведува во котелот, а msteam  е проток на пареа. 

 

Пример  

 Да се пресмета цената на часовна потрошувачка на природен гас при што се 

произведува 20 t/h пареа (континуирано производство преку цела година). Протокот на 

природен гас е 1,693 m³/h (28 m³/min), а цената на горивото е $1.0/m³. 

 

yrK

hrK

boiler

boiler

/680,830,14$760,80.1693,1

/693,1$0.1693,1




 

 

tonneksteam /60.84$
20

693,1
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 Цената на часовната потрошувачка на гориво при генерирање на 20 t/h пареа од 

природен гас е $1,693, а финансиските трошоци за гориво за единица произведена пареа 

(индикатор на цената на пареата) изнесуваат $84.60 за тон произведена пареа. 

 

5.3 Пресметки за ефикасноста на котелот (директен метод)  

 Ефикасноста на котелот (или ефикасноста на производство на пареа) се дефинира 

како однос помеѓу топлината апсорбирана од страна на напојната вода за производство на 

пареа и енергијата внесена со горивото, 

 

 
100






fuelfuel

feedwatersteamsteam

boiler
HHVm

hhm
  

 

каде hsteam и hfeedwater се енталпии на пареата и напојната вода. 

 Оваа равенка може да се искористи за пресметка на ефикасноста на котел или на 

цела котелска постројка. Исто така, може да се примени за пресметка на моментната 

ефикасност или на средната ефикасност за одреден временски период (на ден, месец, на 

годишно ниво и сл.) Овој начин е познат како “директен метод” за пресметка на 

ефикасноста на котелот. Ефикасноста значително варира во зависност од видот на 

горивото што се користи, инсталираната опрема, дизајнот на котелот, работното 

оптоварување итн. Вообичаено, ефикасноста на котелот е ~70-75% (ако се користи дрво за 

гориво); 80-85% (природен гас) и 85-90% (нафта и јаглен). На сликата 7 е прикажана крива 

на ефикасност на котел врз основа на податоците за работа на котел кој работи со 

природен гас како гориво. 

 

Слика 7: Типична крива на ефикасност на котел на природен гас  

 

Пример 

 Да се пресмета ефикасноста на котел кој работи со природен гас и произведува 20 

t/h пареа (континуирано преку цела година). Измерениот протокот на природен гас е 1,693 

m³/h (28 m³/min), а цената на природниот гас е $1.0/m³. Горната топлинска моќ на 

природниот гас е 54,220 kJ/kg (40,144 kJ/m³). Во котелот се добива прегреана пареа на 25 

bar и 375°C, а напојанта вода од деараторот е со притисок 30 bar и температура 110°C. 

y = 0.0004x3 - 0.0706x2 + 4.1378x + 2.5843

R2 = 0.9634
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 Од дадените информации следи 

msteam = 20,000 kg/h 

hsteam =  3,181 kJ/kg (од табелите за пареа, притисок 25 bar, температура 375°C) 

hfeedwater = 463.5 kJ/kg (од табелите за пареа, притисок 30 bar, температура 110°C) 

mfuel = 1,693 m³/hr  

HHVfuel = 40,144 kJ/m³ 

 Ефикасноста на котелот може да се пресмета на следниов начин: 
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5.4 Пресметка на ефикасноста на котелот (индиректен метод)  

 Ефикасноста на котелот, исто така, може да се определи на индиректен начин, 

преку одредување на големината на енергетските загуби кај котелот. На сл. 8 шематски се 

прикажани местата каде што има најголеми енергетски загуби кои се јавуваат при работа 

на котелот. 

 
Слика 8: Енергетски загуби кај парен котел  

(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 
 

 При работа на котелот се јавуваат повеќе видови загуби, како што се загубата низ 

обвивката на котелот (оддавање топлина со конвекција и зрачење), загубата поради 

испуштање на вода во заситена состојба заедно со отсолувањето и талогот од котелот, 

Оптоварување на котелот (% од максималниот капацитет) 
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загуба низ оџакот (со излезните гасови - загуба при согорување и поради висока 

температура на излезните гасови), енергетски загуби поради летачки и наталожен пепел, 

загуби при палење, итн. Со помош на енергетскиот биланс на котелот, ефикасноста на 

котелот може да се пресмета на следниов начин: 

ousmiscellanestackblowdownshellboiler  100  

 

каде што со  λshell  е означена загубата низ обвивката на котелот (во %); λblowdown е загуба 

што се јавува при испуштање на вода при отсолувањето и заедно со талогот од котелот 

(%); λstack ги прикажува загубите со излезните гасови (%) и со λmiscellaneous  се означени други 

загуби во котелот (%). Овој начин на определување на ефикасноста на котелот е познат 

како “индиректен метод”. Во споредба со директниот метод за пресметка на ефикасноста 

на котелот, преку индиректниот метод се потребни повеќе информации и ќе одземе повеќе 

време за пресметки. Сепак, индиректниот метод има големи предности во споредба со 

директниот метод за пресметка на енергетската ефикасност на котелот, како што се:  

○ помала несигурност (поголема прецизност), 

○ можност да се нагласат областите каде што се јавуваат енергетските загуби и 

истите да се измерат (да се квантификуваат)  

 При анализи за оптимизација на парно-кондензниот систем, би требало независно 

да се користат и двата начини за определување на енергетската ефикасност на котелот. 

Добиените резултати потоа може да се споредат, со што ќе се обезбеди повисоко ниво на 

верба во инструментите во постројката и уредите за собирање на податоци.  

 

5.4.1 Загуба низ обвивката на котелот  

 Загубата низ обвивката на котелот (поради оддавање на топлина со конвекција и 

зрачење) е количество на енергија внесена со горивото што го напушта котелот од 

неговата надворешна страна кон околината. Температурата на површината на котелот е 

над амбиенталната температура и оттука, секогаш постојат топлински загуби кои се 

оддаваат кон околината. Оваа топлинска загуба се јавува поради зрачење и конвекција од 

површината на котелот. Тешко е да се изврши прецизно мерење на оваа загуба. Со Тест 

кодот 4 на Американското друштво на машински инженери-АСМЕ (The American Society 

of Mechanical Engineers Performance Test Code 4 (ASME-PTC-4)) се нуди детален начин за 

определување на загубата од површината на котелот.  

 Насоки за почетно одредување на големината на енергетската загуба низ обвивката 

на котелот се наведени во Табелата 3. Во методологијата за проценка на енергетската 

загуба низ обвивката на котелот се користи вредноста на карактеристичната температура 

на одредена површина на котелот, соодветната плоштина на котелот и брзината на 

воздухот што струи во околниот простор. Овие пресметки се користат за комплетирање на 

анализите за предавање на топлината низ сите површини на котелот, со што се доаѓа до 

вредноста на загубата низ целата површина на котелот. Оваа техника е мошне едноставна, 

но мора да се води сметка дека резултатите мора да се сметаат како општа проценка на 

загубата. 
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Табела 3: Насоки за прва проценка на загубата низ обвивката  

 

Проценка на бруто загубата низ обвивката 

Тип на котел 
Производство на 

пареа 

Проценка за загубата низ 

обвивката при целосно 

оптоварување  

 Минимум Максимум Максимум Минимум 

 [t/h] [t/h] [%] [%] 

Водогреен 5 50 2.0 0.3 

Водогреен 50 500 0.6 0.1 

Водогреен 500 5,000 0.2 0.1 

Гасноцевен 0.5 20 1.0 0.1 

 

 Треба да се нагласи дека енергетската загуба преку обвивката на котелот како 

апсолутна вредност е константна и не зависи од оптоварувањето на котелот. Во табелата, 

загубите се прикажани како процент од влезната енергија на горивото. Загубата низ 

обвивката на котелот, изразена во %, се зголемува како што оптоварувањето на котелот се 

намалува. За котлите кои се во добра состојба и добро се одржувани овие загуби се ~0.1 % 

до 2 % од вкупната енергија внесена со горивото. 

  

Пример  

 Врз основа на начинот на испитување според АСМЕ, загубата низ обвивката на 

котел од 20 t/h на природен гас изнесува ~0.5 %. Измерениот проток на природен гас е 

1,693 m³/h (28 m³/min), а неговата цена е $1.0/m³. Да се пресметаат трошоците за гориво на 

влезот во котелот поврзани со загубата низ обвивката. 

 

 Од достапните информации, 

 mfuel = 1,693 m³/hr  

 kfuel = 1.0 $/m³ 

 λshell = 0.5% 

yrK

hrK

kmK

shell

shell

shellfuelfuelshell

/200,74$760,847.8

/47.8$005.00.1693,1





 

 

 

5.4.2 Загуби поради испуштање на вода при отсолување и на вода со талог од котелот  

 Напојната вода во котелот се состои од третирана дополнителна вода и кондензат. 

Сепак, во котелската вода има растворени хемиски материи, кои не го напуштаат котелот 

заедно со пареата, бидејќи тие се нерастворливи во пареата. Како резултат на тоа, 

постепено расте концентрацијата на растворени материи во котелската вода. Покачената 

вредност на концентрацијата на овие материи во котелот може да доведе до сериозни 

оперативни проблеми и може да ја наруши сигурната работа на котелот. Некои од 
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можните проблеми се: формирање на пена - пенење на водната површина, формирање 

наслаги од бигор од водната страна на цевките што може да доведе до протекување и 

оштетување на котелскиот цевен систем, талог - тиња во водата во котелот, итн.  

 Испуштањето на работен медиум со цел да се отстрани талогот е примарен 

механизам за контрола на квалитетот на котелската вода. Преку контрола на испуштената 

вода од котелот се контролира концентрацијата на растворени материи во котелската вода 

и се обезбедува поголема сигурност дека котелот ќе работи стабилно и нема да дојде до 

непланирани застои и откажувања.    

 Генерално, отсолувањето и испуштањето талог се базираат врз контрола на 

квалитетот на котелската вода, што пак се определува врз основа на нејзината електрична 

спроводливост. Сепак, спроводливоста на водата мора да се доведе во корелација со 

застапеноста на одделни хемиски загадувачки материи и поради тоа се потребни 

периодични анализи на водата. Спроводливоста и резултатите од испитувањата на 

котелската вода ја дефинираат потребата за испуштање на работен медиум.  

 Треба да се нагласи дека испуштената вода е во заситена состојба при котелски 

притисок. Оттука, во оваа вода има значителна содржина на топлинска енергија. Со 

испуштање на водата за одведување на нечистотии од котелот, се губи топлинска енергија 

која е обезбедена со согорување на горивото. Односот помеѓу оваа енергетска загуба и 

вкупната енергија внесена со горивото се означува со λblowdown. 

 Користењето на конвенционални протокометри за мерење на испуштената вода со 

нечистотии е отежнато, бидејќи оваа вода е во заситена состојба што ќе испари моментно 

дури и при мал пад на притисок. Уредите за мерење на протокот ќе предизвикаат доволен 

пад на притисок, а со тоа и формирање на двофазен медиум, така што е невозможно да се 

измери протокот со овие уреди. Оттука, со цел да се измери протокот на испуштената вода 

се мерат концентрациите на одредени хемиски компоненти содржани во напојната и во 

котелската вода. Хемиските компоненти што се мерат треба да бидат во доволно голема  

концентрација со цел да се обезбеди прецизно мерење. Односот помеѓу количеството на 

хемикалии во напојната вода и нивното количество во котелската вода се користи за 

дефинирање на протокот на вода што треба да се испушти при исфрлањето на нечистотии 

(при отсолувањето). Протокот (β) е означен како процент од напојната вода:   
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каде што mblowdown е проток на испуштена вода во заситена состојба поради отсолување. 

 Содржината на енергија во испуштениот медиум (Qbd_boiler) и загубата при 

отсолувањето се пресметуваат на следниов начин:  
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каде што hblowdown и hfeedwater се енталпии на испуштената вода во заситена состојба и 

напојната вода, соодветно. 
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Пример  

 Да се пресмета количеството на испуштен работен медиум со нечистотии и 

енергетската загуба што се јавува поради испуштање на оваа вода од котел на природен 

гас што произведува 20 t/h пареа и работен притисок во котелот од 25 bar. Напојната вода 

е со притисок од 30 bar и температура 110°C. Дополнителни информации за протокот на 

гориво и квалитетот на водата се дадени во продолжение. 

Горна топлинска моќ на природниот гас = 54,220 kJ/kg (40,144 kJ/m³) 

Проток на гориво = 1,693 m³/h (28 m³/min) 

Цена на горивото = $1.0/m
3
 

Спроводливост на испуштената вода = 2,000 mhos/cm 

Спроводливост на напојната вода = 100 mhos/cm 

Температура на дополнителната вода = 20°C 

 

 Протокот на испуштената вода се пресметува со претходно спомнатиот однос, на 

следниов начин: 

s

kg
0.29

hr

kg
1,0520,0002 
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 Топлинската енергија содржана во водата испуштена од котелот и соодветната 

загуба се пресметуваат на следниов начин:  

   

% 79.0100
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 Треба да се напомене дека контролниот волумен при пресметката на загубата 

поради испуштена вода со талог претставува самиот котел. Сепак, во индустриските 

системи за пареа, напојната вода прво се загрева во деаератор или загревач за напојна вода 

и потоа се носи до котелот. Оттука, од перспектива на системот во целина, испуштената 

вода се заменува со дополнителна вода со притисок и температура при амбиентни услови 

(кои се разликуваат од параметрите на напојната вода). Вкупните загуби во системот при 

испуштање на работен медиум со цел да се отстранат нечистотиите се: 
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Пример: 

 За услови како тие во претходниот пример, да се пресметаат вкупната енергетска 

загуба со испуштена вода со талог на ниво на системот и трошоците за гориво поврзани со 
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оваа загуба. Да се претпостави дека додадената вода во системот е со температура од 

20°C. 

 

 Загубата на топлинска енергија содржана во испуштената вода на ниво на системот 

и вкупната загуба на котелот поради испуштање на вода се пресметуваат на следниот 

начин: 
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100
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 Еквивалентните трошоци за гориво поврзани со енергетската загуба поради 

испуштање на водата со висока температура при отсолување се пресметуваат на следниот 

начин: 

yrK

hrK

kmK

systembd

systembd

systembdfuelfuelsystembd

/180,203$760,82.23

/2.23$0137.00.1693,1

_

_

__





 

 

 

 На сликата 9 графички се прикажани загубите на топлинска енергија содржана во 

испуштената вода со нечистотии при отсолување, во зависност од притисокот и протокот 

на испуштената вода. Графиконот е подготвен за работа на котел со производство на пареа 

од 100 t/h. Корисниците можат да го применуваат графиконот за брзи пресметки на 

енергетските загуби од испуштената вода во котелот или може да се навратат кон 

подеталните пресметки прикажани погоре. 

 

 
 

Работен притисок на котелот (bar) 

Е
н

е
р

г
и

ја
 с

о
д

р
ж

а
н

а
 в

о
 м

е
д

и
у

м
о

т
 ш

т
о

 с
е
 и

с
п

у
ш

т
а

 

п
р

и
 о

д
с
о

л
у

в
а

њ
е
 (

k
W

) 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 38 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

Слика 9: Содржина на топлинска енергија во испуштената вода со нечистотии при 

отсолување на котелот   

(100 t/h производство на парeа и температура на напојна вода 20°C) 

 

5.4.3 Загуба со излезните гасови (низ оџакот)  

 Загубата поради испуштање на вода заедно со талогот од котелот и загубата низ 

обвивката на котелот се релативно мали, додека пак загубата со излезните гасови (загуба 

низ оџакот) е најголемиот дел од вкупните загуби во котелот. Оваа загуба се состои од две 

компоненти – поради висока температура на гасовите и поради согорување во 

неоптимални услови (при несоодветен вишок на воздух). Управувањето со загубите преку 

излезните гасови претставува значаен фактор при оптимизација на работата на котелот, а 

со тоа и за подобрување на ефикасноста на котелот. Двете компоненти на оваа загуба се 

подетално објаснети во продолжение. 

 

5.4.3.1  Загуба поради висока температура на излезните гасови  

 Значајна вредност на енергијата од горивото е содржана во излезните гасови кои се 

испуштаат во околината. Температурното ниво на излезните гасови претставува мерка за  

вредноста на енергијата во гасовите кои го напуштаат системот. Разликата помеѓу 

температурата на излезните гасови и температурата на околниот воздух (амбиентална 

температура) претставува нето температурна разлика во оџакот и таа е показател за 

вредноста на енергијата што се губи низ оџакот. Претпоставувајќи дека температурата на 

околниот воздух е константна, покачувањето на температурата на излезните гасови ќе 

значи и зголемување на енергетската загуба со испуштање на гасовите, што води кон 

помала ефикасност на котелот. Оттука, температурата на излезните гасови од котелот е 

еден критичен параметар и истата треба внимателно да се следи. Има повеќе фактори кои 

влијаат врз температурата на излезните гасови:  

○ Вид и конструкторски карактеристики на котелот  

○ Опрема за искористување на топлината содржана во излезните гасови  

○ Оптоварување на котелот  

○ Нечистотии (наслаги) на грејните површини на котелот од гасната страна   

○ Нечистотии (наслаги) на грејните површини на котелот од водно-парна страна  

 Многу е важно овие фактори да се земат предвид при оптимизација на работата на 

котелот. 

 

5.2.3.2   Загуба поради согорување во несоодветни услови  

 Загубата со излезните гасови поради согорување во несоодветни услови зависи од 

несогорените компоненти на гасното гориво и вредноста на коефициентот на вишок на 

воздух (или содржината на кислород во гасовите).  

 Прв принцип на управување со согорувањето е да се обезбеди доволно количество 

на кислород во процесот на согорување, со цел да има целосно согорување на горивото и 

да нема ниту минимални концентрации на несогорени компоненти во излезните гасови. 

 Вториот принцип при управување со процесот на согорување е да се оптимизира / 

ограничи количеството на кислород (воздух) во процесот. Воздухот потребен за 

согорување се загрева со помош на горивото. Вишокот на воздух (кислород) внесен во 

зоната за согорување влегува со температура на околината, а го напушта котелот со 

температура на излезните гасови. Амбиенталниот воздух содржи ~4 волуменски делови 

азот за секој дел кислород. Како резултат на ова, големо количество азот влегува во 
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котелот во зоната за согорување и со секој вишок на воздух (кислород) значајно 

количество од енергијата на горивото се троши и за загревање на овој вишок воздух. 

 Постојат повеќе различни методологии за пресметка на загубата со излезните 

гасови (низ оџакот), но секој метод се базира врз некоја форма на модел за согорување. На 

пример, во Тест кодот 4 на AСМЕ (ASME Power Test Code 4) прецизно се дефинирани 

сите параметри, равенки, мерења и инструменти кои се потребни за прецизна пресметка 

на загубата со излезните гасови. Оваа методологија е многу детална и наместо корисникот 

да применува детален модел на согорување, овој прирачник нуди два методи за пресметка 

на загубата со излезните гасови врз основа на моделот на д-р Грег Харел од 

Министерството за енергетика во САД. 

 Овие методи вклучуваат: 

○ табели за загубите со излезните гасови (табела 4)  

○ калкулатор за пресметка на загубата со излезните гасови во софтверската алатка 

ССАТ на МЕ на САД (слика 10) 

 

 Според поставките на овој модел, во излезните гасови има минимални (или нема) 

концентрации на согорливи компоненти и нема кондензат. Потребните податоци за 

пресметка на загубата се: видот на гориво, температурата на излезните гасови, содржината 

на кислород во излезните гасови и амбиентната температура на воздухот. 
 

Табела 4: Загуба низ оџакот (со излезните гасови) за природен гас  

Табела за загуба сп излезни гаспви за прирпден гас 

Спдржина на 
кислпрпд вп 
влажните 
излезни гаспви 

Спдржина 
на 

кислпрпд 
вп сувите 
излезни 
гаспви 

Спдрж. Загуба сп излезни гаспви (% пд гпрната тпплинска мпќ) 
на 

спгпр.                         

материи   

 
Температурна разлика ппмеду излезните гаспви и пкплнипт впздух 0C 

% % (ppm) 100 128 156 183 211 239 267 294 322 350 378 406 

1,00 1,20 0 13.60 14.70 15.80 16.90 18.00 19.10 20.20 21.30 22.40 23.60 24.70 25.90 

2,00 2,40 0 13.80 14.90 16.10 17.20 18.40 19.50 20.70 21.90 23.10 24.20 25.40 26.60 

3,00 3,60 0 14.00 15.20 16.40 17.60 18.80 20.00 21.30 22.50 23.70 25.00 26.30 27.50 

4,00 6,70 0 14.20 15.50 16.70 18.00 19.30 20.60 21.90 23.20 24.50 25.80 27.20 28.50 

5,00 5,80 0 14.50 15.80 17.20 18.50 19.90 21.20 22.60 24.00 25.40 26.80 28.20 29.60 

6,00 6,90 0 14.80 16.20 17.60 19.10 20.50 22.00 23.40 24.90 26.40 27.80 29.30 30.80 

7,00 8,00 0 15.10 16.60 18.10 19.70 21.20 22.80 24.30 25.90 27.50 29.10 30.70 32.30 

8,00 9,10 0 15.50 17.10 18.80 20.40 22.10 23.70 25.40 27.10 28.80 30.50 32.20 33.90 

9,00 10,10 0 16.00 17.70 19.50 21.20 23.00 24.80 26.60 28.50 30.30 32.10 34.00 35.80 

10,00 11,10 0 16.50 18.40 20.30 22.20 24.20 26.10 28.10 30.10 34.10 34.10 36.10 38.10 

Тепмература  
на злезните 
гаспви (0C)     121 149 177 204 232 260 288 316 343 371 399 427 

Температура 
на пкплнипт 
впздух (0C)     21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 

 
Референца: Модел за согорување развиен од д-р Грег Харел. 
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Слика 10: Калкулатор за загубата со излезните гасови (загуба низ оџакот) во 

софтверската алатка д-р Грег Харел 
(Референца: Модел за согорување развиен од д- Грег Харел) 

 

Пример: 

 Да се пресметаат загубите од излезните гасови кај котел кој произведува 20 t/h 

парeа при следните услови: 

 горна топлинска моќ на природен гас = 54,220 kJ/kg (40,144 kJ/m³) 

 потрошувачка на гориво 1,693 m³/h (28 m³/min) 
 цена на горивото = $1.0/m

3   

 температура во оџакот: 200°C 

 содржина на кислород во излезните гасови: 5% 

 При анализа на излезните гасови најдена е незначителна концентрација на 

согорливи компоненти.  

 Температура на амбиенталниот воздух: 20°C 
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Слика 11: Пример на загуба низ оџакот кај котел 

 

Пример: 

 Да се пресмета ефикасноста на котелот врз основа на различните загуби (според 

индиректниот метод) дефинирани во претходниот дел за котел од 20 t/h кој работи на 

природен гас. 
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 Треба да се посочи дека резултатот при пресметките со индиректниот метод за 

ефикасноста на котелот (80,4 %) е речиси ист како и при пресметките со директниот метод 

(80 %). Разликата на овие вредности е во рамките на дозволените граници зададени со 

степенот на точност на мерењата. 

 

5.5 Можности за оптимизација на системот за производство на пареа и 

најдобрите практики  

 Постојат повеќе можности за оптимизација на системот за производство на пареа: 

○ Намалување/минимизација на вишокот воздух  

○ Инсталирање на опрема за повторно искористување на топлината/енергијата  

○ Одржување на чисти грејни површини во котелот   

○ Подобрување на третманот на вода  

○ Инсталирање на автоматски контролор за испуштање на водата со која се 

одведуваат нечистотиите од котелот  

○ Искористување на енергијата содржана во водата  за одведување на 

нечистотиите од котелот   

○ Додавање/обновување на изолацијата и огноотпорните површини во котелот  

Stack Gas Temperature (°F) 200 °C

Ambient Temperature (°F) 20 °C

Stack Gas Oxygen Content (%) 5 %

Note: Stack gas oxygen content is expressed on a molar or volumetric basis

Natural Gas 18.3 %

Number 2 Fuel Oil 14.0 %

Number 6 Fuel Oil (Low Sulfur) 13.5 %

Number 6 Fuel Oil (High Sulfur) 13.7 %

Typical Eastern Coal (Bituminous) 12.0 %

Typical Western Coal (Subbituminous) 13.6 %

Typical Green Wood 24.7 %

Results

Estimated Stack Losses for each of the default fuels are as follows:

SSAT Boiler Efficiency = 100% - Stack Loss (%) - Shell Loss (%)

Shell Loss refers to the radiant heat loss from the boiler.  Typically <1% at full load, 1-2% at reduced load.

Input Data

Stack Temperature - Ambient Temperature = 180°C

Steam System Assessment Tool
Stack Loss Calculator

Based on user inputs of Stack Temperature, Ambient Temperature and Stack Oxygen Content, an estimate will be provided 

of the heat loss from the boiler stack.  Losses are expressed as a percentage of the heat fired.

Stack losses are related to SSAT Boiler Efficiency as follows:

stack
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○ Намалување на бројот на работни котли  

○ Истражување на можноста за замена на горивото  

○ Оптимизација на работата на деаераторот  

 

5.5.1 Намалување на вишокот воздух  

 Под соодветно управување на процесот на согорување се подразбира дека треба да 

се  внесува доволно количество воздух неопходно за целосно согорување на горивото, но 

исто така, не треба да се додаде премногу воздух, со цел да се сведат на минимум загубите 

на енергија со излезните гасови. Управувањето на процесот на согорување започнува со 

соодветни мерења. 

 Вообичаено, протокот на гориво во котлите се контролира преку притисокот на 

пареата. Ако притисокот на пареата почне да опаѓа, контролниот уред за проток на гориво 

ќе овозможи негово зголемување за да може да се произведе повеќе пареа во котелот, 

односно враќање на притисокот на пареата до бараната вредност. Спротивно, ако 

притисокот на пареата се покачи, протокот на гориво ќе се намали со цел да се редуцира 

производството на пареа. 

 Како што протокот на гориво во котелот го менува процесот на согорување, оваа 

промена соодветно треба да ја следи и протокот на воздух за да има правилен и целосен 

процес на согорување. Постојат два основни начини за контрола на процесот на 

согорување: 

○ позициска контрола (контрола на положбата) 

○ автоматска контрола преку следење на содржината на кислород во излезните 

гасови  

 

5.3.1.1  Контрола на положбата  

 Контролата на протокот на воздух при согорување се постигнува со механичко 

поврзување на уредот за контрола на протокот на воздух со уредот за контрола на 

протокот за гориво. Ова често се нарекува и контрола на позицијата, бидејќи положбата на 

уредот за контрола на воздухот ќе биде определена само врз основа на позицијата на 

уредот за контрола на протокот на гориво. На слика 12, шематски е прикажан принципот 

на контрола на положбата. Треба да се напомени дека при овој начин на контролирање не 

се вклучуваат други тековни мерења на присуството на кислород во гасовите или 

процесот на согорување. Вакви мерења се изведуваат периодично, со цел да се воспостави 

и утврди односот на позициите на уредот за контрола на воздух и гориво.  
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Слика 12: Контролен систем со позиционирање 
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 
 

 Подесување на котелот како најдобра пракса е начин за контрола на процесот кој 

што треба периодично да се применува за повторно воспоставување на соодветен однос 

помеѓу позицијата на уредите за проток на воздух и гориво. Со ова ќе се обезбеди да се 

внесува намалено количество воздух, а кое повторно ќе биде во границите определени со 

методот на контрола на позицијата. 

 

5.3.1.2  Контрола преку автоматско намалување на кислород  

 Со помош на овој метод, протокот на воздух потребен во процесот на согорување 

се контролира со корелација помеѓу положбата на контролниот вентил за проток на 

гориво и следење на количеството кислород во излезните гасови од процесот на 

согорување. Врз основа на кривата на согорување дадена од производителот на 

горилникот, главниот уред за контрола на протокот на воздух добива сигнал од 

контролниот вентил за проток на гориво, слично како кај методот за контрола на 

позицијата. Но дополнително, постојано се мери количеството на кислород во излезните 

гасови и со тоа се овозможува воспоставување на построга корелација, со цел намалување 

на количеството на вишок на воздух во излезните гасови. Со оваа дополнителна контрола 

се намалува количеството воздух што се внесува во процесот на согорување, а со тоа се 

минимизира вишокот воздух и количеството на излезните гасови. Овој начин на контрола 

на излезните гасови е поефективен и поефикасен во споредба со методот на контрола на 

позицијата. На сликата 13 шематски е прикажан начинот на работа на контрола преку 

автоматско намалување на кислородот. Во некои инсталации контролорот е спрегнат 

заедно со вентилатор за воздух со променлива брзина (VSD), со кој се овозможува 
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дополнителна заштеда на електричната енергија во споредба со придушувачот при 

позициската контрола. 

 

 

 
 

Слика 13: Систем за автоматска контрола според содржината на кислород во 

гасовите 
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 

 

 Врз основа на најдобрите комерцијално достапни технологии за контрола, во 

табелата 5 се дадени вредностите на содржината на кислород во излезните гасови (и 

вишокот воздух), при работа на котли на различен вид на гориво, при контрола на двата 

начини. Генерално, зголемената содржина на кислород во излезните гасови соодветствува 

со помало оптоварување на горилникот, а спротивно, пониска содржина на кислород во 

излезните гасови е поврзана со зголемено оптоварување на горилникот. Во табелата се 

прикажани и соодветни референтни вредности за вишокот воздух. Содржината на 

кислород во излезните гасови е параметарот што се мери. Вишокот воздух е пресметан 

преку составот на горивото и измерената вредност на кислород во излезните гасови. 
 

Табела 5: Контролни параметри за излезните гасови 
(Добиено благодарение на: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System Sourcebook – 

Програма за пареа најдобри практики – прирачник за парни системи ) 
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Типични параметри за кпнтрпла на спдржината на кислпрпд вп гаспвите 

Гпривп 

Автпматска 
кпнтрпла 

Ппзициска 
кпнтрпла 

Автпматска 
кпнтрпла 

Ппзициска 
кпнтрпла 

Спдржина на О2 
вп гаспвите 

Спдржина на О2 
вп гаспвите 

Вишпк 
впздух 

Вишпк 
впздух 

Мин. Мах. Мин. Мах. Мин. Мах. Мин. Мах. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Прирпден гас 1,5 3,0 3,0 7,0 9 18 18 55 

Течнп гпривп 2 2,0 3,0 3,0 7,0 11 18 18 55 

Течнп гпривп 6 2,5 3,5 3,5 8,0 14 21 21 65 

Јаглен вп прав 2,5 4,0 4,1 7,0 14 25 25 50 

Јаглен - спгпруваое 
на решетка 

3,5 5,0 5,1 8,0 20 32 32 65 

  

   Со цел да се оценат потенцијалните придобивки од намалувањето на вишокот на воздух, 

потребно е да се оценат вкупните оперативни трошоци на котелот за моменталната и 

новата ефикасност во работата на котелот. Со равенката прикажана подолу се 

пресметуваат заштедите на трошоците што се јавуваат поради енергетските заштеди 











new

current
boilerK




 1  

 

каде што со σ се означени финансиските заштеди за гориво, Kboiler се моменталните 

оперативни трошоци на котелот, а ηcurrent и ηnew се моменталната и нова ефикасност на 

котелот.  

 

Пример 

 Котел за производство на пареа од 20 t/h работи со природен гас и има контролор 

на позицијата која се дотерува периодично. Да се пресметаат годишните енергетски 

заштеди при примена на контролен за автоматско намалување на кислородот за 

управување на вишокот на воздух во котелот. При пресметка на ефикасноста на котелот 

да се занемарат загубите низ обвивката на котелот и загубите со испуштање на работен 

медиум при отсолување (при одведување нечистотии) од котелот.  

Горна топлинска моќ на горивото (природен гас) = 54,220 kJ/kg (40,144 kJ/m³) 

Потрошувачка на гориво = 1,693 m³/hr (28 m³/min) 

Цена на горивото = $1.0/m
3 

Температура во оџакот: 200°C 

Кислород во излезните гасови: 5% 

При анализа на излезните гасови е измерено занемарливо количество согорливи 

компоненти  

 Температура околниот воздух: 20°C 

 

 Оперативните трошоци на котелот се пресметани во претходното поглавје, на 

следниов начин: 
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yrK

hrK

boiler

boiler

/680,830,14$760,80.1693,1

/693,1$0.1693,1




 

 

 Загубата со излезните гасови е пресметана со примена на ССАТ калкулаторот на 

МЕ на САД  за загуба низ оџакот и таа изнесува 18.3 % за 5 % кислород во излезните 

гасови, 200°C температура во оџакот и 20°C амбиентална температура. Оттука, актуелната 

ефикасност на котелот ηcurrent е 81.7 %.  

 Од табела 5, може да се забележи дека комерцијално достапните автоматски 

контролори може да ја контролираат количината на кислород во излезните гасови до 3 %. 

Под претпоставка дека температурата во оџакот не се менува, новата вредност на загубата 

со излезните гасови изнесува 17.4 %. Оттука, ефикасноста на котелот во новите услови е 

ηnew = 82.6 %. 

 Заштедите на финансиските трошоци за енергија со намалување на вишокот на 

воздух преку спроведување на автоматски контролен се пресметани на следниов начин: 

yr

K

ExcessAir

ExcessAir

new

current
boilerExcessAir

/ 593,161$

6.82

7.81
1680,830,14

1
































 

 

5.3.2 Инсталирање на опрема за искористување на дел од топлината содржана во 

излезните гасови   

 Во индустриските котларници се среќаваат три главни начини на искористување на 

дел од топлинската енергија содржана во излезните гасови. Тие се: 

○ Економајзери за напојна вода  

○ Предзагревачи за воздух  

○ Кондензациски економајзери  

 Видот на опремата за искористување на енергијата содржана во излезните гасови, 

што се среќава во индустриските котли, во голема мера зависи од горивото кое се користи 

и од конструкцијата на котелот. Речиси сите индустриски котли имаат (или би требало да 

имаат) економајзери за предзагревање на напојната вода. Котлите кои работат со цврсто 

гориво или гориво кое што има висока содржина на влага треба да имаат предзагревачи на 

воздух. Значаен дел од индустриските котли и котелски постројки имаат инсталирано и 

економајзер, како и предзагревач на воздух. Кај котлите кои работат со “чисти горива” 

(природен гас, метан, дизел итн.) може да се искористи предноста за инсталирање 

кондензациски економајзер, но ова зависи од потребата за топлина на целиот систем. 

 

5.3.2.1 Економајзер за напојна вода  

 Економајзер е изменувач на топлина инсталиран за загревање на напојната вода во 

котелот со помош на топлинската енергија содржана во излезните гасови. Ова е најчесто 

користена компонента за искористување на излезната енергија. Дури и ако конструкцијата 

на котелот е таква што во конфигурацијата нема економајзер, може да биде лесно 

изводливо инсталирање на модуларен економајзер за напојна вода во оџакот на излезот од 

котелот. Современите конструкторски решенија на топлински изменувачи и развојот на  
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науката за материјалите овозможуваат минимален пад на притисокот на страната на 

излезните гасови и многу мала температурна разлика помеѓу гасовите и приемникот на 

топлина, со цел да се зголеми искористувањето на енергијата на излезните гасови при 

минимална површина за пренос на топлината. Дополнително, економајзерите за напојна 

вода се компактни и обично нивните димензии не претставуваат ограничувачки фактор за 

имплементација. 

 

5.3.2.2 Предзагревач за воздух  

 Предзагревачот за воздух го загрева воздухот потребен за процесот на согорување 

преку пренесување на енергијата содржана во излезните гасови кои го напуштаат котелот. 

Преносот на топлина од гасната страна се одвива на идентичен начин како во случајот на 

економајзерот за напојна вода, освен што, наместо загревање на напојната вода, сега се 

загрева воздухот потребен во процесот на согорување. Резултатот од инсталирање на 

економајзер и предзагревач за воздух е намалување на количеството потрошено гориво и 

соодветно зголемување на ефикасноста на котелот.  

 Поради начинот на предавање на топлината од гасовите кон воздухот, 

предзагревачите на воздух се со големи димензии и се карактеризираат со поголем пад на 

притисокот. Кај повеќето индустриски котли со предзагревач на воздух речиси секогаш се 

предвидува вентилатор за потиснување на воздухот, со цел да се совлада овој пад на 

притисок и да се спречи појавата на значителен противпритисок од комората за 

согорување. 

 Дополнително, треба да се води сметка за тоа температурата на излезните гасови да 

не падне под точката на роса. Оваа минимална температурна граница зависи од 

концентрацијата на сулфур во горивото. Со евентуална појава на кондензација во оџакот 

или во излезните гасови може да се формира сулфурна киселина, која е многу корозивна и 

може да го оштети металот, а со тоа и да ја намали сигурноста при работа на котелот. 

Покрај сулфурна киселина, понатамошното снижување на температурата на излезните 

гасови од котелот може да доведе до формирање на јаглеродна киселина. Ова не 

претставува голем проблем доколку времето на постоење на јаглеродна киселина е кратко, 

бидејќи таа е релативно слаба киселина, но со текот на време ова сигурно би станало 

значаен оперативен проблем за сигурна работа на котелот, особено ако конфигурацијата 

на оџакот е таква што не дозволува присуство и отстранување на кондензат. 

 

5.3.2.3 Кондензациски економајзер  

 Водната пареа е продукт од процесот на согорување и таа најчесто останува во 

гасна состојба се до излезот од котелот. Сепак, водната пареа во себе содржи значително 

количество енергија, која може да се искористи доколку се овозможи кондензирање на 

пареата. Денес постои комерцијално достапна опрема за искористување на енергијата 

содржана во излезните гасови, која е посебно дизајнирана за постројки за согорување во  

кои што се користат чисти горива (природен гас, метан, пропан, некои течни горива итн.), 

со цел да се искористи латентната топлина содржана во водната пареа од излезните 

гасови. Овие топлински изменувачи вообичаено се познати под името кондензациски 

економајзери.  

 Во зависност од видот на горивото, кондензациските економајзери можат да ја 

зголемат ефикасноста на котелот за повеќе од 10%. За да се постигне кондензирање во 

струјата на излезните гасови потребно е нивната температура да падне под точката на роса 

(што значи, под температурата на кондензација на Н2О при нејзиниот парцијален 

притисок во излезните гасови). Оваа температура обично е околу 60°C при согорување на 
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природен гас, и колку температурата на гасовите опаѓа повеќе под таа вредност, толку 

повеќе водна пареа ќе се кондензира овозможувајќи искористување на поголем дел од 

латентната топлина.   

 Треба да се напомене дека, со оглед на тоа што процесот на кондензација зависи од 

точката на роса, инсталирањето на кондензациски економајзер има смисла доколку постои  

потреба за нискотемпературна топлина во постројката. Со кондензациски економајзери 

може да искористи големо количество топлината содржана во излезните гасови, но таа е 

со низок квалитет. Целни групи за инсталирање на кондензациски економајзери често се 

нискотемпературни процеси и постројки во прехранбената индустрија, парно-кондензни 

постројки со потреба од 100 % дополнителна вода, текстилната индустрија, постројки за 

греење, итн. 

 За подетална евалуација на опцијата за инсталирање кондензациски економајзер, 

меѓу другото, обично е потребна примена на модел за согорување со вклучување на 

анализа на парцијални притисоци на компонентите, што излегува од доменот на овој 

прирачник.  

Сепак, производителите на кондензациски економајзери може да достават 

дијаграми и други помошни материјали за искористување на нискотемпературна топлина 

во услови кога се користат одредени чисти горива, а такви податоци има во некои 

прирачници. 

 

Пример 

 Котел за производство на сувозаситена пареа во износ од 20 t/h што работи на 

природен гас, имал економајзер за загревање на напојната вода, кој е демонтиран заради 

поправка и за да се отстранат наслагите од бигор. Ова се случило пред неколку години и 

во моментов котелот работи без економајзер. Да се пресметаат годишните финансиски 

заштеди за енергија со повторно инсталирање на економајзер за напојна вода. При 

пресметка на ефикасноста на котелот да се пренебрегнат загубите низ обвивката на 

котелот и загубите со испуштената вода за одведување на нечистотиите од котелот. 

Горна топлинска моќ на природен гас = 54,220 kJ/kg (40,144 kJ/m³) 

Потрошувачка на гориво = 1,693 m³/hr (28 m³/min) 

Цена на горивото = $1.0/m
3 

Температура во оџакот: 200°C 

Содржина на кислород во излезните гасови: 5% 

При анализа на излезните гасови е најдено занемарливо количество на согорливи 

компоненти  

Амбиентална температура: 20°C 

 

 Оперативните трошоци на котелот се пресметани во претходниот дел, на следниот 

начин: 

 

yrK

hrK

boiler

boiler

/680,830,14$760,80.1693,1

/693,1$0.1693,1




 

 

 Загубата со излезните гасови е пресметана со помош на ССАТ алатката - 

калкулатор за загуба низ оџакот и изнесува 18.3 %, за 5 % кислород во излезните гасови, 

при температура во оџакот од 200°C и амбиентална температура 20°C. Оттука, 

ефикасноста на котелот во актуелните услови е ηcurrent = 83.7 %. 
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 Врз основа на претходните работни (конструктивни) услови, познато е дека со 

инсталиран економајзер за напојна вода, температурата во оџакот ќе биде ~160°C. Со 

примена на ССАТ калкулаторот за загуба низ оџакот, како што е прикажано на сликата 14, 

за новата вредност на загубата со излезните гасови се добива 16.3 %. Следствено, новата 

вредност на ефикасноста на котелот е ηnew = 83.7%. 

 

 

Слика 14: Пример за пресметка на загубата со излезни гасови со примена на 

економајзер за напојна вода  

 

 Намалувањето на трошоците за гориво со инсталирање на економајзер за напојна 

вода се пресметува на следниот начин: 

yr

K

ExcessAir

ExcessAir

new

current
boilerExcessAir

/ 375,354$

7.83

7.81
1680,830,14
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5.3.3 Чисти грејни (топлиноизменувачки) површини на котелот  

 Со текот на времето на грејните (топлиноизменувачките) површини се таложат 

нечистотии. Овие нечистотии го зголемуваат отпорот за пренос на топлина на 

површините, а тоа доведува до покачување на температурата на излезните гасови. Како 

што е наведено во претходните поглавја, тоа води кон намалување на ефикасноста на 

котелот, бидејќи значително количество енергија се испушта преку излезните гасови низ 

оџакот. Поради тоа, потребно е да се предвидат процедури и мерки за предвидливо и 

превентивно одржување, со цел да се обезбеди периодично чистење на грејните површини  

во котелот. 

 Таложењето на нечистотиите од гасната страна на грејните површини зависи од 

видот на горивото, така што при согорување на повеќето гасни и други чисти горива 

речиси и не се формираат нечистотии од гасната страна. Кога котелот работи со потешки 

течни или цврсти горива (јаглен, дрво итн.), при процесот на согорување се формира 

значително количество пепел и саѓи и се таложи на цевките од грејните површини во 

котелот. Овие нечистотии е неопходно да се отстрануваат со помош на систем за дување 

на саѓите. Овој систем се состои од млазници и користи пареа со висок притисок или 

компримиран воздух за да го разбие слојот од саѓи формиран на цевките. Кај 

Stack Gas Temperature (°F) 160 °C

Ambient Temperature (°F) 20 °C

Stack Gas Oxygen Content (%) 5 %

Note: Stack gas oxygen content is expressed on a molar or volumetric basis

Natural Gas 16.3 %

Input Data

Stack Temperature - Ambient Temperature = 140°C

Results

Estimated Stack Losses for each of the default fuels are as follows:
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индустриските котли со системи за чистење на саѓите се предвидува периодично чистење 

на различни секции, зони на цевните системи во котелот. Многу важно е да се обезбеди 

правилна работа на овој систем. Директен индикатор за нечисти површини за пренос на 

топлината од гасната страна е покачената температура на излезните гасови. Со следење на 

трендот на промена на температурата на излезните гасови се обезбедуваат значајни 

информации за ефикасноста на системот за чистење на саѓи. 

 Појавата на наслаги на водената страна од грејните површини во котелот зависи од 

содржината на хемикалиите во котелската вода и е директна функција од притисокот во 

котелот, квалитетот на напојната вода и интензитетот на отсолување. Овие нечистотии се 

всушност наслаги од бигор од водната страна на цевките во котелот, што за последица има 

пораст на отпорот на пренос на топлина. Бигорот се отстранува кога котелот не работи, со 

примена на хемиски средства или по механички пат. Слојот од бигор ја покачува 

температурата на цевките, бидејќи тоа е материјал со многу мала топлинска 

спроводливост, а тоа може да доведе и до сериозно оштетување на цевките. Според тоа, 

нечистотиите на водната страна во котелот директно влијаат врз сигурната работа, како и 

врз ефикасноста на котелот. Многу важно е да се врши контрола на цевките во котелот 

при годишното исклучување за негово одржување и периодично за да се отстрани 

зафатениот бигор на цевките. 

 За да се нагласи и оправда потребата за чисти грејни површини за трансфер на 

топлинска енергија може да се користат пресметките за енергетските заштеди со помош 

на калкулаторот за пресметка на загубата низ оџакот. 

 

5.3.4 Подобрување на третманот на вода  

 Генерално, квалитетот на напојната вода зависи од дополнителната вода. Обично, 

кондензатот е најчистата вода во парно-кондензниот систем. Дополнителната вода мора да 

се подготви и да се доведе во соодветна состојба пред да се додаде во системот. 

Подобрувањето на системот за третман на дополнителната вода ќе резултира со подобрен 

квалитет на водата.  

 За сигурна работа на котелот, дополнителната вода во котелот треба да биде 

соодветно третирана, во зависност од хемискиот состав. Управувањето со испуштената 

вода со нечистотии (отсолувањето) зависи од два услови: работниот притисок на котелот 

и третманот на водата. Со обезбедување на највисок квалитет на додадената вода ќе се 

намали количеството испуштена вода за отстранување на нечистотиите од котелот. Со 

намалување на количеството испуштена вода во заситена состојба се намалуваат и 

толинските загуби во системот за отсолување. Сепак, постројките за подобрување на 

третманот на вода може да чинат многу, особено ако има потреба од дополнителна опрема 

и финансиски вложувања, како што се системите за деминерализација на водата или 

опрема за реверзибилна осмоза. Најчесто, во поголемите индустриски системи има 

хемичар (или надворешно стручно лице) кој е задолжен за одржување на квалитетот на 

водата во техничкиот систем. Најдобро е да се работи директно со нив, со цел да се 

обезбеди оптимален третман и квалитет на водата во постројката. Вообичаените 

подобрувања во третманот на вода вклучуваат мерки како на пример замена на начинот на 

омекнување на водата, наместо циклус со натриум да се користи деминерализација или 

креирање на автоматизирана реакција со реверзибилна осмоза. 
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5.3.5 Инсталирање на автоматски контролен за одведување на нечистотиите од котелот  

 Во индустриските системи постојат два вида на отстранување на нечистотиите од 

котелот: површинско (познато како отсолување) и од дното (познато како исфрлање на 

талог). Површинското отстранување на нечистотии (отсолувањето) може да биде 

испрекинато или континуирано. Исфрлањето на талогот од дното секогаш е испрекинато и 

се врши еднаш во смена за да се отстранат потешки наталожени нечистотии. Можноста за 

оптимизација со автоматски контролен се однесува само на отсолувањето, особено во 

случаи кога тоа се врши рачно. Оптоварувањето на котелот се менува со тек на време и во 

идеален случај, адекватно треба да се менува и интензитетот на отсолувањето, со цел да се 

одржи соодветен квалитет на котелската вода. Во најголем број случаи, интервалот на 

регулација на котелската вода (обично тој се базира врз електричната спроводливост или 

вкупното количество растворени тврди материи во водата - TDS) се дефинира од лицето 

задолжено за работа на системот за третман на водата, а ракувачите со котелот 

периодично земаат примерок од водата за да се осигураат дека контролните параметри на 

котелската вода се во предвидениот ранг.  

 Најчесто, во реални околности, рачната контрола на отсолувањето доведува до 

прекумерно испуштање на работен медиум (вода во заситена состојба со висок притисок) 

што претставува голема енергетска загуба. Меѓутоа, понекогаш рачната контрола може да 

не биде доволна и тоа да биде причина за многу лош квалитет на котелската вода што ќе 

резултира со проблеми во работата на котелот. Со инсталирање на уред за автоматска 

контрола на отсолувањето се овозможува минимална загуба на работен медиум што е 

потребна за сигурна работа на котелот, при што се намалуваат непотребните енергетски 

загуби. Со автоматска контрола на отсолувањето континуирано, во реално време, се следи 

кондуктивноста на котелската вода и се регулира отворањето на вентилот за испуштање, 

постепено или врз основа на принципот „вклучи-исклучи“. Ова е прикажано на сликата 

15. 

 

 
 

Слика 15: Автоматска контрола на отсолувањето на котелот  

(Со дозвола на: US DOE ITP Steam BestPractices End User Training Program – Програма за 

обука на крајни корисници за најдобри практики за пареа) 
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 Прелиминарните енергетски и финансиски заштеди со инсталирање на автоматски 

контролен за отсолување, односно, одведување на нечистотиите од котелот (и/или 

подобрување на третманот на вода) може да се пресметаат на следниов начин: 
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каде што mblowdown_current и mblowdown_new се пресметани од протокот на пареа и процентот на 

испуштена вода при отсолувањето. Со Т е означен бројот на работни часови за пресметка 

на заштедите за одреден период. За подетална анализа се користи алатката ССАТ на 

Министерството за енергија на САД. 

 

5.3.6 Искористување на енергијата содржана во водата за одведување на нечистотиите 
од котелот  

 Постојат два начини за искористување на топлинската енергија содржана во водата 

што се испушта при отстранување на нечистотиите од котелот: 

o искористување на нископритисна пареа (отпарок)  

o предзагревање на дополнителна вода  

 За одбележување е фактот дека речиси целата содржана енергија во испуштената 

вода може повторно да се искористи со помош на овие два методи. 

 Работниот медиум што се губи при отстранувањето на нечистотиите од котелот е 

со висок притисок и тој прво се испушта во уред (резервоар) во кој владее низок притисок 

(најчесто, малку повисок од притисокот во деаераторот). Притоа, дел од испуштениот 

медиум моментно испарува при внесувањето во резервоарот со понизок притисок. Таквата 

нископритисна пареа (отпарок) е чиста и може да се искористи за нископритисно 

загревање или да се внесе во системот за термичка подготовка на водата, во деаераторот 

или да се искористи за загревање на напојната вода.  

 Преостанатиот медиум, кој е во течна состојба, исто така е во заситена состојба (> 

100°C) и може да се искористи за загревање на дополнителната вода во топлински 

изменувач. Преостанатата вода од отсолувањето е со температура блиска до 

температурата на дополнителната вода (или амбиенталната температура). Загубата со 

испуштената вода може речиси целосно да се елиминира со помош на многу едноставна, 

но робусна опрема. На сликата 16 шематски е прикажан систем за искористување на 

енергијата содржана во водата за отстранување на нечистотиите од котелот. 
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Слика 16: Искористување на енергијата од отсолувањето на котелот 

(Со дозвола на: US DOE ITP Steam BestPractices End User Training Program - Програма за 

обука на крајни корисници за најдобри практики за пареа) 

 

 Енергетските и финансиските заштеди со добивање и искористување на 

нископритисна пареа и предзагревање на дополнителна вода се пресметани како дел од 

вкупното влијание врз системот, при анализата на загубата со отсолувањето, во 

претходното поглавје. Иако во тоа поглавје се претставени „рачни“ пресметки, обично е 

потребен детален модел на парно-кондензниот систем, како што е системот со примена на 

ССАТ на Министерството за енергетика на САД, со цел да се добијат поверодостојни 

резултати за можните енергетски заштеди. 

 Што се однесува до опремата, резервоарот во кој се внесува испуштената вода е 

едноставен уред и може да се набави по многу ниска цена. Топлинскиот изменувач за оваа 

намена мора да се одбере внимателно. Тој треба да биде едноставен за чистење, бидејќи 

работниот медиум во овој случај содржи значително количество растворени материи и 

може брзо да се создаваат наслаги на топлиноизменувачките површини. За оваа намена се 

користат два вида топлински изменувачи: 

o цилиндрични-цевни топлиноизменувачи со прави цевки и со одведување на талогот кај 

цевките 

o плочести топлиноизменувачи 

 

5.3.7 Поставување/поправка на изолацијата и на огноотпорните површини на котелот  

 Изолацијата и огноотпорните површини кај котелот го штитат персоналот во 

постројката и да ги намалуваат загубите на топлина со зрачење и конвекција преку 

обвивката. Поради влијанието на амбиентните услови, како и поради оштетувања 

настанати при одредени активности на персоналот, надворешните површини мора да 

бидат предмет на периодично одржување. Дополнително, при годишни ремонти треба да 

се провери состојбата на огноотпорните површини, при што ќе се констатира дали кај нив 
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има пукнатини или оштетувања. При работата на котелот може да има различни причини 

кои може да доведат до оштетувања на огноотпорните површини. Овие активности 

спаѓаат во делокругот на најдобри практики на предвидливо и превентивно одржување, за 

сигурна и доверлива работа на парно-кондензниот систем. Персоналот во постројката 

треба да користи инфрацрвена термална камера со цел да се лоцираат прекумерно 

загреаните точки (температура >70°C) и добиените слики да се споредуваат со претходни 

состојби, за да се види дали има потреба од поправки. 

 

5.3.8 Намалување на бројот на работни котли  

 Загубите низ обвивката на котелот се најчесто мали (како апсолутна вредност) во 

споредба со другите загуби што се јавуваат кај индустриските котли. Но овие загуби може 

значително да нараснат кога работат повеќе котли. Овие загуби може да бидат прекумерни 

дури и кога котлите се ставени во состојба на “топла резерва”. Обично, индустриските 

постројки работат со најмалку „n+1“ котел како вишок, што имплицира дека е достапен 

најмалку уште еден котел кој произведува пареа (или е во топла резерва), покрај тие кои 

ги обезбедуваат вкупните потреби на постројката за пареа. Тоа се прави најмногу за да се 

зголеми сигурната работа на постројката и да се обезбеди сигурно производство на пареа 

што нема да биде подложно на негативно влијание во случај на испаѓање од работа на 

некој од котлите или при други неповолни околности. 

 Со оглед на сите можности за заштеди и оптимизација кај парно-кондензниот 

систем во фабриката, обично не мора да се исклучи работен котел заради намалување на 

вкупната загуба низ обвивката, но оваа опција треба да се преиспита секогаш кога има 

промени во побарувачката на пареа. Можностите за намалување на бројот на котли во 

функција може да јават врз основа на производниот циклус, сезонскиот карактер на 

активностите, режим на работа во викенди/работни денови и празници, дневна/ноќна 

работа итн., кои имаат соодветно влијание врз бројот на работни котли во фабриката. 

Најчесто оваа можност се пренебрегнува поради сложеноста на процедурите за 

вклучување во работа и запирање на котелот, како и поради потребното време за 

стартување на котелот. Ова може да претставува проблем кај големи котли на цврсто 

гориво, но помалите котли, особено котли кои работат на природен гас, метан итн., 

обично се многу повеќе податливи за брзо стартување.  

 Кога ова се анализира како потенцијална стратегија за оптимизација, треба да се 

направат детални анализи за можните ризици, за идентификување на главните проблеми 

кои ќе влијаат врз производството на пареа, вклучувајќи одреден пад на производството за 

некој ограничен временски период. Анализата на ризиците треба да даде одговор на 

прашањата за потенцијални трошоци и финансиски штети и да посочи можни стратегии за 

ублажување. Освен тоа, трошоците за дополнителни контролни уреди и други 

инструменти (алармни уреди, сигнални уреди за температура и притисок) треба да бидат 

земени во предвид при спроведувањето на оваа стратегија за оптимизација.     

   

5.3.9 Можности за промена на горивото  

 Изборот на горивото може да обезбеди значајно намалување на работните трошоци 

поради разликите во цените на енергенсите и ефикасноста на котелот. Ефикасноста на 

користењето на горивото е фактор кој влијае врз одлуката за промена на горивото. 

Понекогаш трошоците за гориво и трошоците за преправки и одржување може да се 

изедначат, но ова нема ди биде евидентно се додека не се направи темелна анализа на 
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можностите за оптимизација на системот. Покрај тоа, прашањата во врска со влијанието 

врз животната средина се значаен фактор при изборот на гориво. Со оглед на многуте 

влијателни фактори, за секој посебен случај на избор/промена на гориво е потребна 

независна анализа и оценка. Кога се пристапува кон промена на горивото, не значи 

секогаш дека се врши целосна замена на горивото. Индустриските постројки за 

производство на пареа можат да имаат повеќе работни котли, така што промената на 

горивото може да значи: 

o исклучување на котел кој работи со одредено гориво;  

o намалување на производството на пареа во котелот А кој работи со гориво 1 и 

соодветно зголемување на производството на пареа на котелот B кој работи со гориво 

2 ; 

o работа на котел со две или повеќе горива истовремено и промена на односот на 

горивата.  

 Намалувањето на трошоците при промена на горивото може да се пресмета на 

следниот начин: 
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каде што kfuel_1 и ηboiler_1 се моменталните трошоци за гориво и ефикасноста на котелот, 

соодветно, а kfuel_2 и ηboiler_2 се новите трошоци за гориво и ефикасноста на котелот, 

соодветно на тоа. Со msteam е означен протокот на пареа, а со Т е означен периодот на 

оценување на ефектот од промената на горивото. 

 

Пример 

 Да се пресметаат можните годишни заштеди на трошоците за енергија при промена 

на горивото, така што за 1t/h пареа ќе се намали производството на котел што работи со 

природен гас како гориво (kfuel_1 = $25/GJ; ηboiler_1 = 80 %), а за исто толку ќе се зголеми 

производството на котел што работи со мазут (kfuel_2 = $18/GJ; ηboiler_2 = 84 %). Енталпиите 

на пареата и напојната вода се определени претходно и тие изнесуваат: 

hsteam = 3,181 kJ/kg 

hfeedwater = 463.5 kJ/kg 

 Заштедите на трошоците при промена на горивото може да се пресметаат на 

следниов начин: 
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5.3.10 Оптимизација на работата на деаераторот 

 Деаераторот во индустриските парно-кондензни системи има неколку функции. 

Тие вклучуваат: 
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o Деаерација или отстранување на растворени гасови (кислород и јаглерод диоксид) во 

напојната вода (најважна функција); 

o Предзагревање на дополнителната вода;  

o Може да користи како уред-резервоар за мешање на повратениот кондензат со 

дополнителната вода;  

o Да се користи како резервоар за складирање на напојна вода, од кој потоа, со напојна 

пумпа, водата се одведува во котелот.  

 Деаераторот работи при константен притисок. Овој притисок е определен со видот 

и конструкцијата на деаераторот. Главната функција на деаераторот, отстранување на 

растворени гасови (пред сè, кислород) од водата, подразбира раздвојување на материи во 

различна фазна состојба и ослободување на гасовите содржани во водата. Ова 

отстранување е овозможено со помош на пареа. Освен тоа, со пареата се загрева 

дополнителната вода на повисока температура, што ја намалува растворливоста на 

гасовите во водата, со што се интензивира процесот. Деаераторите функционираат врз 

принципот на директно вбризгување на свежа пареа (т.н. жива пареа). Количеството на 

пареа што се внесува во деаераторот зависи од: 

o притисокот во деаераторот;  

o количеството повратен кондензат и дополнителна вода;  

o температурата на повратениот кондензат;  

o температурата на дополнителната вода;  

o стапката на испуштање на пареа низ отворот за оддишок на деаераторот.  

 Со покачување на притисокот во деаераторот, се зголемува и потребата за пареа во 

него. Сепак, ако кондензатот се враќа при повисока температура или доколку за 

предзагревање на дополнителната вода се користи отпадна топлина, тогаш може да биде 

покорисно деаераторот да работи при повисок притисок. Повисок работен притисок во 

деаераторот ќе значи и потреба од помал деаратор, при исто оптоварување. Во 

индустриските постројки, со текот на времето, од различни причини може да дојде до 

промена на процесот или до модификација на постројката. Како резултат од таквите 

промени, може да се смени количеството и/или температурата на повратниот кондензат, 

како и начинот на предзагревање на дополнителната вода. Оттука, многу е важно да се 

оцени работата на деаераторот, да се обезбеди негово функционирање при најнизок можен 

притисок и со највисок степен на ефикасност.  

 Дополнително, со снижување на деаераторскиот притисок ќе опадне и влезната 

температура на напојната вода во економајзерот, што може да помогне за снижување на 

температурата на гасовите во оџакот, а со тоа да се покачи ефикасноста на котелот. 

Притоа, мора да се води сметка за тоа дека снижувањето на температурата на напојната 

вода нема да доведе до опаѓање на температурата на излезните гасови под точката на роса, 

со цел инсталациите да се заштитат од појава на нискотемпературна корозија. 

 За спроведување пресметки за енергетските и финансиските заштеди со оваа 

опција е потребен детален системски модел, кој може да се реализира со помош на 

алатката за оценка на парно кондензни системи на Министерството за енергетика на САД 

(ССАТ). 
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6. МОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПАРЕА  
 

 Во оваа точка фокусот е поставен врз системот за дистрибуција на пареа и 

можностите за негова оптимизација како и врз најдобрите практики во индустриските 

системи за пареа.  

 

6.1 Преглед 

 Системот за дистрибуција на пареа е еден многу важен дел во парно-кондензниот 

систем, бидејќи преку него се пренесува пареата од делот за производство до крајните 

корисници. Некои индустриски системи за пареа се мали и поради тоа во нив може и да 

нема дистрибутивен систем во вистинска смисла на зборот. Но, во поголемиот дел од 

индустриските системи пареата се пренесува преку широка мрежа на цевководи. Пареата 

се произведува со висок притисок, кој потоа, при дистрибуцијата, може да се снижи (да се 

редуцира) кај распределителите за одредени потрошувачи, така што притисокот на 

пареата во цевководниот систем е различен од притисокот на произведената пареа. Во 

некои случаи,  во парниот систем може да има само еден распределител, односно едно 

ниво на притисок, а потоа притисокот на пареата се снижува соодветно кај секој 

потрошувач. Треба да се напомени дека за пренос на пареата не се потребни механички 

уреди (компресор, пумпа итн.) за таа да се дистрибуира до распределителите кај 

потрошувачите. Притисокот на пареата го предизвикува движењето на пареата до местата 

каде што таа е потребна и се користи. 

 Главни компоненти во системот за дистрибуција на пареа се:  

o цевководи за пареа (пароводи), поврзувачки компоненти и арматура;  

o станици за снижување на притисокот (редукциски станици); 

o вентили; 

o топлинска изолација;  

o сигурносни вентили;  

o одвојувачи на кондензат;  

o мерни инструменти (за мерење на притисок, температура, проток).  

 Од гледа точка на процесот, многу важно е да се обезбеди не само пареа во 

соодветно количество, туку таа да биде и со соодветна температура и притисок, како што 

се неопходни за процесот. Треба да се напомене дека побарувањата на процесот и на 

крајните корисници може да се менуваат со текот на време, но системот за дистрибуција 

останува ист. Оттука, важно е оценката и оптимизацијата на дистрибутивниот систем да 

се одвиваат континуирано. Ова е еден клучен фактор за сигурна работа на парно-

кондензниот систем. Иако процесот на производство на пареа може да биде оптимизиран 

и да се произведува пареа со бараните параметри – температура и притисок, одредени 

недостатоци во дистрибутивниот систем може да резултираат со проблеми во областа на 

користењето на пареата, како што се: 

o недоволно висок притисок на пареата во распределителот кај крајните корисници; 

o недоволно количество пареа во распределителот кај крајните корисници;  

o проблеми со квалитетот на пареата (во процесот влегува влажна пареа);  

o водни (хидраулични) удари во цевководите.  
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 Потребата за континуирано оценување и следење на дистрибутивниот систем е со 

цел секогаш да се најдат начини за оптимизација на системот за негова сигурна работа 

(доставување на работен флуид до крајните корисници) и да се идентификуваат можности 

за енергетски заштеди, за да се оптимира целокупниот парно-кондензен систем. 

 

6.2 Можности за оптимизација на дистрибутивниот систем и најдобри 

практики  

 При оптимизација на дистрибутивниот систем за пареа во индустриската постројка, 

фокус може да се стави на повеќе различни области, во цевководните инсталации 

(пароводи) и  целокупната попратна инсталирана опрема за дистрибуција на пареа. Овие 

области се втемелени во основите на енергетскиот менаџмент и, генерално, кога се 

идентификувани можности за подобрување, тие резултираат со атрактивни економски 

придобивки. Суштинското познавање на овие области, односно на техничките 

карактеристики на дистрибутивниот систем, е од особена важност, за континуирана 

ефикасна и сигурна работа на секој парно-кондензен систем.  

 Има повеќе можности за оптимизација на дистрибутивниот систем и тие 

вклучуваат: 

 поправки на местата каде има истекување на пареа; 

 намалување на загубата на пареа како оддишок; 

 обезбедување добра топлинска изолација на цевките низ целиот парен систем, 

вентилите, другата арматура и садови; 

 затворање на линиите кои не се користат;  

 минимизирање на протокот на пареа низ станици за редукција на притисок; 

 намалување на падот на притисок во распределителите;  

 дренажа на кондензатот настанат во парните распределители;  

 

6.2.1 Поправка на местата каде има истекување на пареа   

 Пареата претставува скап работен медиум, така што нејзиното истекување може да 

резултира со значајни економски загуби во парниот систем. Истекувањата на пареа може 

да се јават речиси секаде, но најчесто истекување има на следниве места: 

o фланши и спојници со заптивка; 

o арматура и поврзувачки елементи на цевките;  

o вентили (разни типови); 

o одвојувачи на кондензат; 

o пукнатини на цевките.  

 Истекувањата на пареа низ пукнатини на цевките може да биде најголемиот извор 

на загуба на пареа во индустриските системи. Меѓутоа, тие обично претставуваат 

“безбедносно прашање” (прашање од областа на заштитата при работа), особено ако овие 

истекувања се во близина на места каде често се движат вработените во постројката. Но, 

истекувањата на пареа на пооддалечени локации не се забележуваат лесно и тие често 

остануваат во таква состојба на постојано истекување засекогаш. 

 Дефектите кои се јавуваат кај одвојувачите на кондензат исто така се вбројуваат во 

извори на истекувања на големи количества пареа кај индустриските постројки и начинот 

на решавање на овие проблеми е предмет на анализа во осмото поглавје „Можности за 

враќање на кондензатот“ во овој прирачник. Генерално гледано, дефектите на 
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одвојувачите на кондензат потешко се забележуваат во споредба со истекувањето низ 

оштетените делови на цевките, особено кај системите за кондензат од затворен тип.  

 За ефикасно функционирање на парно-кондензниот систем од суштинска важност е 

примена на програма за континуирано одржување на системот, заснована врз пронаоѓање 

и елиминирање на истекувањата на пареа. Во најголем број случаи, таквите програми за 

одржување во индустриските постројки претставуваат предмет на преиспитување од 

аспект на тоа дали ги задоволуваат барањата во поглед на нивната исплатливост и 

влијанието врз целиот систем. Меѓутоа, искуствата од сите нивоа укажуваат на тоа дека 

придобивките кај постројките за кои постои програма за управување со истекувањата на 

пареа се повеќекратни, како од финансиско-економски аспект, така и од гледна точка на 

стабилна и доверлива работа на постројката. 

 Обично, тешко е да се определи големината на загубите на пареа што се јавуваат 

при нејзино истекување, освен ако не се следи некоја соодветна процедура. Сепак, 

поволно е тоа што за планирање и креирање на стратегија за поправки, се што е потребно 

е да се одреди редоследот според големината на истекувањето на пареа. Во таа насока, за 

пресметка на бруто загубите на пареа на располагање стојат неколку теоретски и 

емпириски методи, а некои од нив се: 

○ модел во ССАТ на Министерството за енергетика на САД; 

○ мерење на висината (должината) на млазот (перјаницата);  

○ равенка на Напие за придушен проток; 

○ мерење со Пито (Pitot) цевка;  

○ ултразвучни техники според протоколи на производителите на опремата;  

○ термодинамички методи за биланс на масата и енергијата.  

 На сликата 17 е прикажан дијаграм на зависноста помеѓу протокот на пареа 

(приближни вредности) во заситена состојба, при истекување низ отвор со остри рабови, 

при даден работен притисок и големина на отворот. 

 Кривите на сликата 17 се добиени од равенката на Напие за придушено струење, 

која ја има следнава форма: 

 

steamorificesteam PAm  695.0  

 

каде што msteam е проток на пареа што истекува (во kg/h), Aorifice е површина на отворот низ 

кои има протекување (во mm
2
) и Psteam е притисок на пареата (во бари). Треба да се 

напомени дека оваа релација е важечка само кога има услови на придушено струење, 

односно кога притисокот на излезот е за 0.51 пати понизок од притисокот во цевководот.  
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Слика 17: Загуба на пареа при истекување низ отвор со одредени димензии 

 

 

Пример  

 Низ отвор од ~4 mm има протекување на пареа при притисок во цевководот од 2 

бари. Да се пресмета протокот на истекувањето и намалувањето на годишните трошоци за 

енергија со поправка на местото каде што има истекување. Трошоците за пареа се 

пресметани во поглавјето „Производство на пареа“ и изнесуваат $91.67 за тон пареа. Да се 

претпостави дека истекувањето на пареа е од цевководот што се користи преку цела 

година (8760 часови годишно). 

 

 Од дадените информации,  
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 Потоа, со примена на равенката на Напие за придушено струење се добива  
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 Пресметаниот проток на истекувањето на пареата е 26.2 kg/h, а годишните 

финансиски заштеди за енергија со поправање на делот каде што има истекување 

изнесуваат:  
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 Истекувањата на пареа се јавуваат во текот на времето со користење на системот и 

важно е да се разбере дека доколку еднаш се поправат местата каде што има истекување, а 

потоа се заборави на нив, односно не се следат, тоа не претставува решение во процесот 

на оптимизација на дистрибутивниот систем. Со воспоставување на програма за постојано 

следење на истекувањата на пареа се очекува да се спроведува постојан мониторинг и 

повремена поправка на местата каде што има истекувања. 

 

6.2.2 Минимизирање на загубата на пареа како оддишок  

 Загубата на пареата како оддишок низ вентилот за обезвоздушување не треба да се 

помеша со истекувањата на пареа. Кога сигурносниот вентил за обезвоздушување или 

некој друг уред за контрола на притисокот ќе испушти одредено количество пареа во 

атмосферата зборуваме за загуба како оддишок. Ова најчесто се случува кога нема 

балансирана состојба на распределителите, односно поголемо е количеството (доставена) 

произведена пареа од побарувачката на крајните корисници. Во зависност од користеното 

гориво, потенцијалот за енергетски и финансиски заштеди со намалување на оваа загуба 

може да биде значителен. До испуштање на пареа како оддишок најчесто доаѓа 

автоматски, кога се достигнува граничниот притисок на распределителот или уредот. 

Понекогаш испуштањето се врши со рачно отворање на вентилот, поради некои 

непредвидени услови на страната на процесот. 

 Во индустриски постројки каде што има комбинирано производство на топлинска и 

електрична енергија, во кои се инсталирани парни турбини, појавата на оддишок може да 

биде позачестена, особено доколку во постројката има само противпритисни парни 

турбини, кои функционираат во услови на фиксно производство на електрична енергија 

(или константен проток на пареа). Кај индустриски постројки во кои има кондензациски 

турбини речиси никогаш не се појавува испуштање на пареа како оддишок, освен во 

услови кога се достигнуваат границите на максимален работен капацитет на турбината 

(или турбините). Потребно е да се направи економска анализа врз основа на граничните 

трошоци за гориво и електрична енергија за неколку различни случаи за да се определи 

реалната вредност на испуштената пареа. Во најголем број случаи, може да се очекува 

дека искористувањето на испуштената пареа кај постројките за комбинирано 

производство на топлинска и електрична енергија не е економично, но може да има 

случаи, како на пример, при врвни потреби, кога производството на електрична енергија е 

поисплатливо со оглед на граничната цена на пареата што се испушта. Повеќе внимание 

на прашањата од оваа проблематика е посветено во поглавјето „Можности за 

комбинирано производство на топлина и електрична енергија“. 

 Пресметките за енергетските и економските придобивки при намалување (или 

елиминирање) на загубата на пареа низ вентилите за обезвоздушување ја следат истата 

процедура објаснета во делот „Истекувања на пареа“ и тие нема да бидат повторени овде. 

 

6.2.3 Топлинска изолација на цевководите за пареа, вентилите, арматурата и садовите  

 Топлинска изолацијата на деловите низ кои поминува пареата е област која потпаѓа 

во делот на континуирано одржување, и во секоја индустриска постројка потребно е да се 

изврши периодична проверка и поправка на изолираните места. Треба да се напомени 

дека, и покрај тоа што проблематиката на изолација на одредени делови во парно-

кондензниот систем е дискутирана во поглавјето за дистрибуција на пареа, таа има 
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влијание врз работата на целиот систем. Главната причина зошто за изолација се зборува 

во делот на дистрибуција на пареа е затоа што нејзиното влијание е најзначајно тука.  

 Изолацијата е исклучително важна за парно-кондензните системи поради следниве 

причини: 

○ безбедност на персоналот во постројката;  

○ минимизирање на енергетските загуби;  

○ одржување на пареата во услови кои се неопходни за процесот и крајните корисници;  

○ заштита на опремата, цевководот и сл. од околните услови;  

○ зачувување на интегритетот на целиот систем.  

 Постојат неколку причини за појава на оштетена или отстранета изолација: 

○ отстранета изолација поради активности при одржување;  

○ отстранета / оштетена изолација поради несоодветна употреба, негрижа и сл.;  

○ оштетена изолација поради несреќа или други вонредни случаи;  

○ оштетување и абење на изолацијата поради условите на околината;  

○ неизолирани вентили и други компоненти поради немање соодветна изолација за тие 

компоненти.  

 Најчестите области во кои има отстранување или оштетување на изолацијата се 

следните:  

○ распределители во системот за дистрибуција на пареа;  

○ вентили;  

○ местата за проверка;  

○ опремата на крајните корисници;  

○ резервоари за складирање и други садови;  

○ линиите за враќање на кондензат.  

 Почетното (приближно) одредување на енергијата што се губи и соодветната 

финансиска загуба поради неизолирани или лошо изолирани површини во парно-

кондензниот систем дава основа за дефинирање на потребите за спроведување на проект 

за обновување на изолацијата. Главни фактори кои влијаат врз загубите на енергија од 

местата кои не се изолирани или имаат несоодветна (слаба, оштетена) изолација се: 

○ температура на флуидот во процесот;  

○ температура на околината;  

○ површина што е изложена на условите на околината (надворешни влијанија); 

○ брзината на ветерот;  

○ бројот на работни часови;  

○ термичка спроводливост на материјалот од кој се изработени цевките (или друга 

опрема);  

○ отпор на изолациониот материјал за пренос на топлината (ако има изолација).  

 За да се определат енергетските загуби на топлина, предадени на околината со 

конвекција (природна и/или форсирана) и зрачење, што се јавуваат во сите делови кои не 

се изолирани или изолацијата е во лоша состојба, може да се подготви почетен модел за 

пренос на топлина. Меѓутоа, формирањето на ваков модел може да биде тежок процес во 

кој ќе бидат потребни корелации за преносот на топлина, кои може да варираат во 

зависност од геометријата и режимот на конвективен пренос на топлина - дали е природна 

или форсирана. Сепак, мора да се спроведе целосна анализа за да се определат 

енергетските и финансиските заштеди, како и за да се определи економски исплатлива 

дебелина на топлинската изолација. За определување на потребните параметрите при 

поставување на топлинска изолација достапни се многу емпириски и компјутерски алатки. 
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Една таква алатка е 3EPlus
®
, софтвер за евалуација на топлинска изолација, развиен од 

страна на Северноамериканската асоцијација на производители на изолација (North 

American Insulation Manufacturers Association - NAIMA).  

 Компјутерската програма за определување на дебелината на изолациониот 

материјал 3EPlus
® 

е индустриска алатка која се користи за да се поедностават задачите  

при определување на трошоците, заштедите на енергија и определување на економската 

дебелина на изолациониот материјал. Економската дебелина на изолациониот материјал е 

дебелината на материјалот која ќе обезбеди најмали трошоци, пресметано за целиот 

животен циклус на системот.  

 Во алатката 3EPlus
®
 внесени се околу 30 изолациски материјали со нивните 

термички карактеристики. Дополнително, во овој софтвер се содржани неколку различни 

материјали и заштитни обвивки (со различна емисивност), за да му се овозможи на 

корисникот, преку паѓачко мени, да ги избере специфичните материјали за конкретната 

апликација. На крај, со оваа софтверска алатка може да бидат моделирани различни 

геометрии и апликации. Придобивките и можностите на оваа алатка се прикажани во 

примерот подолу.   

 

Пример  

 Забележано е дека делот долг 10 m од распределител за пареа со притисок 10 бари е 

неизолиран. Номиналниот дијаметар на распределителот е 25.4 cm, со температура на 

пареата ~362°C. Да се пресметаат економските придобивки од топлинско изолирање на 

распределителот.  

 На сликата 18 е прикажан влезниот екран за пресметка на енергетските загуби 

поради неизолиран цевковод 

 

Слика 18: Влезен екран на 3EPLus
®
  

 

 На сликата 19 е прикажан екран со резултатите  од „топлински загуби на час“ од 

3EPlus
®
. 
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Слика 19: Екран со резултати во 3EPLus
®
  

 

 Енергетските заштеди можат да се пресметаат на следниот начин: 

 

 

  kWQ

LengthHeatLossHeatLossQ

Insulationsaved

insulatedbareInsulationsaved

 0.81107.347449,8_

_




 

 

каде HeatLossbare и HeatLossinsulated се вредности добиени од програмата 3EPlus
®

. Заштедата 

на трошоците може да се пресмета врз основа на трошоците за гориво (kfuel), ефикасноста 

на котелот (ηboiler), горната топлинска моќ на горивото (HHVfuel) и периодот на работа (T) 

на следниот начин: 
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 Поправката и одржувањето на изолацијата во индустриските постројки често се 

потценети и во најголем број случаи може да биде исплатливо и да има потреба од 

поправка на изолацијата на повеќе места истовремено. Тоа значи дека вработените во 

постројката треба периодично да извршат проверка (ревизија) на изолираните места и да 

ги идентификуваат главните области кои ќе дадат најдобри резултати при подобрување на 

постоечката или поставување нова изолација. Ова треба да биде активност која ќе се 

извршува периодично и ќе обезбеди системот да биде секогаш добро изолиран, со цел да 

има најмали загуби на топлината. 
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6.2.4 Исклучување на линиите за пареа што не се користат  

 Со промена на индустриските процеси, варира и побарувачката на пареа, а 

понекогаш се случува пареа за одредени процеси и постројки веќе да не биде потребна 

или дел од опремата во одреден период да е надвор од употреба. Сепак, линиите за 

дистрибуција на пареа не се отстрануваат и тие содржат жива пареа се до првиот блок  

вентил на крајниот потрошувач/процес. Често пати, има и опрема која е деактивирана и 

никогаш нема да биде повторно пуштена во употреба, но е сè уште поврзана со 

цевководот за пареа, односно оваа опрема е постојано загреана. 

 Слична ситуација може да се јави и при сезонски промени, кога постројката 

преминува од режим за греење (во зима) кон режим за ладење (во лето), каде што линиите 

за пареа се сè уште во топла состојба и низ нив струи пареа, со што се зголемува 

оптоварувањето на системот за ладење. Има безброј вакви неповолни околности што се 

јавуваат во индустриските постројки, кои доведуваат до значајни загуби на енергија и 

финансиски издатоци. Со систематска анализа на дистрибутивниот систем, во корелација 

со работата и потребите на крајните корисници, може да се воочат можностите за 

оптимизација на парно-кондензниот систем и да се намалат загубите на енергија и 

трошоци. 

 Од перспектива на енергетски и финансиски заштеди, исклучување на доводот на 

пареа во линиите кои не се користат ќе значи: 

○ елиминирање на загубите при пренос на топлината;  

○ елиминирање на истекувањата на пареа;  

○ отстранување на можноста за формирање на кондензат во параводот кој може да 

предизвика водни удари;  

○ намалување на барањата за одржување на компонентите од оваа секција во парниот 

систем. 

 Понатаму, после гранките од дистрибутивниот систем што не се користат, може да 

има инсталации/процеси кај кои квалитетот на пареата игра важна улога, па доколку пареа 

непотребно се води и кон линиите што не се користат, за да се добие соодветен квалитет 

потребно е да се произведува дополнително количество пареа, а тоа придонесува кон 

зголемување на оперативните трошоци.  

 Сите методологии, кои беа претходно објаснети, можат да се искористат за 

определување на енергетските и финансиските заштеди, до кои би се дошло како резултат 

од исклучување на дотокот на пареа од линиите кои не се во употреба. 

 

6.2.5 Намалување на протокот на низ станиците за редукција на притисок  

 Во процесот на производство, обично пареата се генерира со повисок притисок и 

таа се дистрибуира на распределители со различен, понизок притисок или низ еден 

цевковод, со едно ниво на притисок. Вообичаено, на одредени локации се поставуваат 

станици за редукција на притисок, во кои притисокот се снижува соодветно на потребите. 

Кога пареата струи низ вентилот за редуцирање на притисокот, таа експандира (фактички, 

се придушува, со редуцирање на притисокот), при што се снижува и температурата. 

Следствено, кога пареата поминува низ вентилот за редукција на притисокот, таа не ја 

губи содржаната енергија (во kJ/kg), бидејќи процесот на придушување е изенталписки, 

односно енталпијата останува непроменета. Сепак, ентропијата на пареата се менува и тоа 

значи дека способноста на придушената пареа да изврши работа се намалува. Ова не е 

голем проблем доколку во постројката нема парни турбини. Сепак, за секоја индустриска 
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постројка би требало да се разгледа можноста за инсталирање на парни турбини, доколку 

постои континуиран значаен проток на пареа низ вентилите за редукција на притисокот. 

Управувањето со турбините и економските придобивки од нивно инсталирање подетално 

е објаснето во поглавјето „Комбинирано производство на топлина и електрична енергија“. 

 Оваа можност за оптимизација се спомнува во овој дел, со цел да се напомени дека 

произведената пареа во индустриските постројки е со бараниот притисок и дека нема 

појава на какви и да било други причини за неефикасност поради експанзијата 

(придушувањето) на пареата. За станицата за редуцирање на притисокот е неопходно 

периодично одржување, а често овие делови од системот не се изолирани. Освен тоа, 

вентилите за придушување и попратната опрема често претставуваат локации каде што се 

јавува истекување на пареа поради термодинамичкиот процес, начинот на функционирање 

и заради варијациите на побарувачката на пареа од страната на процесот.  

 

6.2.6 Редуцирање на падот на притисок во цевководот  

 Оваа можност за оптимизација произлегува од фактот дека со текот на времето, 

процесите се подложни на промени, а и употребата на пареата варира соодветно со 

промените на процесите. Покрај тоа, ефикасноста на дистрибутивниот систем се намалува 

поради абење и разорување на цевководот, а со тоа се зголемува падот на притисок во 

параводите. Во системите каде што пареата е во заситена состојба, ова предизвикува 

снижување на нејзината температура, што може директно да влијае врз квалитетот на 

процесот. Алтернативно, тоа може да значи пораст на побарувачката на пареа поради 

намалувањето на енталпијата со топлинските загуби.  

 Не постои индустриски стандард за вредностите на падот на притисок во 

параводите, но има три главни причини поради кои може да дојде до зголемување на 

падот на притисок: 

○ пораст на побарувачката на пареа и преголем проток на пареа во истиот парен 

распределител;  

○ редукција на притисокот во парниот распределител;  

○ појава на кондензат и двофазно струење во парниот распределител;  

○ комбинација од претходните причини.  

 Со зголемување на протокот на пареа, се зголемува и брзината на пареата, а падот 

на притисок е пропорционален со квадратот на брзината. При оптимизација на парно-

кондензниот систем треба да се води сметка за конструктивните карактеристики на 

цевководите за пареа, како и за проектното оптоварување на цевководните инсталации. 

Обично, проектната брзина на пареата е околу 15-25 m/s. Зголемувањето на оваа брзина ќе 

резултира со значајно зголемување на бучавата и вибрациите, особено во близина на 

сегменти со кривини и носачи. 

 Со снижување на притисокот во цевководот, поради помалата густина (односно, 

поголем специфичен волумен) на пареата, брзината на пареата се зголемува за истиот 

масен проток. Оттука, ова ќе доведе до голем пад на притисок, како што беше претходно 

објаснето. Во некои индустриски постројки, вообичаена препорака за енергетски заштеди 

е снижување на работниот притисок во котелот. Примената на оваа опција треба да се  

направи исклучително внимателно и само доколку параводот е димензиониран со  

дополнителен капацитет (што е ретка појава). Во спротивно оваа препорака не треба да се 

спроведува. 

 Кондензација кај системи со пареа во заситена состојба се јавува кога мало 

количество на топлина се губи низ цевководот поради тоа што тој не е топлински 
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изолиран итн. Ова доведува до двофазно струење во цевководот. Ако системот за 

одвојување на кондензат не работи правилно, тогаш во цевководот ќе има проток на вода 

(кондензат) и пареа при иста брзина. Ова, дополнето со режимот на струење, врз основа на 

количеството вода, може да доведе до голем пад на притисок и појава на водни 

(хидраулични) удари. Повеќе за ова е објаснето во следниот дел, во продолжение. 

 Можностите за оптимизација за снижување на падот на притисок во цевководите за 

пареа треба да вклучи една или повеќе од следниве стратегии:  

○ Зголемување на димензиите на цевководот со замена на постоечкиот цевковод;  

○ Додавање на друг цевковод со исто ниво на притисок;  

○ Намалување на побарувачката на пареа од распределителот, со нејзино преминување 

на друго ниво на притисок;   

○ Зголемување на димензиите на вентилите и/или нивно прилагодување на нови услови;  

○ Елиминирање на ограничувањето на протокот во цевководите;  

○ Сите стратегии за оптимизација, спомнати во претходната точка, како: 

 елиминирање на истекувањата на пареа,  

 поправање на топлинската изолација,  

 обезбедување на соодветна работа на одвојувачите на кондензат итн. 

    

6.2.7 Дренажа на кондензат од пароводите  

 Системот за дистрибуција на пареа може да биде широко распространета, 

разгранета и долга мрежа од цевки за пренос на пареа во индустриската постројка и 

дополнително оваа мрежа може постојано да се проширува. Дури и кога линиите за пареа 

се добро топлински изолирани, сепак би имало топлински загуби кои ќе предизвикаат 

појава на кондензат во цевководите за пареа, особено ако системот работи со пареа во 

заситена состојба. Во некои системи, овој проблем се јавува уште на излезот од котлите, 

со што се влошува квалитетот на пареата и во системот има двофазен медиум кој струи 

уште од делот на производство на пареа.  

 Најчесто, во индустриските постројки се инсталирани одвојувачи на кондензат, со 

цел да се отстрани целото количество на кондензат формиран во цевководот. 

Отстранувањето на кондензатот од цевководот за пареа обезбедува висока стабилност на 

работата на парно-кондензниот систем и резултати кои што се во согласност со најдобрите 

практики: 

○ Во парниот цевковод нема дополнителен пад на притисок;  

○ Нема водни (хидраулични) удари во цевководот;  

○ Крајните корисници ќе добијат сувозаситена пареа;  

○ Значајна опрема како што се турбините ќе добијат сува пареа;  

○ Нема појава на корозија и ерозија на цевките и на цевната арматура, вентилите и сл. 

 Кондензатот кој е одвоен (дрениран) од парните цевководи може да се одведе и да 

експандира во резервоар/сепаратор кон цевковод со понизок притисок. Остатокот од 

кондензатот може повторно да се врати назад во котелот, директно или преку каскаден 

систем за враќање на кондензатот. 

 Некои индустриски постројки имаат одличен систем за одвојување на кондензатот 

од пароводите, но овој кондензат може да не се враќа, туку да се исфрли од системот. 

Доколку кондензатот не се враќа повторно во котелот, се јавуваат и енергетски и 

економски загуби. Оценување од овој вид е предмет на анализа во поглавјето „Враќање на 

кондензат“. Поради претходно наведеното, важно е да се идентификуваат потенцијалните 
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можности во системот за дистрибуција на пареа, каде што кондензатот може и треба да се 

собира и повторно да се враќа во котелската постројка. 
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7. МОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА 

ПОТРОШУВАЧКАТА НА ПАРЕА  
 

 Примената на пареа во индустријата е многу разновидна и дури и за исти базични 

процеси постојат разлики од една индустрија до друга. Како резултат од тоа, многу тешко 

е да се опфатат сите можности за употреба и крајни корисници на пареа во еден 

прирачник. Крајните корисници, како главната причина за постоење на парно-кондензен 

систем во индустриската постројка, не треба да бидат занемарени при процесите на 

оптимизација на системот. За проучување и разбирање на барањата на крајните корисници 

потребни се сеопфатни анализи, бидејќи со оптимизирање на крајната потрошувачка може 

да се постигнат значајни придобивки, како од перспектива на енергетски и финансиски 

заштеди, така и од аспект на подобрено производство. Персоналот кој работи на парно-

кондензните системи во индустриските постројки треба да биде обучен за да ја разбира 

примената на пареата во постројките и процесите што се застапени во фабриката. Со ова 

ќе се овозможи реално оптимирање на парно-кондензниот систем за подобро работење на 

конкретната (крајната) постројка. 

 

7.1 Преглед на билансот на пареа 

 Побарувачката на пареа во индустриските постројки може да поприми различни 

форми. Општо земено, пареата најчесто претставува извор на топлина за одреден процес. 

Најчесто, во индустриските процеси е потребен одреден масен проток на пареа, што 

одговара на соодветно топлинско оптоварување или потребна моќност (kW). Но, има и 

такви процеси во индустријата кај кои се бара и одредена топлинска моќност (масен 

проток) и волуменски проток на пареа. Ова се најчесто уреди за кои е потребна одредена 

брзина на пареата за да се извршат функциите за кои таа е наменета во индустриската 

постројка. Треба да се напомени дека парните турбини не се сметаат како крајни 

корисници на пареа и тие не се обработени во ова поглавје. Парните турбини се 

обработени одделно и подетално во поглавјето „Комбинирано производство на топлинска 

и електрична енергија“. Листа на некои крајни корисници на пареа е прикажана подолу. 

Ова не е сеопфатна листа, но таа обезбедува генерални насоки за крајните корисници. 

 Крајни корисници на пареа кои се специфицирани и дизајнирани врз основа на 

масениот проток (топлинското оптоварување) се: 

o топлински изменувачи,  

o сушачи,  

o испарувачи, 

o ребојлери,  

o реформери, 

o апсорпциски ладилни агрегати (апсорпциски чилери), 

o овлажнувачи,  

o уреди за предзагревање и повторно загревање на воздух.  

 

 Крајни корисници на пареа кои се специфицирани и дизајнирани врз основа на 

волуменскиот и масениот проток (топлинското оптоварување) се:  

o парни ејектори со млазник / едуктор 

o колони за раздвојување/одделување на материи/фази  
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o кули за дестилација  

o термокомпресори  

 При секоја анализа за оптимизација на еден парно-кондензен систем, важно е да се 

разбере колкава е потрошувачката на пареа на секој краен корисник во индустриската 

постројка. Оваа информација може да се добие (1) на ниво на целиот парен систем во 

фабриката (како што е прикажано на слика 20); (2) како потрошувачка на пареа 

определена за секое ниво на притисок; или (3) како потрошувачка на пареа за секоја 

област посебно во индустриската постројка. Најчесто, креирањето на графикон за 

дистрибуција на пареа (како пита-дијаграмот на сл. 20) до секој потрошувач е отежнато, 

бидејќи може да нема протокомери за секој од крајните корисници. Се препорачува, 

вработените во постројката во доволна мера да ја осознаат работата на крајните 

корисници и, со помош на информациите за дизајнот на системот, да се определат 

побарувањата на пареа (и топлинските потреби) од страна на крајните корисници, врз 

основа на работниот режим на конкретниот процес. Оваа методологија може да биде од 

огромна помош за да се добие преглед на сите корисници на пареа во системот и за да се 

идентификуваат големите потрошувачи, на кои ќе се стави фокус при оптимизациски 

процеси на парно-кондензниот систем. Прикажаните примери во ова поглавје нудат некои 

идеи за определување на тековите на пареа во различни процеси, со примена на 

фундаменталните принципи за масен и енергетски биланс. 

 

 
Слика 20: Типичен дијаграм за крајна потрошувачка на пареа во индустрија за 

храна и пијалаци  
(Бројните вредности претставуваат потрошувачка на пареа во kg/hr) 

 

Пример 

 Во топлински изменувач од цилиндрично-цевен тип се загреваат 600 l/min вода од 

25°C до 75°C. Како носител на топлина за загревање се користи заситена пареа при 

атмосферски притисок. Кондензатот излегува од топлинскиот изменувач со температура 

од 100°C. Да се пресмета топлинската моќност на пареата и количеството пареа што е 

потребно за овој индиректен процес на пренос на топлина. 

 

 Топлината пренесена на водата се пресметува на следниот начин: 
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  kWQ

TTCmQ

water

inoutpwaterwater

 091,22575183.4
60

600




 

 

 Од равенката за енергетски биланс, оваа топлина е доставена од пареата и таа може 

да се запише како: 

 condensatesteamsteamsteamwater hhmQQ   

каде што hsteam (2,676 kJ/kg) е енталпија на заситена пареа при атмосферски притисок и 

hcondensate (419 kJ/kg) е енталпија на кондензатот при температура од 100°C (од табели за 

водна пареа). 

 

Tphskgm

mQ

steam

steamwater

 34.3/ 927.0
257,2

091,2

419676,2091,2





 

 На сликата 21 шематски е прикажан топлинскиот изменувач, протокот на пареа и 

вода низ системот. 

 

Слика 21: Индиректен пренос на топлина „пареа / вода“ 

 

 

Пример 

 Пареа во заситена состојба при атмосферски притисок директно се внесува во сад 

за загревање на вода од 25°C до 75°C. Процесот има потреба од 600 l/min загреана вода. 

Да се пресмета протокот на пареа што е потребен во процесот на директна размена на 

топлината. 
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 Протокот на вода во садот (mwater_in) и протокот на пареа (msteam) се непознати. 

Според законот за одржување на масата, равенката може да се напише како: 

steaminwateroutwater mmm  __  

 

 Со оглед на тоа дека во садот не се врши механичка работа (работа на вратило), 

равенката за одржување на енергијата може да се напише како: 

steamsteaminwaterinwateroutwateroutwater hmhmhm  ____  

 

каде hsteam (2,676 kJ/kg) е енталпија на заситена пареа при атмосферски притисок, hwater_in 

(104.8 kJ/kg) е енталпија на водата на влезот во садот при температура 25°C и hwater_out (314 

kJ/kg) е енталпија на водата на излезот од садот со температура од 75°C (од табели за 

пареа). 

Со внесување на познатите вредности во равенките и со нивно решавање се добиваат 

информации за непознатите параметри. 

skgmmm steaminwateroutwater / 75.9
000,1

9.974

60

600
__   

 

     

   

Tphskgm

litresskgm

mmNote

mm

mm

hmhmhm

steam

inwater

inwatersteam

steaminwater

steaminwater

steamsteaminwaterinwateroutwateroutwater

 85.2/ 793.0

min/ 53960000,1
1.997

96.8
/ 96.8 

75.9             

5.061,3676,28.104

676,28.10431475.9

_

_

_

_

____













 

 

 На сликата 22 шематски е прикажан процесот на директна размена на топлина и 

протоците на пареа и вода во системот.  
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Слика 22: Директен пренос на топлина „пареа / вода“ 

 

7.2 Можности за оптимизација и најдобри практики кај примената на 

пареа   

 Како што беше споменато претходно, исклучително тешко е да се опфатат сите 

начини на примена и крајните потрошувачи на пареа во индустриските процеси и 

постројки. Поради тоа, овде се опишани генерални методи со цел да се разбере крајната 

употреба на пареата и да се идентификуваат можностите за оптимизација. Покрај тоа, во 

прирачников се објаснети и начините за определување и квантификување на 

придобивките од оптимизација на крајната употреба на пареата. Нема сомнеж околу 

фактот дека интеграцијата на процесите ќе доведе до оптимизација на целокупниот 

енергетски систем во постројката/фабриката и придобивките од тоа ќе бидат далекосежни. 

Но, притоа мора да се посвети посебно внимание и да се направат детални сеопфатни 

анализи, пред да се пристапи кон имплементирање на овие можности, бидејќи тие може да 

имаат негативно влијание врз некои процеси доколку се применат некоректно. За жал, ова 

се случува често во индустриските постројки и тогаш некоја технологија добива „лош 

глас“ и покрај тоа што можеби функционира совршено добро и е потврдена, но е 

погрешно применета во одредена специфична апликација. 

 Според класичниот пристап, главната стратегија при оптимизација на употребата 

на пареата кај крајните корисници е да се елиминира или да се намали количеството на 

пареа што се користи во тие процеси. Тоа имплицира подобрување на ефикасноста на 

процесот, што следствено ја елиминира несоодветната употреба на пареа. Понатаму, 

стратегијата за оптимизација тежнее кон користење на пареа со колку што е можно 

понизок притисок, што во одредени услови би овозможило генерирање на електрична 

енергија при редуцирањето на притисокот. На крајот, со стратегијата на оптимизација се  

цели кон тоа целата побарувачка на пареа или барем еден дел да се задоволи од извор на 

отпадна топлина. Друг начин на примена на овој последен чекор би бил да се бара начин 

за  надградба (на квалитетот) на нископритисната пареа (или на отпадната топлина), со 

цел да ги задоволи барањата на некои процеси, кои, во спротивно, би биле потрошувачи 

на пареа со значително повисок притисок. 

 

Waterin Waterout

Steamin

M = 8.96 kg/s

V = 539 l/min

T = 25°C

M = 9.75 kg/s

V = 600 l/min

T = 75°C

M = 2.85 Tph

T = 100°C

P = 1 bar

Quality = 1

Saturated

Vapor

Waterin Waterout

Steamin

M = 8.96 kg/s

V = 539 l/min

T = 25°C

M = 9.75 kg/s

V = 600 l/min

T = 75°C

M = 2.85 Tph

T = 100°C

P = 1 bar

Quality = 1

Saturated

Vapor



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 74 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

Пример 

 При работа на процесна печка потребен е проток на воздух од 2,000 m
3
/min, кој 

треба да се загрева од амбиентна температура од 20°C до 80°C. Тоа во актуелната состојба 

се остварува со примена на заситена пареа со притисок од 2 бари. На сликата 23 дадени се 

информации за процесот. Се пресметуваат енергетските заштеди доколку отпадната 

топлина од некој процес се искористи за предзагревање на амбиентниот воздух од 20°C до 

температура од 40°C.   

 

 

Слика 23: Загревач на воздух со парен цевен сноп (актуелна состојба) 

 

 Предадената топлина на воздухот се определува на следниот начин:  
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каде Qair_1 е топлина пренесена на воздухот со помош на пареата; Vair е проток на воздух; 

ρair е густина на воздухот; Cp е специфичен топлински капацитет на воздухот, а со Tout и 

Tin се претставени температурите на воздухот на излезот и влезот, соодветно. 

 Со оптимираната конфигурација на процесот, воздухот се предзагрева до 40°C со 

користење на отпадна топлина од процес во близина. Предадената топлина од пареата кон 

воздухот во новата,  оптимизирана состојба, се пресметува на следниот начин: 
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каде Qair_2 е топлината предадена од пареата кон воздухот во случај на оптимизација на 

процесот, при што воздухот е предзагреан со отпадна топлина од некој процес во близина; 

Vair е проток на воздух; ρair е густина на воздухот; Cp е специфичен топлински капацитет 

на воздухот и Tout и Tin се температури на воздухот на влезот и излезот, во оптимизираната 

конфигурација на процесот, соодветно на тоа. 

Air flow:

2,000 m3/min

Ti = 20°C

Te = 80°C

2 bars LP header steam supply

2 bar saturated liquid 

condensate enters the 

steam traps 

Air flow:

2,000 m3/min

Ti = 20°C

Te = 80°C

2 bars LP header steam supply

2 bar saturated liquid 

condensate enters the 

steam traps 

Проток навоздух 

2 bar, од распределител на пареа со низок 

притисок 

 

2 bar, заситен течен кондензат навлегува во 

одвојувачите на кондензат 
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 Треба да се забележи дека заштедите на топлина пренесена од пареата е разликата 

помеѓу Qair_1 и Qair_2, што се еквивалентни на 796 kW. Енергетските заштеди може да се 

прикажат и како количество заштедена пареа на следниот начин: 
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каде hsteam е енталпија на пареата на влезот во цевниот сноп од топлинскиот изменувач, а 

hcondensate е енталпија на заситен кондензат (при притисок од 2 бари) на излезот од 

топлинскиот изменувач. 

 Еквивалентното намалување на трошоците може да се пресмета на следниот начин: 

yr

Tkm

steam

steam

steamsavedsteamsteam
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 Истата анализа може да се спроведе преку детален модел на парно-кондензниот 

систем, со помош на софтверската алатка ССАТ на Министерството за енергетика на САД 

(МЕ САД). Сепак, многу е важно да се направат сеопфатни анализи за да се определат 

приоритетите при оптимизација во областа на крајната употреба на пареата. Најчесто, 

потребно е да се направи дополнителна детална анализа пред да се спроведат можностите 

за оптимизација во кои е вклучена интеграција на процеси. 
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8. МОЖНОСТИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОТ  
 

 Во овој дел фокусот е ставен врз системот за собирање и враќање на кондензатот и 

можностите за подобрување на неговата работа, како и на најдобрите практики применети 

во индустриските парно-кондензни системи. 

 

8.1 Преглед  

 Кога пареата ќе ја предаде своја топлинска енергија, односно ќе изврши работа, таа 

кондензира. Создадениот кондензат треба постојано да се издвојува за да продолжи да се 

одвива процесот во индустриската постројка, а потоа кондензатот да може повторно да се 

враќа во котларницата. Кондензатот не е отпадна пареа, туку е најчиста форма на вода 

(дестилирана) во индустриската постројка и располага со соодветна економска вредност. 

Со враќањето на кондензатот назад во постројката се постигнуваат значајни економски 

придобивки, бидејќи: 

o кондензатот има повисока температура од дополнителната вода, па поради тоа има и 

значајна содржина на топлинска енергија во себе; 

o хемиски третман на кондензатот не е потребен, освен негово фино пречистување;  

o доколку се собира на соодветен начин, ќе нема потреба кондензатот да се испушта во 

канализацискиот систем и да се лади, со цел да се задоволат термичките граници за 

испуштање на вода во канализацијата. 

 Главно мерило за тоа како и колку добро системот за враќање на кондензатот ја 

врши својата функција е да се определи колку од расположливото количество кондензат 

реално се враќа во котелската постројка. Количеството достапен кондензат всушност 

произлегува од она количество пареа што се искористило во процеси на индиректен 

пренос на топлина и од кондензациски турбини. Ефикасноста на собирање и враќање на 

кондензатот се прикажува преку односот помеѓу количеството кондензат што се враќа во 

постројката и количеството произведена пареа. Понекогаш, во зависност од типот и 

карактеристиките на индустриските постројки, поради разгранетост, односно постоење на 

повеќе пароводи на различни притисоци во системот, овој однос се пресметува посебно, 

на ниво на дел од системот што го покрива секој паровод и потоа за целиот парно-

кондензен систем. 

 Системот за враќање на кондензат се смета дека е добар доколку има враќање на 

80% од кондензатот. Во зависност од оригиналниот дизајн и големината на индустриската 

постројка, количеството вратен кондензат може да биде многу помало, што претставува 

можност оваа мерка да стане главна цел на оптимизација на парно-кондензниот систем. 

Понекогаш ограничувањата во индустриските процеси, како што е можноста за валкање и 

загадување на кондензатот во процесните топлински уреди, претставуваат решавачки 

фактори за тоа дали кондензатот треба или не треба да се враќа во котелската постројка. 

Одговорот на ова прашање се добива преку соодветни анализи од случај до случај и ќе 

биде предмет на дискусија понатаму во ова поглавје. 

Главните компоненти на системот за враќање на кондензатот се: 

○ одвојувачи на кондензат (фаќачи на пареа, конденз-лонци); 

○ цевководи, поврзувачки компоненти и арматура за системот за кондензат;  
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○ резервоари (уреди) за придушување, односно моментно испарување; 

○ садови приемници на кондензат; 

○ пумпи;  

○ станици подигнување; 

○ опрема за чистење и филтрирање.  

 Одвојувачите на кондензат се интегрален и исклучително значаен дел во системот 

за враќање на кондензат. Поради тоа, тие ќе бидат детално разгледани во продолжение.  

 

8.2 Одвојувачи на кондензат  

 Одвојувачите на кондензат се секогаш предмет на големо внимание кога станува 

збор за сигурна и ефикасна работа на парно-кондензниот систем. Најчесто нивната 

состојба се пренебрегнува поради недостаток на ресурси од страна на тимот за одржување 

во постројката, а понекогаш и поради ограниченост на стручноста и знаењето за 

одвојувачите на кондензат и нивното функционирање. Одвојувачите на кондензат имаат 

повеќе функции, кои се од витално значење за работа на парно-кондензниот систем, но 

најзначајни од нив се: 

o При стартување, тие овозможуваат отстранување на воздухот и големо количество  

кондензат  

o При нормално работење, тие овозможуваат издвојување и собирање на кондензатот, 

како и негово одведување до системот за враќање на кондензат, со намалување (или 

елиминирање) на загубите на пареа   

 Постојат различни видови одвојувачи на кондензат, па поради тоа, нивната 

функција и принцип на работа мора да се разбере од страна на инженерите, операторите 

во постројката и тимовите за одржување. Сите индустриски постројки треба да имаат 

ефективна програма за управување со одвојувачите на кондензат. Иако неисправноста на 

одвојувачите на кондензат, сама по себе, не резултира секогаш со загуба на енергија, 

речиси секогаш нивната неисправност резултира со проблеми во работата на парно-

кондензниот систем и неговата функционална сигурност. Присуството на нечистотии во 

системот, несоодветното димензионирање и неправилното поврзување и одржување се 

најчестите причини за неправилности и дефекти кај одвојувачите на кондензат во 

индустриските постројки.  

  Според принципот на функционирање, има неколку основни типови на одвојувачи 

на кондензат, како и нивни варијации и комбинации. Најчесто користените одвојувачи 

(означени со *), кои се наведени во продолжение, се класифицирани врз основа принципот 

на работа: 
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o Термостатски одвојувачи на кондензат 

 одвојувачи со мембрана* 

 двојувачи со биметал* 

o Механички одвојувачи на кондензат 

 одвојувачи со топчеста пловка 

 одвојувачи со пловка и рачка (лост)  

 одвојувачи со превртен сад* 

 одвојувачи со отворен сад 

 комбинација од термостатски и механички одвојувачки со пловка *  

o Термодинамички одвојувачи на кондензат 

 одвојувачи со диск* 

 одвојувачи со клип 

 лост 

o Одвојувачи на кондензат со отвор 

 одвојувачи со плоча со отвор 

 одвојувачи со Вентури цевка.  

 

8.2.1   Термостатски одвојувачи  

 Работата на термостатските одвојувачи на кондензат се заснова врз принципот на 

одредена температурна разлика. Генерално, со покачување на температурата внатрешната 

компонента во мембранскиот дел се шири (или се свиткува) – и се собира (или се 

исправува) кога температурата опаѓа. Кога внатрешните компоненти на одвојувачот се 

загреани, вентилот на термостатскиот одвојувач е затворен. 

 На сликата 24а даден е шематски приказ на навлегување на пареа во одвојувач на 

кондензат оддолу лево. Внатрешната компонента, во форма на мембрана / хармоника (или 

биметална лента), ќе се прошири (или ќе се свитка) со пораст на температурата, со што се 

затвора одвојувачот, со приклучокот на дното на механизмот. Потоа, како што е 

прикажано на сликата 24б, кога подладен кондензат навлегува во одвојувачот на 

кондензат, механизмот ќе се собере, подигајќи го приклучокот од крајот на механизмот и 

со тоа ќе се овозможи истекување на кондензат или на кондензат и пареа, односно 

напуштање на одвојувачот.  

 

 
 

 

(a) Одвојувач на кондензат во затворена 

положба 

(б) Одвојувач на кондензат во отворена 

положба 
 

Слика 24: Функционирање на термостатски одвојувач на кондензат 

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 
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 Важен аспект при работа на термостатскиот одвојувач на пареа е ладењето на 

внатрешните компоненти до температура пониска од температурата на заситување на 

пареата пред да се отвори вентилот на одвојувачот. Во одвојувачот може да егзистираат 

заситена пареа и заситен кондензат при сосема иста температура. Во таква ситуација, 

одвојувачот може да не се отвори. Отворање на одвојувачот ќе има само кога кондензатот 

ќе се олади под одредена температура. Обично, за овие одвојувачи е потребна 

температурна разлика од 5-20°C за нивно отворање. 

 

8.2.2 Механички одвојувачи на кондензат 

 Овие одвојувачи функционираат врз фундаменталниот принцип на пливање / 

лебдење. Најчесто применувани механички одвојувачи на кондензат се: 

o комбинација од термостатски и механички одвојувачки со пловка (F&T), 

o одвојувачи со превртен сад. 

 

8.2.2.1 Комбинирани термостатски и механички одвојувачи (со пловка) 

 Како што и самото име сугерира, овие одвојувачи претставуваат комбинација од 

два типа одвојувачи - механички одвојувачи со пловка и термостатски одвојувачи. 

Конструкцијата е таква што кондензатот навлегува и го полни резервоарскиот простор. 

Вентилот за излез се активира со механизмот за пловење и се отвора штом нивото на 

кондензат во резервоарот се покачува. Со овој тип одвојувачи му се овозможува на 

кондензатот да излезе од системот веднаш по формирањето, што го прави одличен избор 

за примена кај топлински изменувачи и други апликации каде што враќањето на 

кондензатот кон топлинскиот уред мора да биде спречено по секоја цена. Вентилот се 

затвара кога нивото на кондензат во резервоарот ќе опадне. На сликата 25а е прикажан 

одвојувачот во затворена положба, а на сликата 25б во отворена положба. 

 Треба да се забележи дека само течност може да помине под пловката кај овие 

одвојувачи и со овој механизам не им се дозволува на воздухот или некондензирачките 

гасови да излезат. Поради тоа, во индустриска примена одвојувачот со пловка секогаш се 

дополнува со термостатски елементи. Овие делови главно се потребни за стартување и 

отстранување на воздухот и некондензирачките гасови. Ваквиот комбиниран распоред е 

познат како комбиниран механички и термостатски (F&T) одвојувач. 

 

 
 

 

(a) Одвојувач во затворена положба (б) Одвојувач во отворена положба 

 

Слика 25: Функционирање на комбиниран механички и термостатски одвојувач  

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 
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8.2.2.2  Одвојувачи на кондензат со превртен сад  

 Друг тип на често применувани механички одвојувачи на кондензат се 

одвојувачите со превртен сад, кои функционираат врз принципот на пливање. Како 

компонента којашто го запира или пропушта струењето служи сад (во форма на чаша) во 

превртена положба. Кога телото на одвојувачот и садот се полни со кондензат, садот се 

потопува, излезниот вентил се отвора и кондензатот се отстранува. Со овој тип одвојувачи 

може да се отстрани и заситен и подладен кондензат. Штом целото количество кондензат 

ќе се отстрани, пареата навлегува во превртениот сад, при што садот се потиснува нагоре 

и го затвора излезниот отвор. На сликата 26а е претставен одвојувач со превртен сад во 

затворена положба, додека на сликата 26б е илустриран одвојувачот во отворена 

конфигурација. 

 

 

 
 

 

(a) Одвојувач на кондензат во затворена 

положба 

(б) Одвојувач на кондензат во отворена 

положба 

 

Слика 26: Функционирање на механички одвојувач на кондензат со превртен сад  

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 

 

 

8.2.3 Термодинамички одвојувачи на кондензат  

 Термодинамичките одвојувачи на кондензат работат врз принципот на Берноули и 

функционираат како авионско крило. Со пораст на брзината на одредена супстанца 

апсолутниот притисок во контролниот волумен се снижува. Во такви услови, 

диференцијалниот притисок помеѓу горната и долната страна на дискот (сл. 27) може да 

предизвика затворање на отворот со спуштање на дискот и тој функционира како вентил. 

Еден тип на термодинамички одвојувачи на пареа имаат тенок метален диск во 

контролната комора. Кондензатот влегува во контролната комора под металниот диск и го 

подига дискот. Потоа кондензатот се одведува низ кружниот зазор помеѓу седиштето на 

дискот и телото на одвојувачот. Кога пареата ќе почне да струи, нејзината брзина низ 

кружниот зазор е голема во споредба со брзината на кондензатот (кој е практично 

статичен). Ова резултира со појава на локална област со низок притисок, додека пак над 

дискот владее висок притисок. Оваа сила, како последица од разликата на притисоци, 

делува врз дискот да се придвижи надолу и така се затвара одвојувачот. На сликата 27а е 

прикажан термодинамички одвојувач во затворена положба, а на сликата 27б во отворена 
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положба. Овие одвојувачи се карактеризираат со испрекината работа и тие се користат за 

мали количини на кондензат. 

 

  

(a) Затворена положба (б) Отворена положба 

 

Слика 27: Функционирање на термодинамички одвојувач на кондензат со диск  

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training) 

 

8.2.4 Одвојувачи на кондензат со отвор  

 Одвојувачите на кондензат со отвор работат врз принципот дека  пареата и 

кондензатот имаат екстремно различни волуметриски својства. Овие одвојувачи на пареа 

немаат подвижни делови, но се базираат на отвори со мала пропустливост, мал дијаметар 

на кратка цевка, или вентури млазник, како примарна работна компонента. Густината на 

кондензатот е значително поголема од густината на пареата. Овој факт овозможува 

значајно количество кондензат да помине низ многу мал отвор и минимално количество 

пареа да помине низ истиот отвор. Како што кондензатот поминува низ отворот, падот на 

притисок предизвикува од кондензатот моментно да се генерира пареа. Оваа пареа служи 

како вентил за регулирање за понатамошно поминување на дополнителен кондензат/пареа 

низ одвојувачот. 

 Одвојувачите на кондензат со отвор немаат подвижни делови и ова е најголема 

предност во однос на другите одвојувачи. Оваа предност овозможува минимални потреби 

за нивно одржување. Во индустриските системи кои не се чисти, овој тип на одвојувач 

може лесно да се затне со отпадни материи, како честици од корозија и други нечистотии. 

Поради тоа, потребно е да се предвиди нивно периодично чистење. 

 Од исклучителна важност е соодветно да се определат димензиите на отворот. Ако 

отворот е поголем од потребното, тогаш значајно количество на пареа може да се загуби 

од кондензниот систем. Доколку, пак, отворот е помал, тогаш кондензатот ќе се враќа во 

системот. Исто така, овие одвојувачи работат најдобро кога оптоварувањето со пареа е 

континуирано и стабилно. Наизменичното (испрекинато) и циклично наидување на пареа 

може да предизвика проблеми при работата на одвојувачот и враќање на кондензат во 

системот или испуштање пареа како оддишок. На сликата 28а е прикажан 

термодинамички одвојувач со отвор во нормална работна позиција. На сликата 28б е 

прикажан термодинамички одвојувач во отворена положба (течење на пареа). 

 

  

(a) Нормално функционирање (б) Истекување на пареа од одвојувачот  
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Слика 28: Функционирање на одвојувачи на кондензат со отвор 

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 

 

 

8.3 Можности за оптимизација на системот за враќање на кондензат и 

најдобри практики  

 Оптимизацијата на системот за враќање на кондензат, со сите негови придружни 

делови во индустриските постројки, може да се фокусира на различни области. Овие 

области се фундаментални на планот на енергетското раководство и тие, во принцип, 

резултираат со атрактивни економски придобивки, штом се идентификувани можностите 

за заштеди. Исто така, овие области се од суштинско значење за постојана ефикасна и 

стабилна работа на секој парно-кондензен систем.  

 Постојат неколку можности за оптимизација во делот на дистрибуцијата на пареа: 

○ Воведување/спроведување на ефективна програма за управување со одвојувачите на 

кондензат и нивно одржување   

○ Враќање на колку што е можно поголемо количество на достапен кондензат  

○ Враќање на кондензатот со колку што е можно поголема топлинска енергија  

○ Искористување на високопритисен кондензат (со придушување) за да се добие 

нископритисна пареа  

 

8.3.1 Спроведување на ефективна програма за управување со одвојувачите на кондензат 

и нивно одржување  

 Од голема важност за една индустриска постројка е да постои ефективна програма 

за управување со одвојувачите на кондензат и за нивно одржување. Во големите постројки 

може да има и по неколку стотици одвојувачи на кондензат кои треба периодично да се 

проверуваат заради правилно функционирање. Барем еднаш годишно, неопходно е да се 

изврши увид на секој одвојувач на кондензат во постројката и да се види како тој работи. 

Има повеќе типови на одвојувачи на кондензат, кои работат врз различни принципи. За да 

може да се оцени нивната работа, потребно е да се знае начинот на функционирање на 

секој тип. Поради тоа, овие проверки треба да бидат извршени од лица кои го разбираат 

принципот на работа на одвојувачите на кондензат и на парно-кондензниот систем во 

целина. Функционалноста на одвојувачите на кондензат треба да се оценува при нивна 

работа, со примена на соодветни инструменти, како што се ултрасонични сензори и 

термометри. 

 Појавата на нефункционалност/дефект кај одвојувачите на кондензат, може да 

доведе до значителни економски трошоци и/или оперативни тешкотии. Одвојувачите на 

кондензат откажуваат на два главни начини, поврзани со положбата:     

o неисправност/откажување во отворена положба и 

o неисправност/откажување во затворена положба 

Кога одвојувачот на кондензат е во дефект во отворена положба, тоа овозможува 

испуштање на „жива“ пареа од системот и тогаш уредот постанува извор на истекување на 

пареа. Во случај кога одвојувачот е во затворена положба, тогаш не ја врши функцијата на 

отстранување на кондензатот, што значи негово враќање назад во системот. Доколку 

одвојувачот е инсталиран по процесен топлински изменувач, производствениот процес ќе 

биде лимитиран од достапната топлинска енергија. Ако одвојувачот опслужува паровод за 
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дистрибуција на пареа, тогаш дефект во затворена положба може да резултира со воден 

удар и оштетување на компонентите од системот. Дури и кај добро одржуван парно-

кондензен систем обично се јавуваат откажувања на околу 10 % од одвојувачите во 

период од една година. Доколку не се вршат соодветни проверки, поради несанираните 

дефекти може да се јават значителни економски загуби и оперативни проблеми во 

системот.   

Резултатите од проверката треба да бидат внесени во база на податоци, во која ќе 

бидат содржани информации за тоа колку и кои одвојувачи се: 

o во добра состојба и функционираат правилно, 

o неисправни во отворена положба и пропуштаат пареа, 

o неисправни во отворена положба и испуштаат жива пареа во околниот простор, 

o неисправни во затворена положба. 

 Со проверката треба да се направи пресметка на загубата на пареа за секој 

одвојувач од кој има истекување. Одличен метод за да се оцени максималната загуба на 

пареа од неисправен одвојувач е да се изврши пресметка со примена на равенката на 

Напие. Резултатот ќе служи како репер за максималната загуба на пареа за одреден 

одвојувач. Несигурноста на пресметаниот проток произлегува од тоа што не е јасно дали 

има внатрешни опструкции на струењето или не. Меѓутоа, обично е доволно да се направи 

проценка на големината на загубата на пареа, за да се утврдат по приоритет редоследот на 

поправките.  

 Постојат неколку достапни методологии и техники во индустријата за испитување 

на перформансите на одвојувачите на кондензат: 

o визуелна, 

o акустична, 

o термичка, 

o непосреден мониторинг во реално време. 

 Во најголем број случаи, со примена на кој и да било метод може да не се добие 

доволно убедлив одговор на прашањето за правилно или неправилно функционирање на 

одвојувачот на кондензат. Оттука, се препорачува да се примени комбинација од 

горенаведените методи. Покрај тоа, со оглед на тоа дека соодветна обука и добро 

разбирање на функционирањето на одвојувачите е предуслов за проверка на одвојувачите 

на кондензат, препуштањето на оваа активност на надворешен специјализиран субјект на 

периодична основа е многу добра опција. Повеќето производители и продавачи на 

одвојувачи на кондензат нудат услуги што вклучуваат преглед/контрола на одвојувачите 

на кондензат за минимален надомест или бесплатно. 

 Одржувањето на база на податоци е од суштинско значење за реализација 

ефективна програма за управување со одвојувачите на кондензат. Базата на податоци 

треба да ги содржи следниве категории податоци: 

o број на одвојувачот, 

o локација во системот, 

o тип на одвојувачот, 

o број на моделот, 

o производител, 

o датум на последна проверка на одвојувачот,  

o датум кога одвојувачот е инсталиран (или повторно инсталиран по поправка), 

o причина за неисправност на одвојувачот, 

o име на лицето што го инсталирало или заменило неисправниот одвојувач, 

o опис, показатели за неисправните одвојувачи во отворена положба, 
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o опис, показатели за неисправните одвојувачи во затворена положба. 

 Без спроведена детална проверка на одвојувачите на кондензат, тешко е да се 

квантификуваат потенцијалните придобивки од воведување програма за управување со 

одвојувачите во една индустриска постројка. Сепак, искуствено и статистички е 

потврдено дека одвојувачите повремено откажуваат и, доколку не бидат заменети или 

поправени, тие може да бидат извор на значителни енергетски загуби, причина за 

проблеми во производството и негативно влијание врз сигурноста на системот. 

Софтверската алатка ССАТ на МЕ САД дава можност за бруто проценка на 

потенцијалните енергетски и финансиски заштеди, со имплементација на ефективна 

програма за управување и одржување на одвојувачите на кондензат. Таа се заснова врз 

показатели како што се историјатот на откажувања на одвојувачите, нивниот број во 

фабриката и податоците од последната спроведена проверка и произлезените поправки 

и/или замени на одвојувачи.   

 

8.3.2 Враќање на што е можно поголемо количество кондензат  

 Кондензатот се добива преку процесот на предавање на топлинската енергија 

(латентната топлина) содржана во пареата и таа притоа кондензира во вода.  Иако пареата 

предала дел од содржаната, во кондензатот сè уште има значајно количество топлинска 

енергија. Секое количество вратен кондензат го намалува соодветното количество 

дополнителна вода која е потребна во системот. Така, со враќање на кондензатот се 

постигнува: 

o намалување на енергијата потребна во деаераторот,  

o намалување на дополнителна вода,  

o намалување на хемикалии за третман на вода,  

o намалување на водата што треба да се испушти во канализација, но и на потребите за 

нејзино ладење,  

o може да се намали количеството на вода која се испушта од котелот со нечистотиите 

при отсолувањето.   

 Оптимизацијата на системот за враќање на кондензат започнува со оценување на 

количеството кондензат што се враќа во системот во актуелната состојба. Оценувањето на 

системот за враќање на кондензатот треба да биде на ниво на пароводи за различни 

притисоци. Во големите индустриски постројки кои имаат разгранети дистрибутивни 

системи за пареа и повеќе корисници на пареа, системот за враќање на пареата зависи од 

следниве фактори: 

o степенот на извалканост/загаденост,  

o трошоците за опремата за враќање на кондензатот,  

o трошоците за цевниот систем за кондензат.  

 Денес постојат комерцијално достапни технологии со кои е овозможено следење на 

степенот на онечистеност/загаденост на кондензатот во реално време. Овие технологии се 

многу успешно имплементирани во индустриски постројки за ефикасно собирање на 

кондензат од сите можни места, вклучувајќи ги и деловите каде што има веројатност за 

загаден кондензат. Нивното функционирање се заснова врз мерење и следење на степенот 

на загаденост или спроводливоста на кондензатот и кога ќе се достигне максимално 

дозволеното ниво, се отвора вентил за испуштање на кондензат во канализацискиот 

систем и симултано се исклучува враќањето на кондензат во котелската постројка. 

Притоа, мора да се има предвид дека секоја ситуација треба да се процени одделно. 
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Понекогаш, собирањето и враќањето на мало количество кондензат, при што се зголемува 

ризикот за појава на загадување на напојната вода, може да не биде исплатливо. 

 Цената на опремата и цевниот систем за враќање на кондензат зависи од физичката 

локација на крајните корисници и котелската постројка, односно од растојанието на кое 

што треба да се транспортира кондензатот за да се врати во котелската постројка. Освен 

тоа, треба да се направи споредба помеѓу враќањето на кондензат со помош на пумпа и 

користењето на притисокот на пареата за транспорт и станица за подигнување на 

притисок.  

 Приемниците за кондензат може да се користат како опрема за локално собирање 

на кондензат, со што се постигнува намалување на трошоците за поединечно пумпање на 

кондензатот за секој корисник посебно. Дополнително, со приемниците за кондензат и 

резервоарите за придушување на кондензат се намалува количеството пареа што 

навлегува во цевниот систем за враќање на кондензат и со ова се намалуваат 

ограничувањата на протокот во цевките за кондензат. Со ова, исто така, се помага за 

елиминирање на појава на воден (хидрауличен) удар во системот за враќање на кондензат.  

 Количеството кондензат што се враќа во системот, односно повторно се 

искористува, може да се определи на неколку различни начини, како на пример: 

o преку протокот на пареа,  

o според димензиите на одвојувачите на пареа,  

o со енергетски и масен биланс на процесниот топлински изменувач - краен корисник,   

o според проектните услови (параметри),  

o со собирање на кондензатот во сад и мерење на времето на собирање. 

 

Пример 

 Крајниот корисник во процесната постројка користи пареа за загревање. Во 

актуелната состојба кондензатот се испушта во канализацискиот систем. Со метод на 

собирање на повратниот кондензат во сад и мерење на времето на собирање дојдено е до 

заклучок дека протокот на кондензат е 50 l/min. Се пресметуваат енергетските и 

финансиските заштеди кога кондензатот би се собирал од овој краен корисник и повторно 

би се враќал во котелската постројка. Моментално, кондензатот кој е собран од другите 

локации во постројката се враќа во котелот со температура од 70°C  

 За воведување на систем за враќање на кондензат ќе биде потребно да се инсталира 

приемник на кондензат со вентил за оддишок. Потоа, овој кондензат со пумпа ќе се одведе 

до котелот, како што е покажано на сликата 29. Се претпоставува дека вратениот 

кондензат во котелот и од овој потрошувач ќе има температура од 70°C, слично како и 

другиот собран кондензат кој се враќа во процесот. 
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Слика 29: Систем за враќање на кондензат 

(Со дозвола на: US DOE BestPractices Steam EndUser Training) 

 

 Масениот проток на вратениот кондензат може да се пресмета на следниот начин: 

condensatecondensatecondensate Vm   

 

каде Vcondensate е волуменски проток, а ρcondensate е густината на кондензатот при температура 

на заситување. 

skgmcondensate / 81.0
000,1

8.977

60

50
  

 

 Вредноста на топлинската енергија содржана во кондензатот, во споредба со 

еквивалент на дополнителната вода, може да се пресмета на следниот начин: 

 makeupcondensatecondensatecondensate hhmQ   

 

каде што hcondensate е енталпија на кондензатот при 70°C, а hmakeup е енталпија на 

дополнителната вода при 20°C. Вредностите за енталпијата се добиени од табелите за 

водна пареа. 

 

 

  kWQ

hhmQ

condensate

makeupcondensatecondensatecondensate

 5.1699.831.29381.0 



 

 

 Во индустриските парно-кондензни системи, дополнителната вода би требало да се 

загрева со пареа во деаераторот. Ова значи дека при проценката на актуелните заштеди на 

енергија треба да се вгради неефикасноста, односно, енергетските загуби на котелот. 
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Следствено, енергетските и финансиските заштеди од враќањето на кондензат, од аспект 

на системот во целина, може да се пресметаат како: 

yr
HHV

TkQ

kW
Q

Q

fuel

fuelsystem

condensate

boiler

condensate
system

/500,166$
144,40

760,8600,30.1212

 212
80.0

5.169















 

 

 Пресметките за враќање на кондензатот, прикажани погоре, претставуваат 

прецизна мерка за оптимизација на системот. Сепак, повратениот кондензат има влијание 

врз целиот систем и генерално се препорачува да се примени детален модел на парно-

кондензниот систем за да се определат вистинските влијанија од враќањето на 

кондензатот. Трошоците за вода (вклучувајќи го и хемискиот третман на водата) може да 

претставуваат значителен дел од вкупните трошоци и тие не треба да се занемаруваат при 

пресметките.  

 

8.3.3 Враќање на кондензат со најголема можна содржина на топлинска енергија   

 Од претходната дискусија јасно е дека кондензатот кој се враќа во системот со 

колку што е можно повисока температура ќе ја намали потребата од загревање во 

деаераторот. Ова директно влијае врз заштеда на пареа и финансиски и енергетски 

заштеди. Оваа можност за оптимизација може лесно да се оцени и да се објасни на сличен 

начин како и во претходно спомнатите можности. Но, за собирање и враќање на кондензат 

при повисока температура е потребна подетална анализа, а доколку таа не е спроведена, 

мерката може да резултира со оперативни проблеми. Најголем проблем може да биде 

појавата на моментно испарување во линиите за повратен кондензат. Овој проблем може 

да се зголеми кај каскадните системи, каде што се меша кондензат од различни локации и 

притоа има и голема температурна разлика помеѓу кондензатот од различни линии. 

 Со стратегијата за оптимизација на парно-кондензниот систем се тежи кон 

проценка на дополнителните трошоци поврзани со враќање на кондензат со повисока 

температура, во споредба со примената на приемник за кондензат/резервоар за 

придушување (со вентил кон атмосферата) за да се отстрани „вишокот“ топлинска 

енергија. Во зависност од количеството кондензат, оваа топлинска енергија може да биде 

значајна и би требало да се направат сите напори за да се собере кондензатот и да се врати 

во котелската постројка со што е можно повисока содржина на топлинска енергија.  

 

8.3.4 Моментно испарување на високопритисен кондензат за да се добие нископритисна 

пареа  

 Во индустриските постројки во кои се користи пареа при различни нивоа на 

притисоци, оваа можност за оптимизација може значително да влијае врз оперативната 

енергија и трошоците. Како што е спомнато и претходно, кондензатот содржи големо 

количество топлинска енергија и ако тој е на висок притисок може да се собира и со 

придушување да се создаде нископритисна пареа. Во зависност од локацијата и близината 

на цевководите за крајните корисници, оваа нископритисна пареа може директно да се 

меша со нископритисната пареа произведена во котелот. 
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 При оваа можност за оптимизација на системот е потребен солиден физички модел 

на парниот систем за да се определат и оценат реално економските придобивки и со 

користење на софтверската алатка за оценка на парно-кондензен систем - ССАТ (Steam 

System Assessment Tool) на Министерството за енергетика на САД (МЕ САД) ќе се 

овозможи добивање на параметри за утврдување на ефективноста на оваа можност. На 

сликата 30 е дадена илустрација на алатката ССАТ, за индустриски парно-кондензен 

систем, за да се претстават придобивките од испарувањето на високопритисен кондензат 

со цел да се добие нископритисна парeа. 

 

 

Слика 30: Придушување (и моментно испарување) на високопритисен кондензат за 

да се добие нископритисна пареа 

 

Steam Leaks 1.0 t/h

0.0 t/h To MP

20.0 t/h 20.0 t/h 10.0 t/h 10.0 t/h

25 barg Users Traps Unrecovered 0.0 t/h

375 C Condensate

100% dry 10.0 t/h 9.0 t/h

0 kW

Steam Leaks 9.0 t/h 2.9 t/h

0.0 t/h To LP

40.1 t/h 40.1 t/h 20.0 t/h 29.1 t/h

10 barg Users Traps Unrecovered 0.0 t/h

360 C Condensate

100% dry 20.0 t/h 26.1 t/h

0 kW

Steam Leaks 26.1 t/h

0.0 t/h

70.5 t/h 70.5 t/h 35.3 t/h

2 barg Users Traps Unrecovered

325 C Condensate 61.4 t/h

100% dry 35.3 t/h

12273 kW

26660 kW

Trap Losses

0.0 t/h

Trap Losses

0.0 t/h

Heat Loss

0 kW

Heat Loss

0 kW

50091 kW

0.0 t/h

Trap Losses

Heat Loss

0 kW

T

T

T
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9. МОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ 

ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
 

 Во индустриските постројки пареата примарно се произведува за да обезбеди 

топлинска енергија во процесите. Сепак, пареата, исто така, може да се користи и за 

генерирање на електрична енергија или за движење на вратило на некоја ротирачка 

машинска опрема, како што е пумпа, компресор, вентилатор итн. Обично, за добивање 

електрична енергија се применуваат парни турбини. Парните турбини не ја трошат 

(консумираат) пареата и поради тоа тие не се сметаат за крајни корисници. Во ова 

поглавје детално се разгледани различните видови парни турбини кои што можат да се 

најдат во индустриските постројки и се анализирани можностите за оптимизација на 

системите за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија (CHP), што е 

познато и како когенерација.  

 

9.1 Преглед  

 За работата на типична индустриска постројка истовремено потребна е електрична 

и топлинска енергија. Обично, индустриските компании имаат склучено договор за 

снабдување со електрична енергија со некоја енергетска компанија за задоволување на 

потребите на електрична енергија во постројката. Постојат повеќе видови договори за 

снабдување со електрична енергија, но генерално индустриските компании плаќаат 

одредена цена за набавената електрична енергија од мрежата на компанијата снабдувач. 

Електричната енергија што се доставува на мрежата електроцентрали што работат со 

Ранкинов циклус, се произведува со топлинска ефикасност од ~35-42%. Ова укажува на 

тоа дека има големо количество на топлинска енергија што се губи во околината (преку 

ладилни кули, проточна вода за ладење (од реки) итн.) на страната на производството на 

електрична енергија.   

 Исто така, индустриските компании купуваат гориво за да може да работат 

котелските постројки или друга процесна опрема каде што се практикува директно 

согорување за да се задоволат топлинските потреби во постројката. Од друга страна, 

индустриските постројки со парно-кондензен систем може да работат со врвен циклус, 

односно може да произведуваат електрична енергија со парна турбина и потоа да ја 

искористат излезната пареа за задоволување на процесите со топлинска енергија во 

постројката. Вкупниот термички коефициент на полезно дејство на целата постројка при 

комбинирано производство на електрична и топлинска енергија може да биде околу 70 % 

или повисок. Ова е главната причина за имплементирање на можностите за оптимизација 

на постројките за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија во 

индустриските системи.  Преку постројките за комбинирано производство на топлинска и 

електрична енергија, во индустриските компании може да се добијат значајни заштеди на 

енергија и намалување на трошоците, вклучувајќи и поголема сигурност при 

снабдувањето со електрична енергија. Притоа мора да се знае дека за реализација на оваа 

можност може да има потреба од големи капитални вложувања, како и потенцијални 

дополнителни оперативни трошоци. 

Постројките со комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

речиси секогаш имаат поголема ефикасност во споредба со постројките за генерирање на 
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електрична енергија. Но финансиската ефикасност и економичноста при работа на 

постројките за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија не е 

секогаш во полза за индустриската компанија. Секоја анализа за комбинирана постројка 

во индустријата е уникатна и треба да се разгледува посебно. Вкупната економичност при 

работењето на постројката за комбинирано производство на топлинска и електрична 

енергија зависи од следниве фактори:  

o дополнителни или граничните режиски трошоци за електрична енергија  

o дополнителни или граничните трошоци за гориво  

o ефикасност на котелот  

o ефикасност на парната турбина  

o побарувачката на топлинска енергија  

o време на побарување на топлинска и електрична енергија  

 Главните прашања што треба да се одговорат при оптимизација на работата на 

некој систем во состав на комбинирана постројка се:  

o Кои се реалните економските придобивки од когенерација?  

o Кога е таа изводлива?  

Да работи или да биде исклучена?  

Дали да се инсталира комбинирана постројка?  

o Какви промени, ако се потребни, треба да се направат на системот за пареа?  

o Какви промени, ако се потребни, треба да се направат на системот за електрична 

енергија и при поврзувањето на постројката со  мрежата?   

 

9.2 Парни турбини  

 При оптимизација на котелот и парната турбина во постројките за комбинирано 

производство на топлинска и електрична енергија потребно е детално да се разбере 

процесот на работа на парните турбини. Парните турбини се топлински машини во кои 

топлинската енергија содржана во пареата се трансформира во механичка енергија, во вид 

на ротациско движење на вратилото. Парните турбини работат со високопритисна пареа 

која поминува низ млазница, каде брзината на струење се зголемува и протокот се 

насочува во вид на млаз од пареа. Млазот на пареата со голема брзина, низ спроводен 

апарат или неподвижна решетка, директно се насочува кон лопатките од турбинскиот 

ротор. Лопатките се наредени така што млазот од пареа што наидува ја предава својата 

енергија во вид на сила што дејствува врз на лопатките на роторскиот диск, која 

предизвикува негово вртење. Лопатките се монтирани на вратило кое може да ротира. 

Како резултат на претходното, силата што дејствува врз лопатката се претвора во торзија 

и ротација на вратилото. Парните турбини се составени од надворешна статорска обвивка  

и внатрешно роторско вратило. Надворешната турбинска обвивка го ограничува и го 

насочува струењето на пареата и служи за прицврстување на статорските лопатки и 

другите неподвижни делови. Вратилото е составено од роторски лопатки, кои служат за 

трансформација на топлинската во механичка енергија на турбината. 

 Парните турбини може да бидат дизајнирани со едно или повеќе кола (степени) со 

лопатки на истото вратило. Пареата се насочува преку една млазница кон колото или пак 

преку неколку млазници се распределува до одредени сегменти на колото. Доколку 

турбината е повеќестепена (повеќе редови со лопатки), тогаш во неа ќе има и повеќе 

редови млазници. Млазниците служат за собирање на пареата од претходните степени 

(кола со лопатки), зголемување на брзината на пареата и насочување на пареата во 

фокусиран млаз и насочување кон роторските лопатки.  
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 На влезот на сите парни турбини се доведува пареа со висок притисок, а на излезот 

се испушта пареа со низок притисок. Врз основа на начинот на работа и карактеристиките 

(конфигурацијата) на струењето на пареата, парните турбини можат да се класифицираат 

на:       

o противпритисни турбини  

o турбини со регулирано одземање на пареа 

o кондензациски турбини  

o комбинација на претходните  

 

9.2.1 Противпритисна турбина  

 Кај противпритисните парни турбини пареата експандира до притисок повисок од 

атмосферскиот притисок. Противпритисните турбини уште се познати и како 

некондензацски турбини. Овие турбини се најчесто застапените турбини во 

индустриските постројки. Тие секогаш се користат како замена за паралелни секции за 

редукција на притисок и секогаш се лоцирани паралелно со секцијата за снижување на 

притисок помеѓу два параводи. Противпритисните турбини може да бидат едностепени 

(слика 31а) или повеќестепени (слика 31б). Генерално, повеќестепените турбини се 

секогаш поефикасни од едностепените турбини. 

 

 
 

  

(a) едностепена (б) повеќестепена 

 

Слика 31: Противпритисни парни турбини 

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 Парни турбини со регулирано одземање на пареа  
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 Противпритисните парни турбини со регулирано одземање се турбини со еден или 

повеќе отвори за одземање на пареа со притисоци помеѓу влезниот и излезниот дел на 

турбината. Турбините со регулирано одземање на пареа може да се сметаат како неколку 

турбини кои работат на едно исто вратило. Овие турбини многу често се среќаваат во 

индустриски постројки во кои има повеќе пароводи на различни притисоци. Тие даваат 

одлична можност за балансирање на пароводите и елиминирање на потребата за оддишок 

на пареа на распределители / пароводи со средни притисоци (помеѓу највисокиот и 

најнискиот притисок во системот). На сликата 32 шематски е прикажана противпритисна 

парна турбина со регулирано одземање. 

 

Слика 32: Противпритисна турбина со одземање на пареа 

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 

 

9.2.3 Кондензациски турбини  

 Кондензациските парни турбини не ја испуштаат пареата која извршила работа во 

цевковод, туку пареата кондензира во површински топлиноизменувач - кондензатор при 

притисок понизок од атмосферскиот. Термодинамичкиот квалитет (степенот на сувост) на 

пареата што излегува од кондензациска турбина обично е повисок од 90%. Пареата 

содржи значително количество на топлинска енергија пред да влезе во површинскиот 

кондензатор. Во кондензаторот се користи ладилна кула со вода (или  проточна вода од 

река) низ цевките за да кондензира пареата од страна на обвивката. Заситената вода 

(кондензатот) се одведува од кондензаторот и со помош на пумпа се враќа повторно во 

котелската постројка. Кондензациските турбини се големи единици и најчесто се користат 

за производство на електрична енергија или за задвижување на голема механичка опрема, 

како што се центрифугални пумпи, воздушни компресори итн. На сликата 33 шематски е 

прикажана кондензациска турбина. 

 Кондензациска турбина со регулирано одземање на пареа претставува комбинација 

на турбина со регулирано одземање на пара и кондензациска турбина. Овој вид турбина се 

користи кога има истовремена побарувачка на пареа (топлинска енергија) и електрична 

енергија. 

 

Extraction TurbineExtraction Turbine
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Слика 33: Кондензациска турбина 

(Со дозвола на: US DOE Steam BestPractices End User Training - Програма за обука на 

крајни корисници за најдобри практики за пареа) 

 

  

9.3 Ефикасност на парна турбина  

 Ефикасноста на парната турбина не се одредува како ефикасноста на котелот, која 

се базира врз првиот закон на термодинамиката. Ефикасноста на парната турбина го следи 

вториот закон на термодинамиката и таа е споредба помеѓу работата на конкретната 

турбина и работата на идеална турбина која се карактеризира со истите работни услови на 

влезот и истиот притисок на излезот. Оттука, ова се нарекува и изентропска ефикасност на 

турбината.  

 Изентропска ефикасност на турбината е споредба помеѓу моќноста на вратилото на 

турбината и онаа на идеалната турбина што работи при истите услови на влезот во 

турбината и еднаков притисок на излезот (не и температура!). Математички, тоа е 

прикажано на следниот начин: 
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Пример  

 Да се пресмета изентропската ефикасност и моќноста на вратилото на 

противпритисна турбина, која работи со пареа на влезот со притисок 25 bar и температура 

375°C. Излезните услови се 2 bar и 271°C. Протокот на пареа низ турбината е 21 t\h. 

 Термодинамичките карактеристики на пареата се добиени од табелите за пареа за 

соодветните вредности на температурата и притисокот. Тие се: 

Инсталирана (актуелна) турбина: 
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 Hinlet = 3,180.9 kJ/kg (при 25 bar и 375°C)   

 Hexit = 3,009.8 kJ/kg (при 2 bar и 271°C)  

 

Идеална турбина:  

 Hinlet = 3,180.9 kJ/kg  (при 25 bar и 375°C)    

 Hexit = 2,692 kJ/kg  (при 2 bar и ентропија на пареата иста како за влезните 

услови) 

 Со замена на сите информации во равенката за ефикасност на парната турбина, се 

добива: 
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 Изентопската ефикасност на турбината е 35%. Моќноста на вратилото на 

актуелната турбина е пресметана на следниот начин: 
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 Моќноста на вратилото на идеална турбина исто така може да се пресмета со 

равенката дадена погоре. Моќноста на идеалната турбина ќе биде максималната работа во 

единица време што може теоретски да се добие од пареата при исти услови на влезот и 

еднаков притисок на излезот како кај актуелната инсталирана турбина. 

 

 

  kWW
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 Парната турбина може да има ефикасност во рангот од 15÷85 %. Ниска 

изентропска ефикасност на парната турбина укажува на фактот дека способноста на 

турбината да ја претвора топлинската енергија во ротационо движење на вратилото 

(моќност) не е добра. Следствено, голем дел од топлинската енергија се задржува во 

пареата која веќе поминала низ противпритисната турбина и оваа пареа се користи за 

задоволување на топлинските потреби во некој процес во индустриската постројка. Оваа 

енергија не претставува загуба, како што би произлегло во случај кога ефикасноста би се 

пресметувала според првиот закон, како на пример при пресметките за ефикасност на 

котелот.  

 Исклучок на претходната дискусија се кондензациските турбини, каде целокупната 

излезна топлинска енергија може да се испушта во атмосферата преку водата за ладење во 

површинскиот кондензатор.  
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9.4 Специфична потрошувачка на пареа 

 Специфичната потрошувачка на пареа е израз кој се користи за да се опише 

количеството пареа кое е потребно за да се добие одредена моќност на вратилото на 

турбината. Овој израз е широко употребуван во индустриската пракса за да се 

специфицираат перформансите на инсталираната турбина. Специфичната потрошувачка 

на пареа може да се поврзе со ефикасноста на турбината при познати услови на влезот и 

познат притисок на излезот. Во секој случај, специфичната потрошувачка на пареа е 

исклучително зависна од влезните и излезните услови. Придушувањето на влезот во 

турбината можеби нема да ја промени изентропската ефикасност на турбината, но 

значајно ќе ја промени специфичната потрошувачка на пареа. Оттука, треба да се внимава 

кога се работи со специфичната потрошувачка на пареа и кога се споредуваат 

перформансите на турбините преку специфичната потрошувачка на пареа. На сликата 34 е 

прикажан типичен графикон што ја претставува корелацијата помеѓу специфичната 

потрошувачка на пареа и ефикасноста на турбината.  

 

 

Слика 34: Корелација помеѓу специфичната потрошувачка на пареа и ефикасноста 

на турбината 

 

9.5 Можности за оптимизација при комбинирано производство на 

топлина и електрична енергија и најдобри практики  

 Можностите за оптимизација на индустриските постројки за комбинирано 

производство на топлинска и електрична енергија (CHP постројки) речиси секогаш 

зависат од разбирањето на економските придобивки при модификација на работата на 

парните турбини. Во индустриските постројки за комбинирано производство се среќаваат 

две главни конфигурации на парни турбини: 

o противпритисни и 
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o кондензациски  

 

9.5.1  Оптимизација на постројки за комбинирано производство на топлинска и 
електрична енергија со противпритисна турбина  

 Можноста за подобрување на CHP постројките со противпритисна турбина се 

јавува кај индустриски постројки кои имаат повеќе од едно ниво на притисок, каде што е 

потребна пареа за крајните процеси/потрошувачи. Освен тоа, доколку има континуиран 

проток на пареа низ вентили за редуцирање на притисокот, тогаш тоа имплицира дека кај 

оваа постројка има можност за оптимизација со CHP постројка, со инсталирање на 

противпритисна турбина. За оценување на оваа можност за оптимизација на системот е 

потребна разработка на детален термодинамички модел на парно-кондензниот систем. 

Методологијата за оценување на оваа можност е објаснета во продолжение, преку 

користење на индустриска постројка како пример. 

 

Пример 

 Котел на природен гас (метан) има ефикасност од 80 % и произведува прегреана 

пареа со притисок 25 бари и температура 375°C. Потребата од топлинска енергија за 

крајните корисници е 14300 kW и пареа со притисок 2  бари. Моментно, пареата поминува 

низ вентил за редуцирање на притисокот. Исто така, заситен кондензат се испушта при 

притисок од 2 бариr. Да се пресметаат економските придобивки од инсталирање на 

противпритисна турбина која директно ќе погонува пумпа за која е потребна електрична 

моќност од 1,000 kW. Изентропската ефикасност на парната турбина е очекувано да биде 

35 %. Влијанието на трошоците за гориво е $1/Nm
3
,
 
а на електричната енергија $0.10/kWh. 

Дополнителните трошоци за гориво се $1/Nm
3
 а дополнителните режиски трошоци за 

електрична енергија се $0.10/kWh. 

 На сликата 35 е претставена моменталната состојба на индустриската постројка. 

Врз основа на топлинската побарувачка од страна на крајните корисници, протокот на 

пареа што струи низ вентилот за редуцирање на притисок може да се пресмета на 

следниов начин: 
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каде Qenduse е топлинска побарувачка; hPRV е енталпија на пареата на излезот од вентилот и 

при влезот на потрошувачот на пареа; а hcondensate е енталпија на кондензатот на излезот од 

крајниот потрошувач. 

 Една можност за оптимизација на постројка за комбинирано производство на 

топлина и електрична енергија е инсталирање на противпритисна парна турбина со која 

притисокот ќе се снижи од 25 bar на 2 bar. 
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Слика 35: Тековно функционирање на индустриска парно-кондензна постројка со 

вентил за редукција на притисок  

 

 Паралелно со задоволувањето на топлинските потреби на процесите во фабриката, 

со инсталирање на турбината ќе се овозможи пареата да изврши и работа, односно да ја 

погонува пумпата и да надомести 1,000 kW електрична моќност, со што се намалува 

потребата за набавка на електрична енергија од мрежата. Со парната турбина 

дополнително се користи енергијата содржана во пареата, со што се намалува и вредноста 

на енталпијата на пареата што ја напушта турбината. Со тоа се постигнува и снижување на 

температурата на пареата на излезот од турбината, која ќе биде пониска во споредба со 

случајот кога пареата поминува низ вентили за редуцирање на притисок. За да се 

задоволат истите топлински потреби во процесот, потребно е да се зголеми масениот 

проток на пареа. Ова дополнително количество на пареа треба да се произведе во 

котелската постројка, а со тоа ќе се зголемат оперативните  трошоци за гориво.  

 
 

Слика 36: Конфигурација на CHP постројка со применета парна турбина  
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 На сликата 36 е прикажана новата конфигурација на индустриската постројка со 

инсталирана парна турбина и комбинирано производство на топлинска и електрична 

енергија. 

 Со споредба на конфигурациите на сликите 35 и 36 се забележува дека 

температурата на пареата на влезот кај крајните корисници се снижила од 355°C на 271°C. 

Врз основа на потребите на топлинска енергија кај крајните корисници, протокот на пареа 

низ парната турбина може да се пресмета на следниот начин: 

 

   
Tphskg

hh

Q
m

hhmQ

condensateturbine

enduse
turbine

condensateturbineturbineenduse

 0.21/ 83.5
2.5628.009,3

300,14










 

 

каде Qenduse е топлинската побарувачка; hturbine е енталпијата на пареата на излезот од 

парната турбина и на влезот кај крајниот потрошувач; а hcondensate е енталпијата на 

кондензатот на излезот од крајниот потрошувач. 

 

 Заштедите на трошоците за електрична енергија што произлегуваат од оваа 

можност за оптимизација на системот, може да се пресметаат на следниот начин: 

yr

kTkW

electric

electricelectric

/ 000,876$10.0760,8000,1 






 

 

 Зголемените трошоци на гориво, како резултат од оптимизацијата на постројката со 

комбинирано производство на топлинска и електрична енергија, може да се пресметаат на 

следниот начин: 

 
 

 
 

yr

Tk
HHV

hh
mm

fuel

fuel

fuel

fuelboiler

feedwatersteam

PRVturbinefuel

/ 000,038,1$

760,80.1
144,4080.0

5.4639.180,3
000,163.190.21






















 

 

 Оттука, нето економските придобивки од оваа мерка за оптимизација се: 

 

yrCHP

fuelelectricCHP

/ 000,162$000,038,1000,876 






 

 

 Овој пример јасно укажува на тоа дека можноста за оптимизација со примена на 

комбинирано производство на топлинска и електрична енергија кај оваа индустриска 

постројка е стратегија со неодржливо решение. 

 Во продолжение, направена е анализа со користење на клучните параметри кои 

што влијаат врз економските придобивки. Резултатите од параметарската анализа се 

прикажани во табелата 6, од каде што јасно може да се види во кои услови инсталирањето 

на турбина е економски оправдано во конкретната индустриска постројка. 

 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 99 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

Табела 6: Параметарска анализа на можноста за оптимизација со комбинирано 

производство на топлина и електрична енергија со противпритисна парна турбина     

 

 

 Табела 6 е добиена со користење на модел изработен со софтверската алатка ССАТ 

на Министерството за енергетика на САД, како проект за примена на парна турбина во 

постројката. Влијанието на трошоците за електрична енергија, влијанието на трошоците за 

гориво, ефикасноста на парната турбина и ефикасноста на котелот, се параметри кои 

варираат поединечно, а добиените резултати се прикажани во претходната табела. 

Потребно е да се направи детална сеопфатна анализа, како и параметарска анализа, за 

секоја можност при оптимизација на CHP постројка, за да може да се демонстрира и 

одговори на сите прашања поврзани со економската оправданост на разгледуваната 

можност за подобрување на процесот.  

 

9.5.2 Оптимизација на постројки за комбинирано производство на топлинска и 

електрична енергија со кондензациска турбина   

 Од перспектива на дефиницијата на постројките за комбинирано производство на 

топлинска и електрична енергија во строга смисла на зборот, работата на кондензациските 

турбини не спаѓа задолжително во групата мерки за оптимизација со примена на СНР 

постројки. Сепак, овие турбини се разгледуваат во ова поглавје, бидејќи анализите се 

идентични како оние кои беа дискутирани во случајот на противпритисна турбина. 

Главната разлика меѓу овие два типа турбини е тоа што кај кондензациската турбина, 

пареата што поминува низ турбината не се носи до некој потрошувач преку паравод, ниту 

пак задоволува некакви топлински побарувања во постројката. Оваа пареа кондензира во 

површински кондензатор, кој се наоѓа на излезот од турбината. Според тоа, топлината 

содржана во пареата се губи преку водата за ладење која што струи низ цевките од 

кондензаторот. Целта на кондензациските турбини е да се зголеми производството на 

електрична енергија со користење на пареата и да се намалат топлинските загуби кон 

околината. 

Примарни фактори кои влијаат врз работата на кондензациската турбина се: 

o трошоците/цената за електрична енергија  

o трошоците/цената за  гориво  

o ефикасноста на турбината  

o ефикасноста на котелот  

o притисокот на излезот од парната турбина  

 Електричната енергија генерирана со парната турбина е функција од односот на 

притисокот на пареата на влезот и на излезот од турбината. Обично, влезниот притисок е 

притисокот со кој се произведува пареата или понизок притисок во пароводот од парниот 

Цена на ел. 
енергија 

Цена на 
гпривп 

Ефикаснпст 
на турбина 

Ефикаснпст на 
кптелпт 

(сппред SSAT) 

Дппплнителна 
мпќнпст 

Дппплнителна 
пареа 

Заштеда 

($/kWh) ($/GJ) (%) (%) (kW) (t/h) ($/god) 

0,100 25,0 35,0 81,7 998 1,5 221 000 

0,125 25,0 35,0 81,7 998 1,5 2 000 

0,100 12,5 35,0 81,7 998 1,5 325 000 

0,100 5,4 35,0 86,7 998 1,5 650 000 

0,100 25,0 65,0 81,7 1853 2,8 409 000 
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систем. Излезниот притисок има многу важна улога во производството на електрична 

енергија. Притисокот на излезот од турбината е контролиран со помош на површинскиот 

кондензатор и овој притисок треба да се одржува колку што е можно поблиску до 

проектните услови. Има неколку области кои треба да бидат цел при анализата за 

ефикасност, за да се обезбеди остварување на проектираниот притисок во кондензаторот: 

o Отстранување на некондензирачките гасови од кондензаторот  

o Периодично чистење на кондензаторот  

o Снабдување на кондензаторот со вода за ладење со пониска температура  

o Снабдување на кондензаторот со дополнителна вода за ладење  

 

 За оцена на можноста за оптимизација со имплементација на кондензациска 

турбина потребно е да се воспостави детален термодинамички модел на парно-

кондензниот систем, што се овозможува со алатката ССАТ на Министерството за 

енергетика на САД. Во табелата 7 се прикажани резултатите од параметарска анализа на 

кондензациска турбина инсталирана во индустриска постројка која користи пареа од 25 

бари и 375°C на влезот, а притисокот на излезот е 0,1 бар (апсолутен притисок). Притоа, 

ефикасноста на котелот е одржувана на 80%, а трошоците за гориво и ефикасноста на 

турбината се променливи големини.  

 

Табела 7: Параметарска анализа за оптимизација со комбинирано производство на 

топлина и електрична енергија со кондензациска турбина  

Гранична цена на електрична енергија произведена со кондензациска турбина 

Цена на гориво Гранична цена на ел. енергија ($/MWh) 

 Изентропска ефикасност на турбината (%) 

($/GJ) 40 60 80 

2 56 39 30 

4 111 78 60 

6 167 116 89 

8 223 155 119 

10 278 194 149 

12 334 233 179 

Влезна пареа 25 bar  

Влезна пареа 375 
0
C  

Излезна пареа 0.1 bar(a)  

 

 Во табелата 7 се прикажани трошоците за производство на електрична енергија во 

кондензациска турбина врз основа на различна изентропска ефикасност на турбината и 

влијанието на цената на горивото. Како што може да се забележи, за индустриска 

постројка што набавува електрична енергија по цена од $100 за MWh, работата на 

кондензациската турбина ќе биде финансиски исплатлива само доколку трошоците за 

гориво се $2.0 за GJ или пониски, независно од ефикасноста на турбината која се третира 

при анализа. Но, доколку цената на горивото се зголеми на $4.0 за GJ, тогаш ефикасноста 

на турбината треба да биде 60% или повисока за да има економски придобивки. Со 

понатамошното зголемувања на цената на горивото на $6.0/GJ, ефикасноста на турбината 

треба да биде 80% или повисока. Кога трошоците за гориво ќе нараснат на $8.0/GJ или 

повеќе, работата на кондензациската турбина воопшто нема да биде економски 

исплатлива доколку електричната енергија од мрежата може да се набави за $100/MWh.  
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 Треба да се напомени дека евентуално имплементирање на можностите за 

оптимизација на СНР постројки со кондензациска турбина, ќе резултира со големи 

промени во протокот на пареа. За вклучување на кондензациска турбина ќе биде потребно 

и вклучување на дополнителен котел, а исклучување на кондензациската турбина може да 

значи и исклучување на котелот од работа. Овие промени може да ги променат 

дополнителните трошоци и дополнителните трошоците за гориво. Треба да се води сметка 

за тоа дека сите економски анализи соодветно ги вклучуваат овие големи промени во 

поглед на протокот на пареа и работата на системот во целина.  

 

 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 102 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

10. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОЦЕНКА НА ПАРНО-КОНДЕНЗНИ 

СИСТЕМИ  
 

 Многу важно за енергетска проценка на специфични енергетски системи е да се 

следи протокол со кој се воспоставени очекувањата на индустријата и материјалите што 

треба да бидат испорачани од страна на енергетските контролори. Енергетската 

индустрија е значајно созреана во текот на годините, но и покрај тоа, постои одредено 

шаренило во однос на различни дефиниции, очекувања, барања и материјали што треба да 

бидат испорачани како резултати од енергетските проверки. До 2009 не постоеше 

стандард за проценка на специфични енергетски системи и немаше специфичен протокол 

за спроведување на проверка на специфични енергетски системи. Потоа во 2009, значајни 

заеднички чекори беа направени од страна на Министерството за енергетика на САД, 

енергетски експерти од индустријата и Американското здружение на машински инженери 

(АСМЕ) кои креираа четири нови стандарди за енергетска проценка на системите. Тие се:  

o Енергетска проценка на системи за процесно загревање (ASME EA-1-2009) (ASME 

EA-1-2009) 

o Енергетска проценка на пумпни системи (ASME EA-2-2009) 

o Енергетска проценка на системи за пареа (ASME EA-3-2009) 

o Енергетска проценка на системи за компримиран воздух (ASME EA-4-2010)  

 

 Овие стандарди се одобрени како национални стандарди од страна на 

Американскиот институт за национални стандарди (АНСИ) и денес се јавно достапни.  

 Ова поглавје на прирачникот се базира врз стандардот – Енергетска проценка на 

системи за пареа (ASME EA-3-2009). Од експертите на системите за пареа и енергетските 

консултанти се очекува да имаат примерок од овие стандарди. Ова поглавје се наоѓа во 

прирачникот за да се добие преглед на протоколот за проценка и да се нагласат некои од 

главните карактеристики.  

 

10.1 Индустриски енергетски проверки (контроли)  

 Како што е претходно споменато, има неколку различни видови енергетски 

проверки (контроли, проценки) во индустријата. Притоа, одделни дефиниции, наслови, 

цели и опфат може значително да варираат. Дополнително, овие проценки се разликуваат 

согласно учесникот/учесниците што ја спроведуваат проверката. Сепак, најчесто тие се 

разликуваат според целта и доменот, односно опфатот за кои се спроведуваат.  

 Според тоа, еден начин да се направи разлика помеѓу одделни енергетски проверки 

во индустријата е строго базиран врз фокусот или доменот на проверката. Трите главни 

видови индустриска проверка според доменот, т.е. опфатот се: 

o енергетска проверка на целата постројка 

o енергетска проверка на специфичен систем 

o енергетска проверка фокусирана на одреден процес 

 

 Енергетската проверка со опфат на целата постројка е меѓусекторска и обично се 

изведува на многу високо ниво за да се добијат груби проценки за потенцијалните 

можности за заштеда на енергија во фабриката. Овие проверки на цели постројки исто 

така се применуваат за да се добијат идеи за следните чекори кон детални енергетски 
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проверки и за придобивање на менаџментот да пристапи кон нивна реализација. 

Проверките на цели постројки се многу распространети и во малите и средните 

индустриски постројки, бидејќи системите за користење на енергијата кај нив обично не 

се многу големи и се релативно едноставни, така што може да се опфатат со енергетска 

проверка на постројката во целина. Овие проверки може да бидат спроведени со 

експертски тимови или пак од страна на еден експерт. Вообичаено, проверката се прави 

преку прошетка низ погонот, состаноци и интервјуа со клучниот персонал во постројката, 

анализа на сметките за енергија и други информации за користењето на енергија, кои 

даваат претстава за начинот и практиките на одржување и функционирање на постројката. 

 Енергетските проверки на одделни специфични системи се оние проверки кои се 

специјално насочени кон одреден дел од целата постројка, како што е парно-кондензниот 

систем, системот за компримиран воздух, пумпниот систем, процесното загревање итн. Во 

овој Прирачник за обука на експерти, фокусот е на овие видови системи и тоа во 

специфичната област на пареа. Обично, овие проверки се повеќедневни и за нивна 

реализација е потребно значително планирање, теренско собирање податоци, моделирање 

на системи, разбирање на производството, разбирање на сезонското влијание итн. Овие 

системски специфични енергетски проверки се доволно детални за да доведат до 

идентификација на потенцијални актуелни проекти за заштеда на енергија и за да ги 

квантифицираат економските придобивки од имплементирање на таквите проекти за 

оптимизација на конкретниот систем. 

 Проверките фокусирани на одреден процес обично произлегуваат од проекти за 

енергетска оптимизација на процес/постројка кои биле идентификувани во текот на 

проверката на одреден систем како добри кандидати за имплементација. Сепак, тоа може 

да бидат интензивни проекти во однос на капиталните вложувања, поради што ќе биде 

потребна дополнителна детална сеопфатна анализа или може да биде неопходно многу 

големо интегрирање на процесот. Некои класични примери за вакви процесно 

ориентирани енергетски проверки вклучуваат проекти кои се базирани врз користење на 

отпадната топлина од одредени процеси за производство на електрична енергија, ладење 

итн. Процесно ориентирани енергетски проверки може да бидат спроведени и на 

специфични поединечни операции, кај кои може да има повеќе системи што 

функционираат интерактивно во рамки на голема постројка или машина. Пример за таква 

конфигурација би била одделна машина за хартија или колона за дестилација.  

 Главната крајна цел на сите овие видови индустриски енергетски проверки е 

препознавање, идентификација и квантификација на можностите за заштеда на енергија, 

што води до системска оптимизација, подобра искористеност на енергијата (намалена 

специфична потрошувачка на енергија), помали оперативни трошоци и намалување на 

емисиите на стакленички гасови. 

 

10.2 Стандард за енергетска проверка на парно-кондензните системи 

 Стандардот на АСМЕ - Енергетска проверка на парни системи (ASME EA-3-2009) е 

ненормативен стандард кој јасно ги идентификува процесите, протоколите и тоа што 

треба да се испорача од проверката на парниот систем. Поентата на ова поглавје е да се 

истакнат некои од клучните карактеристики на стандардот и да се приближи стандардот 

кон експертот за системи за пареа, со цел да го користи истиот во текот на планирањето, 

спроведувањето на проверката и подготовката на извештај за енергетската проценка на 

парно-кондензниот систем. Различните делови од АСМЕ стандардот се:  

o Домен и вовед  
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o Дефиниции  

o Референци  

o Организирање на проверката  

o Спроведување на проверката  

o Анализа на податоци од проверката 

o Извештај и документација  

o Додаток А - клучни референци  

 Како дополнување на стандардот АСМЕ, постои и попратни документ со насоки  

(ASME EA-3G-2020 - Насоки на ASME EA-3, Енергетска проверка на парни системи), кој 

дополнително му помага на експертот за парно-кондензни системи да го примени 

соодветно стандардот за време на енергетската проверка. Документот со насоки на ASME 

ги содржи следниве делови:  

o Домен  

o Дефиниции  

o Преглед на стандардот – како да се користи ASME EA-3  

o Насоки за организирање на проверката / проценката  

o Насоки за спроведување на проверката / проценката  

o Насоки за анализа на податоците од проценката 

o Насоки за известување и документи Guide to Report & Documentation 

o Незадолжителен додаток А - клучни референци  

 Се очекува дека користењето на овој АСМЕ стандард и на попратниот документ со 

насоки за енергетска проверка ќе го зголеми квантитетот и квалитетот на извршените 

енергетски проверки, со значителни потенцијални финансиски заштеди на енергија и 

оптимизацијата на парно-кондензните системи. Стандардот и попратниот документ се 

наменети за енергетски менаџери, менаџери во оддели, инженери во централи, енергетски 

советници, менаџери за одржување, менаџери на централа, и други менаџери и 

специјалисти низ различни области на индустријата.  

 

10.3    Типични области за енергетска проверка на парно-кондензните 

системи  

 Секоја индустриска постројка е различна и уникатна. Освен тоа, секој систем за 

пареа во индустриска постројка ќе биде специфичен и ќе се разликува дури и во споредба 

со постројки во кои се произведува ист производ и кои припаѓаат на иста компанија. 

Оттаму, тешко е да се состави листа на специфични можности за подобрување во парно-

кондензните системи кои сигурно ќе постојат во секоја постројка. Секоја инсталација или 

индустриска постројка ќе треба да биде посебно разгледувана и оценувана и можностите 

за оптимизација на парниот систем да бидат специјално квантифицирани за таа постројка. 

Сепак, кај секоја индустриска постројка со парно-кондензен систем треба да се разгледаат 

следните можности за оптимизација за време на проверката на системот:  

o Подобрување на ефикасноста на котелот  

o Промена на горивото  

o Искористување на топлинската енергија содржана во водата што се испушта при 

отсолувањето  

o Намалување на побарувачката на пареа  

o Работа на турбина  

o Термичка интеграција  
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o Интеграција на процесите/системот 

o Функционирање на турбина во споредба со вентил за редукција на притисок  

o Работа на кондензациска турбина  

o Топлинска изолација  

o Враќање на кондензатот  

o Искористување на пареа настаната со придушување на кондензат  

 

10.4 Можности за заштеди на енергија  

 Една од главните цели на енергетската проверка кај системите за пареа е да се 

помогне на индустриите при идентификацијата, квантификацијата и имплементирањето 

на проекти за оптимизација во индустријата, откако била спроведена проверката на парно-

кондензниот систем. Но, ова секогаш води до класичното прашање за тоа колкав е 

периодот за враќање на инвестицијата за имплементација на можностите за оптимизација 

на парниот систем.  

 Очекувањата се дека една од причините за спроведување на проверката на парно-

кондензниот систем е групирање на можностите за заштеда на енергија во три групи, врз 

основа на времето за враќање на инвестицијата и капиталните трошоци. Трите категории 

се:  

o краткорочни  

o среднорочни  

o долгорочни  

 Нема специфичен протокол за дефинирање на тоа во која категорија припаѓаат 

одредени проекти, што во голема мерка зависи од повеќе фактори во индустриската 

постројка. Сепак, во табелата 8 се прикажани генерални насоки со кои експертите на 

системите за пареа можат да ги распределат опциите за заштеда на енергијата во трите 

категории. 

 

Табела 8: Категории на можности за енергетски заштеди 

 

 Краткорочни Среднорочни Долгорочни 

Дефиниција 

Подобрувања во 

начинот на работа и 

практиките за 

одржување 

Барање за набавување 

на дополнителна 

опрема и/или системски 

промени 

Нова технологија 

или потврда на 

ефикасноста  

Инвестициско 

(капитално) 

вложување 

Акции со мали 

трошоци или 

набавување на опрема 

Може да бидат 

направени општи 

проценки 

Потреба за 

дополнителни 

сеопфатни анализи  

Добивка 
Помалку од една 

година 
Една до две години Две до пет години 
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Примери за 

проекти 

o Прилагодување на 

процесот на 

согорување во 

котелот 

o Изолација 

o Истекување на 

пареа 

o Управување со 

одвојувачите на 

кондензат 

o Автоматска 

контрола на 

процесот на 

согорување 

o Искористување на 

енергијата содржана 

во водата која се 

испушта при 

отсолувањето 

o Економајзер за 

напојна вода 

o Комбинирано 

производство на 

топлинска и 

електрична 

енергија 

o Погонување на 

процесни 

компоненти со 

парна турбина 

o Менување на 

горивото во 

котелот 
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11. Преносливи инструменти за проВЕРка на индустриски 

парно-кондензни системи 
 

11.1 Собирање податоци за проценка на индустриски парно-кондензни 

системи 

 За енергетска проценка на индустриските парно-кондензни системи неопходно е 

собирање на значително количество податоци. Податоците може да бидат во неколку 

различни формати и зависат од конкретната индустриска постројка, парно-кондензниот 

систем што се оценува, опсегот на проценката и постоечките проекти за оптимизација на 

системот. Во општ случај, стратегијата за собирање на податоци се фокусира на две 

области: 

o Проектни информации (информации за дизајнот) 

o Работни параметри 

 

11.1.1 Проектни информации  

 Проектните информации, односно информациите за дизајнот, обично се користат 

за да се разберат можностите на парните системи, минималните и максималните работни 

ограничувања, параметрите на енергетската ефикасност итн. Најчесто ова се добива од: 

o проектна техничка документација од самата постројка (доколку е достапна) 

o податоци кои се наоѓаат на самата опрема на постројката (плочки, книшки со податоци 

итн.) 

o податоци објавени од производителот 

o комбинација на претходно споменатите методологии 

 Информациите за дизајнот, исто така, се користат за да се споредат актуелните 

работни услови и ефикасноста со проектните услови. Но, најчесто парно-кондензните 

системи не се управувани во согласност со проектните услови и затоа тоа не резултира 

секогаш во споредба што може директно да се искористи. Сепак, проектната 

документација е одлична појдовна основа и таа е нешто што во секој случај треба да се 

земе предвид при проценката на индустрискиот парно-кондензен систем. 

 

11.1.2 Податоци за работните параметри 

 Податоците за тековните работни параметри/услови на индустрискиот парно-

кондензен систем се исклучително важни и треба да бидат собирани со употреба на 

калибрирани инструменти со најголема можна точност. Податоците за постоечките 

работни параметри може да се соберат на неколку различни начини, вклучувајќи ги, но не 

ограничувајќи се на: 

o податоци измерени на постројката  

o локални индикатори на лице место на постројката  

o податоци добиени од инструментите на постројката на лице место, наспроти податоци 

од систем за собирање на податоци 

o информации и записи добиени од претходната работа на постројката  

o податоци измерени со пренослива инструментација  
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 Фреквенцијата на работните податоци е уште една променлива која треба да биде 

правилно селектирана кога се собираат податоци при проценка на парно-кондензен 

систем. Производството на пареа и оптоварувањата на парниот систем не се константни 

(не се постојани во текот на времето) и варираат зависно од видот на процесот, сезоната, 

распоредот итн. Затоа, многу е важно да се разбере профилот на оптоварувањата на 

индустрискиот процес кој користи пареа пред да се дефинира временскиот период на 

собирањето податоци, како и зачестеноста на истото. На пример, протокот на пареа за 

дисконтинуиран (шаржен) процес може да биде исклучително променлив, така што 

временските чекори помеѓу два циклуси на собирање податоци треба да бидат многу 

пократки во споредба со времетраењето на самиот процес.  

 Обично, многу тешко е да се соберат податоци од индикаторите на лице место во 

постројката и/или со преносливи инструменти, во текот на долг временски период, освен 

ако не се употребуваат регистратори на податоци или други уреди за снимање, заедно со 

инструментите. Како и да е, инструментите во постројката, со предаватели-трансмитери и 

со можност за историски записи, обезбедуваат одлична можност да се зачуваат 

податоците во најповолниот формат. Понатаму, системите за мерење со примена на 

компјутер и историски запис дозволуваат зачувување на старите податоци и обезбедуваат 

доставување на просечни, моментални вредности на променливите во процесот, со која и 

да било барана зачестеност (секунда, минута, час, ден)  и за кој и да било баран временски 

период ( час, ден, месец, година). 

 Во индустриските парни системи, мерењето и анализата на работните параметри на 

процесот и на енергетските променливи величини обично се состои од:  

o мерење на температура 

o мерење на притисок 

o мерење на проток 

o анализа на согорувањето 

o анализа на искористување на енергијата  

o одредување хемиски состав на водата  

o анализа на производство на енергија 

 Дополнителни информации за овие мерења, исто така, се обезбедуваат со 

упатството на АСМЕ стандардот EA-3G за енергетска проценка (Guidance Document for 

the Energy Assessment Standard). Тоа нема да биде повторувано овде и експертот за парно-

кондензни системи може да се повика на овој документ за повеќе информации. Овој дел 

од прирачникот се фокусира на преносливите инструменти кои треба да бидат донесени 

од експертите за парно-кондензни системи, за спроведување детална енергетска проверка 

на истите, во согласност со АСМЕ стандардот EA-3-2009: Energy Assessment Standard for 

Steam Ѕystems. 

  

11.2 Преносливи инструменти 

 Главната цел на поседувањето и користењето на преносливи инструменти за 

проценка на индустриските парно-кондензни системи е можноста за моментално 

добивање податоци за работните параметри и за користење на информациите за 

можностите за оптимизација на парните системи. Кај повеќето енергетски системи во 

индустриските постројки, како што е системот за пареа, обично нема доволно 

инструменти за да се воспостави детален масен и енергетски баланс на системот. Поради 

тоа, многу тешко е да се анализираат индустриските парно-кондензни системи, да се 
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разберат работните услови и да се идентификуваат можностите за оптимизација на 

системот. Ова води кон потребата да се направат одредени проценки, каде што се 

користат вообичаени практични сознанија и правила за проценка на енергетските заштеди. 

Меѓутоа, таквиот начин на проценка на парно-кондензните системи го губи 

кредибилитетот во случај кога се преземени проекти врз основа на извештај за енергетска 

проценка на одреден парно-кондензен систем, а при функционирањето на индустриската 

постројка не се постигнати енергетски и финансиски заштеди. 

 Понекогаш преносливите инструменти овозможуваат одлична проверка, поради 

можноста за споредба со инструментите поставени локално на инсталацијата. Тоа не 

служи како целосен тест за калибрација, но доколку мерењата добиени со преносливите 

инструменти се приближни со резултатите од локалните инструменти, тогаш, генерално, 

може да се каже дека постоечките инструменти во постројката обезбедуваат добри 

работни податоци. Треба да се каже дека не е нужно да се добие идеално совпаѓање, за да 

се констатира валидноста на локалните инструменти и на соодветните податоци. Обично, 

треба да бидат употребени повеќе споредбени податоци во различни работни услови, за да 

се стекне дополнителна верба во точноста на отчитувањата на локалните инструменти. 

 Информациите околу преносливите инструменти се делат во категории, врз основа 

на тоа што се користи за мерење. Притоа, може да бидат потребни повеќе инструменти за 

мерење на одреден процес или енергетска променлива величина. Целта е енергетските 

експерти за парно-кондензни системи да имаат пристап до оваа опрема (преносливи 

инструменти) кога прават проценка на енергетскиот парен систем во индустриската 

постројка. Исто така, треба да се нагласи дека намерата на ова поглавје не е да се 

промовира определен производител на опрема. Најважна е функционалноста на 

инструментите и нивните технички карактеристики за да се обезбедат неопходните 

работни податоци. 

 

11.2.1 Мерење на температура  

Мерењето на температурата е едно од најзастапените мерења при анализа на парно-

кондензните системи. Тоа може да се изврши на неколку различни начини и зависно од 

конкретната намена и локацијата на мерењето, за тоа се потребни различни типови на 

опрема за мерење на температурата. Вообичаената пренослива опрема за мерење на 

температура, наменета за проценка на индустриски парно-кондензни системи, вклучува: 

o Термална камера 

o Инфрацрвен температурен пиштол (или термометар)  

o Рачен дигитален термометар 

o Температурна сонда 

o  

 

11.2.1.1 Термална камера 

 Индустриската термална камера е исклучително моќна алатка која треба да се 

користи во енергетската проценка на парно-кондензните системи и нејзината 

функционалност значително се менува при мерењето. Нејзината главната намена е да 

обезбеди термална слика на одредена површина која е предмет на интерес. Таа секогаш ја 

дава температурата на површината на предметот што се проверува - цевка, сад, изменувач 

на топлина, одвојувач на кондензат и сл. Термалните камери имаат различен температурен 

опсег и зависно од опциите и функциите, нивната цена е различна. Од аспект на 
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енергетска проценка на парно-кондензните системи, минималните барања што треба да ги 

исполни термалната камера се следниве: 

o температурен опсег до 500°C 

o можност да се менува емисивноста 

o резолуција на детекторот за инфрацрвено зрачење (пиксели) 160 x 120 (19,200) 

o резолуција за видлива светлина (пиксели) 3 MP 

o дисплеј - 3.5 инчи (320 x 240) 

o ЛЦД екран на допир 

o прецизност при мерење на температурата +/-2% 

o ласерски приказ 

o дополнителна мемориска картичка 

o формати на сликите/документите – jpeg 

o можност за поврзување на сликите добиени со инфрацрвена и со дигитална 

конфигурација 

o можност за осветлување, за да се добие подобра слика во темни области 

 На сликата 37 се прикажани неколку снимки добиени со употреба на термална 

камера при проценка на индустриски парно-кондензен систем. На сликата 38 се 

претставени неколку снимки на неизолирани компоненти, добиени со употреба на 

термална камера. 

  

  

Слика 37: Употреба на термална камера при проценка на парно-кондензен систем 

 

  
 

Слика 38: Снимки добиени со термална камера при проценка на парен систем 
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11.2.1.2 Инфрацрвен температурен пиштол 

 Инфрацрвениот температурен пиштол (или термометар) е многу поевтина варијанта од 

индустриската термална камера. Како и камерата, тој претставува многу корисна алатка за 

добивање информации за температурата на предметот што се проверува - цевка, сад, 

изменувач на топлина, одвојувач на кондензат и сл. Инфрацрвените температурни 

пиштоли се карактеризираат со различен температурен опсег и во зависност од 

можностите и функциите, нивната цена може да варира. Од аспект на енергетска проценка 

на парно-кондензните системи, некои минимални барања што треба да ги исполнат 

инфрацрвените температурни пиштоли се: 

o температурен опсег до 500°C 

o способност за промена на емисивноста 

o прецизност при мерење на температурата  +/-1% 

o ласерски приказ – точка, прстен 

 

 

11.2.1.3 Рачен дигитален термометар  

 Има неколку примери кога за време на проценката не е можно да се обезбеди 

пристап до соодветна површина за мерење, процесната температура не може да се измери 

поради изолација или сл. Во такви околности, најдобро е да се употреби рачен термометар 

со термопар кој може да се постави под изолацијата. Покрај тоа, ако станува збор за 

проток на вода, воздух итн., или за мерење на температурата на околината, тогаш со овој 

рачен термометар може да се употреби или обичен термопар или сонда. Во случај на 

постоечки термопар, рачниот термометар може да обезбеди локално отчитување за време 

на обиколка на постројката. Постојат неколку различни типови на рачни дигитални 

термометри. Некои од потребните карактеристики вклучуваат: 

o можност да покажуваат минимална (MIN), максимална (MAX) и средна вредност, како 

и моменталните вредности во периодот на отчитувањето 

o да има еден термопар подготвен за употреба 

o да мери со J, K, T, и E-типови на термопарови 

 

 

11.2.1.4 Температурна сонда 

 Тоа е обложена температурна сонда, изработена од нерѓосувачки челик, која може 

да се користи со дигиталниот рачен термометар. Може да се користи за мерење на 

температури во отворени системи, а потребно е да може да се вовлече и во постоечки 

отвори за мерења на лице место. Обично, за оваа температурна сонда термопар од типот К 

има предност пред другите типови, поради широкиот температурен опсег што може да го 

понуди. Должината на сондата треба да биде најмалку 300 mm, а пожелно е да биде 450 

mm и повеќе. Постојат дополнителни опции што овозможуваат лицето кое го врши 

мерењето да може да ја држи сондата цврсто и да не ја чувствува топлината. 

 

11.2.2 Мерење на притисок  

 Мерење на притисокот со користење на пренослив инструмент во парно-

кондензните системи е многу потешко отколку мерењето на температура, бидејќи пареата 

или процесниот флуид мора да биде во контакт со уред чувствителен на притисок. 

Обично, тоа е тешко да се направи поради безбедносните проблеми поврзани со високи 
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температури и притисоци. Освен тоа, напорот со употреба на пренослив инструмент 

можеби нема да се исплати, освен доколку опремата стои на локацијата подолго време, па 

со тоа да биде овозможено запишување на податоците. Како и да е, постојат локации каде 

мерењето на притисок се врши за време на проценката на парно-кондензниот систем, 

користејќи пренослив инструмент, како на пример при одредување на провев на оџак (при 

струење на излезни гасови), доколку е потребно. 

 Во повеќето случаи, мерењето на диференцијален притисок (разлика помеѓу 

вкупниот и статичкиот притисок) се прави со примена на пренослив инструмент. Овај 

измерен динамички притисок потоа може ефективно да се искористи во определени 

области, како во случај на горивен гас, воздух, вода, оддишок на пареа и сл., за да се 

процени брзината и потоа да се пресмета приближно протокот. Преносливите 
инструменти се многу едноставни и се состојат од: 

o Пито (Pitot) цевка 

o дигитален манометар 

o транспарентна флексибилна (винилна) цевка   

 
11.2.2.1 Пито (Pitot) цевка 

 Пито-цевката е многу едноставен уред со којшто корисникот може да ја измери 

разликата помеѓу вкупниот и статичкиот притисок. На сликата 39 се покажани примери на 

Питови цевки. Во суштина, тоа е конфигурација цевка-во-цевка од нерѓосувачки челик со 

фиксна должина (или може да биде од телескопски тип, односно, со можност да се 

издолжува). Врз основа на геометријата, пито цевките може да бидат во различни стилови 

– L, S, итн. Од аспект на енергетска проценка на парно-кондензен систем, потребно е да се 

исполнат одредени минимални барања: 

o температурен опсег до 500°C 

o должина на потопување (вовлекување) – 45 cm 

o дијаметар на цевката– 130/ 400 mm 

 

 

Слика 39: Пито цевки (и дигитален манометар) што се користат за оценка на парно-

кондензен систем 

 

 

11.2.2.2 Дигитален манометар 

 Дигиталниот манометар е потребен за отчитување на диференцијалниот притисок 

измерен со Пито-цевка. Обичниот манометар со U-цевка со вода, може, исто така, да се 
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употреби наместо дигиталниот. Сепак, дигиталниот манометар е попрецизен и полесен за 

носење во споредба со манометарот со U-цевка. Дигиталниот манометар, исто така, може 

да се користи за мерење на разлика на притисок предизвикан од ефектот на оџак доколку е 

во рангот на манометарот. Вообичаено, манометрите се произведуваат во различни мерни 

дијапазони на притисок – од 250 mm воден столб (250 mmH2O) до 34,5 бари и многу е 

важно да се избере соодветен опсег за конкретната апликација за која што се врши 

мерењето. Од аспект на енергетска проценка на парен систем, минимум барањата за 

дигиталните манометри се: 

o опсег на притисок  0÷250 mmH2O (mm воден столб) 

o резолуција 0.025 mmH2O 

o точност на мерењето на притисок  +/-0.5%  

 

11.2.2.3 Транспарентна флексибилна цевка 

 Транспарентна флексибилна цевка се користи за да се поврзе пито-цевката со 

соодветните терминали на дигиталниот манометар. Вообичаено, за економичен начин на 

употреба е неопходна проѕирна винил цевка, која е флексибилна. Големината на цевката и 

поврзувањата на дигиталниот манометар и пито-цевката треба да се совпаѓаат за да нема 

проблеми во работењето.  

 

11.2.3 Анализа на излезните гасови (анализа на гасовите во оџакот)  

 Анализата на излезните гасови од оџакот е многу важно мерење за индустриските 

парно-кондензни системи. Ова мерење може да се генерализира и за таа цел може да се 

употребат преносливи инструменти за секоја постројка за согорување, што значи дека 

примената не е ограничена на котелски постројки, како во случај на проценка на парно-

кондензни системи. Главната цел на анализата на излезните гасови во гасните канали или 

во оџакот е да се одреди ефикасноста на  согорување ( или топлинските загуби низ оџакот) 

кај котлите. Ефикасноста на котелот во голема мерка зависи од ефикасноста на 

согорувањето, така што за проценка на ефикасноста на котелот (користејќи го 

индиректниот метод) е потребна пресметка на загубите низ оџакот. Загубите низ оџакот 

зависат од температурата на гасовите и содржината на кислород во нив. Оваа анализа им 

овозможува на експертите за парно-кондензни системи да ги пресметаат загубите низ 

оџакот. 

 Преносливите анализатори на гасови располагаат со метална сонда со термопар и 

цевка со која се зема примерок од излезните гасови. Рачниот анализатор има мала вакуум-

пумпа која ги одведува гасовите до електрохемиските ќелии за да се анализира составот 

на гасовите и количеството на кислород во нив. Преносливите анализатори на излезни 

гасови и анализаторите на гасови од согорувањето се достапни од неколку производители 

и имаат неколку различни функции и можности. На сликата 40 се дадени неколку 

фотографии на анализатори на излезни гасови, како и нивната употреба за анализа на 

гасовите на излезот од оџакот при проценка на парно-кондензен систем. 
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Слика 40: Употреба на анализатори на излезни гасови од оџакот при проценка на 

парно-кондензен систем  

 

 Од аспект на енергетска проценка на парно-кондензниот систем, минимум 

барањата за опремата за анализа на излезните гасови се: 

o дигитален електронски модел    

o можност да се мери концентрација на кислород  – 0-25% 

o можност да се мери концентрација на јаглерод моноксид – 0-4000 ppm 

o можност за мерење во температурен опсег - до 750°C 

o пумпа за издвојување примерок од гас за испитување, заедно со црево- филтер и 

одвојувач на влага 

o промена на притисок, над +/-1800 mm воден столб 

o приспособеност за различни горива, вклучувајќи природен гас, тешко течно гориво, 

итн.   

o мемориски капацитет за складирање на 10 локации 

 

11.2.4 Енергетски мерења  

 Речиси е невозможно да се мери протокот на гориво со користење на пренослив 

инструмент, освен ако не се работи за временски базирана пресметка на фиксен волумен 

на течно или цврсто гориво кое се зема од резервоар или од местото на ископување. 

Според тоа, не постојат преносливи уреди за директно мерење на протокот на гориво што 

би се користеле при енергетска проверка на парно-кондензните системи. Освен тоа, 

горивото е претходно набавено и индустриската постројка обично има добар систем за 

мерење, за да биде во можност преку енергетската компанија или преку снабдувачот со 
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гориво да добие просечни вредности, кои се во рамките на прифатливото ниво на точност 

за проценка на парно-кондензниот систем. 

 Понекогаш е потребно мерење на потрошувачката на електрична енергија доколку 

во рамките на проверката на парно-кондензниот систем се бара и оценка на 

потрошувачката на електрично погонувана опрема, како вентилатори, пумпи, и др., кои се 

помошна опрема на котелот или на парно-кондензниот систем. Обично, персоналот на 

индустриската постројка располага со електрична опрема за мерење што може да се 

употреби, но за мерење на потрошувачката на електрична енергија и за мерење на 

потребите е потребен пренослив инструмент во вид на амперметар или мерач на моќност. 

Комерцијално, постојат неколку различни видови преносливи инструменти за мерење на 

моќност (види слика 41). Како минимални технички барањата за оваа опрема се сметаат: 

o можност да се мери еднофазна и трофазна вистинска моќност (напон x јачина x фактор 

на моќност, kW), активна енергија (kVA) и реактивна енергија (kVAR), фактор на 

моќност 

o снимање (запис) на максимална и минимална потрошувачка со индикатор за изминато 

време  

o автоматска детекција на AC/DC волтажа 

o способност за мерење до 660 V 

 

 

Слика 41: Пренослив мерач на моќност за употреба при проценка на парно-

кондензен систем  

 

11.2.5 Други мерења и попратна опрема  

 Постојат и други мерења кои може да се спроведат при проценка на индустриски 

парно-кондензен систем, за кои може да бидат неопходни преносни инструменти и 

опрема. Некои од преносните инструменти исто така се користат од страна на персоналот 

за одржување или други надворешни лица кои се ангажирани за одржување на 

постројките и инсталациите. Во овој дел од прирачникот накусо се разгледани таквите 

преносни инструменти и опрема.  

 
11.2.5.1 Ултразвучен детектор на истекување 

 Ултразвучниот детектор на истекување најчесто се користи како акустична техника 

за проверка на перформансите на одвојувачите на кондензат и нивна периодична 

инспекција. Од аспект на енергетска проценка на парно-кондензниот систем, од 
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енергетските експерти се очекува да ја разбираат неговата примена и тој да претставува 

преносен инструмент којшто е добро да се има. Како и да е, треба да се сфати дека 

оптимизацијата на парно-кондензен систем не е исто што и преземање на детална 

проверка на одвојувачите на кондензат во постројката. Тоа е скап инструмент и неопходна 

е обученост за негово ефективно користење во областа на детектирање на грешки кај 

одвојувачите на кондензат. Освен за споменатото, овој инструмент може да се користи и 

за детектирање на истекување во системите со компримиран воздух. Затоа, добро е да се 

има овој пренослив инструмент како составен дел од опремата доколку фокусот на 

енергетскиот експерт е насочен кон детектирање на истекувања и грешки кај одвојувачите 

на кондензат. Комплетот оди заедно со различни сонди – модули за скенирање; 

стетоскопски модул и модули со широк опсег, како и штитници за уши заради 

придушување на звук. 

 
11.2.5.2 Дигитална стоперка 

 Дигиталната стоперка е неопходна за енергетска процена на парно-кондензен 

систем. Нејзината примена претставува лесен начин да се добие брза информација за 

протокот. Може да се користи за да се детерминира времетраењето на вклучи/исклучи 

(ON/OFF) циклуси на процесите што би можело да помогне за да се разберат работните 

циклуси. Постојат и повеќе други примери кои можат да се наведат за употреба на 

дигитална стоперка при енергетска проценка на индустриски парно-кондензен систем. 

 
11.2.5.3 Дигитална камера 

 Дигиталната камера е многу корисна алатка која му овозможува на енергетскиот 

експерт конкретно да посочи области на можности за подобрувања при разговор со 

персоналот на постројката и во извештаите за проценката. Дополнително, му дава на 

енергетскиот експерт визуелна поддршка за објаснување на можностите и областите на 

постројката каде што има потенцијал за енергетски заштеди, при работа на проценката и 

на било кој иден проект. Сепак, кај одредени постројки употребата на камери во нивните 

простории е ограничена и одговорните бараат претходна дозвола од менаџментот за да се 

фотографира во постројката. Затоа, важно е енергетскиот експерт да ги разјасни овие 

прашања со персоналот на постројката пред започнување со енергетската проценка. 

Дигиталните камери се изработуваат во неколку модели со повеќе функции. 

Спецификациите и барањата за дигиталната камера се оставени на одлука на корисникот и 

како што се менува технологијата, се менуваат и тие. 

 
11.2.5.4 Ракавици 

 Ракавиците спаѓаат во категоријата на безбедносна опрема, која што може да биде 

обезбедена од страна на одговорните на постројката како лична заштитна опрема. Тука се 

спомнуваат конкретно за да се даде до знаење дека при работа со топли површини и 

електрична опрема, енергетскиот експерт треба да ја има потребната безбедносна опрема. 

Ракавиците треба да бидат изработени од материјал кој издржува напон од 1000 V. 
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11.2.5.4 Светло 

 Сите енергетски експерти треба да носат светилка за оддавање компактно светло за 

индустриски потреби. Постојат одредени локации во индустриските постројки каде што 

потребната светлина не е достапна, а многу е важно добро да се види низ стаклата за 

набљудување, индикаторите на ниво итн., како и да се изврши отчитување на вредноста на 

локални индикатори на опремата. Светилката е важна алатка, која треба да се има и да 

биде постојано достапна. 

 
11.2.5.5 Батерии 

 За функционирање на речиси сите електронски преносливи инструменти 

неопходни се некакви батерии. Обично е тешко да се носат батерии за сите инструменти. 

Но, важно е да се носат резервни батерии со кои по потреба може да се заменат веќе 

потрошените при енергетската проценка. Повеќето инструменти имаат сопствени батерии 

и системи за полнење, така што понекогаш не е можно да се има резервна. Како и да е, 

енергетските експерти треба да носат резервни батерии за сите преносливи инструменти и 

редовно да ги полнат батериите. 

 
11.2.5.6 Изолациска лента 

 Класичната црна изолациска лента може да се користи во случај кога некои 

електрични приклучоци мора да бидат отворени за да се изврши електричното мерење. 

Алтернативно, црната лента овозможува добар начин за да се добие прецизно отчитување 

на температурата на површина која може да има различна емисивност. Изолациската 

лента може да се користи и како индикатор за да се посочи можност или да е означи 

опрема во текот на фотографирањето. 
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12. Извештај ОД ПРОВЕРКА на парнО-КОНДЕНЗНиот 

систем 
 

 По завршувањето на проверката на индустрискиот парно-кондензен систем, од 

експертот се очекува да подготви и да презентира извештај на персоналот на 

индустриската постројка. Овој извештај може да биде во неколку форми, но најмалку што 

мора да се направи е да се одржи завршен состанок за текот на работата на крајот од 

евалуацијата на постројката. Потоа, ова треба да биде проследено со детален сумарен 

извештај за проценка на парно-кондензниот систем. Овој дел од прирачникот за 

експертска обука дава слика на различните видови извештаи од проверки на парно-

кондензен систем. 

 

12.1 Завршен состанок за проверката на парно-кондензниот систем 

 Постојат неколку причини за одржување на завршен состанок по реализираната 

проверка на системот, а некои од нив се: 

o да се даде преглед на целите и мисијата на проценката на парно-кондензниот систем 

o да се потврдат сите претпоставки, цените за енергија, информациите за 

производството итн., кои се планира да се употребат за квантифицирање на 

енергетските и економските придобивки од потенцијалните можности за оптимизација 

o да се осигура дека персоналот на постројката ги прифаќа прелиминарните наоди и 

сознанија од проценката на парно-кондензниот систем  

o да се финализира листата на потенцијални можности за оптимизација, за тие да бидат 

дел од конечниот извештај, со цел да нема изненадуваања за персоналот на постројката 

o да се добие согласност / одобрување од раководството на постројката за спроведување 

дополнителна анализа (моделирање, проценка на трошоци за проектот, итн.), врз 

основа на премининарните наоди 

o да се добие дозвола за комплетирање на финалниот извештај и да се дефинира 

временска рамка и протокол за оценка на извештајот од страна на персоналот. 

 Енергетскиот експерт треба да се потруди овој завршен состанок на крајот на 

проценката на парно-кондензниот систем да биде директно со персоналот на постројката и 

во присуство на раководството на постројката што носи одлука за спроведување на 

проектите и целиот персонал кој учествувал во работата. Како што е и претходно 

споменато, завршниот состанок треба да биде искористен за да се добие одобрување од 

сите за листата со можности за подобрувања кои биле идентификувани во текот на 

проверката. 

 Најдобар начин да се организира завршниот состанок  е тој да се закаже уште пред 

почетокот на проценката и да се повикаат сите оние кои треба да бидат вклучени на 

состанокот. Дополнително, за овој состанок треба да бидат достапни конференциска сала 

со соодветна опрема (проектор) и табла (бела/црна) или друга опрема за цртање. 

Енергетскиот експерт за парно-кондензни системи треба да подготви Power Point 

презентација за да го олесни текот на овој состанок. Презентацијата треба да го вклучува 

најмалку следново: 

o Севкупни цели на енергетската проценка на парниот систем  

o Учесници (членови на тимот) во проценката  
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o Резултати од примена на алатката за општа оценка на системот (Steam System Scoping 

Tool), ниво на реализирани најдобри практитки во постројката  

o Листа на потенцијални можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

o Краток опис на можностите, со можна идентификација врз основа на потребните 

вложувања: (1) мерки кои може да се реализираат без трошоци или со минимални 

трошоци, (2) можности со среден рок на враќање на средствата (1-3 години) и (3) 

можности со подолг рок (вклучувајќи капитални трошоци и/или поврат за период над 

3 години)  

o Посочување на следни чекори и временски рамки  

 

12.2 Конечен извештај од проверката на парно-кондензниот систем 

 Конечниот извештај од проверката на парно-кондензниот систем е документ што 

содржи се во врска проценката и резултатите. Не постои посебен формат за конечниот 

извештај за проценката, но се очекува тој да биде доволно сеопфатен за да може 

персоналот на постројката да ги разбере податоците, спроведената анализа и 

квантификација на идентификуваните потенцијални можности за оптимизација. 

Понатаму, извештајот треба да има квалитативни препораки или можности кои биле 

идентификувани, но за кои е потребна дополнителна анализа пред да се даде 

квантификација на придобивките. Општите делови од извештајот (како што вообичаено се 

подготвуваат за проверки на парни системи од Минстерството за енергетика на САД), со 

краток опис и пример (каде што е можно) се претставени подолу. 

 

12.2.1 Насловна страна и вовед  

 Насловнатата страна која ја означува верзијата на извештајот (прелиминарна или 

конечна верзија), датумот на поднесување, името и локацијата на постројката, треба да 

биде првата страница од извештајот. Вообичаено е да се стави печат “Доверливо”, бидејќи 

извештајот може да содржи чувствителни информации за парниот систем и/или 

постројката.  

 Во рамките на воведната страница се даваат општи информации за постројката, 

адресата, контакти и тимот кој учествува во проценката. Тука може да има и 

дополнителни информации како што се површина на постројката, број на работни часови 

итн. Краток пример е покажан во табелата 9 подолу. 

 

Табела 9: Воведни информации во извештај за проверка на парен систем 

 

Општи информации за проверката 

Компанија:  ABC Refining Company Вид на проценка:  Пареа 

Постројка:  ABC Refinery Датуми на проценката:  23-26 август 2010 

Информации за постројката 

Индустриски код:  324110 Вработени:  1800 

Главни производи:  рафинирање на 

нафта 

Површина на постројката (или објектот): 125 акри 

(50.6 ha) 

Адреса: Houston, TX, USA Годишни работни часови: 8760 
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Контакт информации за учесниците 

Контакт на постројката Контакт на енергетскиот експерт 

Име:  Џон Смит Име:  Ријаз Папар, PE, CEM 

Звање:  инженер за енергетика  Компанија:  Hudson Technologies Company 

Телефон:    Телефон:  1 (281) 298 0975 

Email:  jsmith@ABCrefinery.com  E-mail:  rpapar@hudsontech.com 

Контакт на корпорацијата Контакт на енергетскиот менаџер 

Име:   Име:  Џон До 

Телефон:   Телефон:   

E-mail:   Email:  jdoe@ABCRefinery.com 

Други учесници 

 
 

12.2.2 Извршно резиме  

 Извршното резиме овозможува брз преглед на извештајот на високо ниво и на 

главните наоди, без да се навлегува во детали. Се користи за да се привлече вниманието 

на менаџментот на постројката и лицата кои одлучуваат. Треба да биде ограничено на не 

повеќе од една страница и обично треба да има три или четири пасуси кои даваат 

информации за следното: 

o главна цел на проверката 

o кога е извршена проценката и кој е главниот проценител (лице или компанија)  

o информација за севкупните најдобри практики кои веќе постојат во постројката и за 

тоа колку е добра постројката споредено со индустријата генерално  

o приближна вредност на вкупните можни енергетски и финансиски заштеди доколку се 

имплементираат сите мерливи можности за оптимизација   

o приближна цена на чинење (или временски период на поврат на инвестицијата) за 

имплементација на идентификуваните можности  

o краток преглед на квалитативни препораки  

o можни следни чекори 

 

12.2.3 Сумарна табела за можности за енергетска оптимизација  

 Сумарната табела за можностите за енергетски заштеди што водат кон 

оптимизација на системот овозможува лесно да се разбере секоја можност и нејзиното 

влијание врз потрошувачката на енергија и трошоците. Табелата 10 претставува пример на 

сумарна табела. Во една од колоните што е покажана овде е дадено влијанието врз 

емисијата на CO2. Тоа многу зависи од горивото и емисиските фактори за електрична 

енергија што може да варираат од регион во регион. Ако како податок е вклучена и 

емисијата, како фуснота во табелата треба да биде претставена користената методологија 

за пресметка. 

 

Табела 10: Пример – Сумарна табела за можности за енергетска оптимизација  

Можности произлезени од 

проверката 
Проценета годишна заштеда 

 Обичен период 

на поврат на 
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ESO# 

 

Препорачани 

можности 

MWh kW GJ 
CO2 

(t) 

Финан. 

заштеди 

($) 

инвестицијата 

(години) 

1 
Да се намали бројот на 

котли во употреба 
0 0 40,200 2,134 165,500 0.0 - 0.2 

2 

Инсталирање на 

фреквентна регулација 

на вентилаторите за 

воздух и гасови на 

котлите 

12,500 1,400 0 7,749 712,500 0.9 - 1.4 

3 

Имплементирање на 

опрема за 

искористување на 

енергијата од 

отсолувањето  

0 0 53,600 2,846 220,500 0.5 - 0.7 

4 

Да се инсталира 

противпритисна 

турбина на CT пумпа 

8,750 1,000 (43,000) 3,141 328,000 1.2 - 2.3 

Вкупно 21,250 2,400 50,800 15,870 1,426,500 0.8 - 1.4 

 

12.2.4 Листа од квалитативни препораки  

 Во зависност од нивото на анализата и опфатот на енергетската проверка на парно-

кондензниот систем, можно е енергетските експерти да не бидат во состојба да ги 

квантифицираат заштедите на енергија и трошоци за сите дадени можности. Понекогаш, 

потребно е значително подлабоко разбирање на процесот, коешто експертот можеби не го 

поседува. Некои од овие можности може да бидат многу добри и остварливи кога се 

вршат големи инфраструктурни промени во постројката. Затоа, со цел да се задржат 

сознанијата на овие можности на едно место, оваа листа служи како вредна информација 

за постројката. Понатаму, најдобрите практики кои се однесуваат на одржувањето и 

правилниот енергетски менаџмент исто така може да бидат внесени на листата, со оглед 

на тоа дека е тешко да се пресметаат актуелните енергетски и финансиски придобивки од 

овие активности. Табелата 11 дава пример за квалитативни препораки во извештај за 

проценката на парно-кондензниот систем. 

 

Табела 11: Пример – Листа на квалитативни препораки 

 

1. 
Употреби високопритисен котел за производство на пареа пред употреба на ниско-

притисен котел. 

2. Употреби нископритисен распределител (1.4 bar g) за загревање на процесна вода  

3. Инсталирај кондензна турбина во постројката  

4. Подобри го системот за поврат на кондензатот  

5. Спроведи автоматска контрола на системот за одмуљување на котелот 
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6. 
Спроведи интелигентна контрола на дувачот на саѓи кај котелот за искористување 

на отпадна енергија  

7. 
Воспостави модел за биланс на пареа и на производство на електрична енергија за 

постројката  

8. Калибрирање на инструментите во постројката 

9. Користи преносливи инструменти за секојдневни испитувања на постројката  

10. 
Продолжи со следење (мониторинг) и проверка на трендот на ефикасност на 

опремата  

 

12.2.5 Генерални согледувања, претпоставки и собирани податоци  

 Првото поглавје од главниот дел  на извештајот го сочинуваат генералните 

согледувања, претпоставките и собирани податоци и се очекува изтите да бидат изложени 

на не повеќе од две страни. Главната идеја на ова поглавје е да се обезбеди разбирање за 

постројката како целина. Ова поглавје треба да ги опфати информациите за севкупното 

работење на постројката, набавката и/или производството на електрична енергија и 

соодветните трошоци, податоци за работни часови, распоред, итн. Во ова поглавје треба 

да бидат презентирани и резултатите добиени со примена на алатката за општа оценка на 

парно-кондензниот систем (СССТ). Исто така, ова поглавје треба  да ги содржи сите 

претпоставки кои се направени од страна на експертите за време на проверката. Ова може 

да вклучува информација како е направен работниот профил на постројката и какви 

претпоставки се направени во однос на сезонските влијанија и производството за да се 

воспостават моделите, итн. 

 Собирањето податоци, како поим, се однесува на тоа какви податаци се собрани и 

на кој начин се добиени. Некои од податоците може да бидат проверени со рачни 

инструменти. Од друга страна, процесните и енергетските податоци може да се преземат 

од одредени историски записи. Овие податоци може да бидат на периоди од 5 мин., еден 

час, 6 часови, ден, итн., во зависност од потребите. Важно за енергетскиот експерт е да ги 

идентификува изворите на податоци за работа на постројката, така што резултатите и 

анализата од проценката да може да се повторат од страна на персоналот на постројката 

или од трета страна.  

 

12.2.6 Преглед на парно-кондензниот систем  

 Како што имплицира насловот, во оваа точка се дава можност за разбирање на 

функционирањето на парно-кондензниот систем во фабриката / постројката. Таа треба да 

обезбеди детални информации за парно-кондензниот систем, вклучувајќи, но не и 

ограничувајќи се на: 

- котли – проектни услови, максимални капацитети, гориво, итн. 

- дистрибутивен систем – притисоци во распределителите/пароводите, протоци, 

станици за намалување на притисокот, итн. 

- парни турбини и генератори – проектни услови, максимални капацитети 

- кондензен систем 

- деаератори – проектни услови 

- можност за третман на водата 

- специфична употреба на пареата - главни процесни корисници, директно 

вбризгување на пареа, итн. 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 123 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

 Во оваа точка исто така се вклучени хистограми во кои се прикажани протоци на 

пареа од различни котли во одредени временски периоди (на пример, годишно), моќност 

генерирана од парната турбина за одреден период, итн. Информациите дадени во оваа 

точка воглавно произлегуваат од собраните сурови податоци за постројката. Во оваа 

точка, исто така, може да бидат прикажани и блок и линиски дијаграми, кои го 

покажуваат целиот парно-кондензен систем на постројката. Процесен дијаграм или 

шематски дијаграм на цевниот систем и иструментите, кои го претставуваат целиот парно-

кондензен систем, исто така може да биде вклучен во овој дел или во додатокот на 

извештајот. 

 

12.2.7 Парно-кондензен систем – работни карактеристики и ефикасност 

 Оваа точка ги содржи сите резултати од разни активности при проценката, кои се 

однесуваат на пресметки на работните карактеристики и ефикасноста на опремата во 

парно-кондензниот систем. Ова ги вклучува сите котли, парните турбини, топлинските 

изменувачи и другата опрема. Повеќето информации во оваа точка се прикажуваат 

графички или табеларно. Најважно во оваа сточка е да се обезбеди разбирање на 

работењето на парно-кондензниот систем и областите каде што е можно подобрување на 

ефикасноста и оптимизација.  

 Сите информации во ова точка произлегуваат од термодинамичката анализа и 

моделите, користејќи ги особините на пареата, масените биланси, енергетските биланси, 

итн.  На пример, ефикасноста на котелот се пресметува со примена на Првиот главен 

закон на термодинамиката (проток на горивото, топлинската моќ на горивото, протокот на 

пареа, енталпијата на пареата и напојната вода). Од друга страна, ефикасноста на котелот, 

исто така, се пресметува индиректно со пресметка на различни загуби на котелот: загуби 

со излезните гасови (низ оџакот), загуби преку обвивката кон околината, загуби при 

отсолување итн. Слично, во оваа точка треба да бидат презентирани пресметките за 

парната турбина, како што се ефикасност на турбината, протокот на пареа (kg/hr/kW) итн. 

На сликата 42 е даден пример од пресметка на ефикасноста на турбината зависно од 

генерираната моќност. Оваа точка, исто така, може да содржи информации кои се 

однесуваат на главните корисници на пареа и индикатори како потрошувачка на пареа за 

еден тон краен производ. 

  
 

Слика 42: Пример – работна крива на ефикасноста на парна турбина 



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 124 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

12.2.8 Модел на парно-кондензен систем  

 Оваа точка треба да го содржи моделот на билансот на пареа (Алатка за проценка 

на парно-кондензен систем), кој е разработен и користен при анализата на работењето на 

системот, како што е прикажано на сликата 43. 

 

 

 
 

Слика 43: Пример – модел на парно-кондензен систем 

 

12.2.9 Забележани применети најдобри практитки во постројката  

 Во оваа точка се даваат сите забележани најдобри тековни практики кои веќе се 

применуваат во работењето на парно-кондензниот систем. Многу важно е да се 

препознаат најдобрите практики во индустриската постројка, за да нема прекин во иднина. 

Второ, персоналот на постројката заслужува пофалби за следењето на најдобрите 

практики и во оваа точка треба да се оддаде признание за нивниот напор. На крајот, оваа 

секција служи за да се информира персоналот да ги презема овие најдобри практики при 

идни проширувања на постројката, како и нивно спроведување во други постројки кои 

припаѓаат на истото претпријатие или корпорација.  

 Секоја активност што е идентификувана како една од најдобрите практики треба да 

биде накусо опишана со неколку реченици, односно со објаснување за конкретната 

примена. Некои примери на најдобри практики и нивните основни описи кои треба да 

бидат вклучени во извештајот се: 
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Интеграција на ниво на целиот систем 

 Пареата се генерира централно вo котларницата/енерганата и во деловите каде што 

се врши искористување на отпадна енергија и потоа се дистрибуира преку пароводната 

мрежа интегрално низ целиот систем. 

Важни инструменти за анализа на енергетскиот биланс 

 Во посторјката има значителен број инструменти со кои се следат најважните 

работни параметри и постои историјат на записи (база на податоци од претходната 

работа), што му овозможува на персоналот да направи биланси на пареа и кондензат, како 

и енергетски биланс. 

Оценување на клучните индикатори на перформансите 

Персоналот на постројката постојано ги следи и оценува клучните индикатори на 

перформансите на најважната опрема како што се котелот, турбинскиот генератор итн. 

Економајзери на напојна вода / предзагревачи на воздух на сите котли 

 Постројката има предзагревачи на воздух инсталирани на високопритисните котли. 

Другите котли имаат економајзери за напојна вода. Оваа опрема за повторно 

искористување на топлината на сите котли презема топлина од излезните гасови и ја 

подобрува ефикасноста на котелот. 

Искористување на отпарокот добиен при отсолувањето 

 Во склоп на постројката, кај сите котли има опрема за искористување на отпарокот 

(нископритисна пареа) што се добива при отсолувањето. Отпарокот се користи на 

притисок од 1.5 bar. Ова искористување на отпадната топлина ја подобрува ефикасноста 

на котелот и на системот во целина. 

 

12.2.10 Можности за оптимизација и енергетски и финансиски заштеди на постројката  

 Овој дел од извештајот за проценката е најважен од аспект на вредноста на 

енергетската проценка. Во него се дискутираат сите проекти на оптимизација кои би 

резултирале со можности за енергетска и/или финансиска заштеда, кои директно ќе 

доведат до оптимизација на парно-кондензниот систем. Секоја активност на оптимизација 

е поврзана со одредени цели. Најчесто, не е можно да се постигнат сите претходно 

поставени цели, така што раководството на постројката ќе треба да примени одредена 

стратегија, на пример т.н. Парето пристап, за да се идентификува кои можности и проекти 

да ги имплементира. Многу е важно да се дефинираат целите на проектот во овој дел од 

извештајот за проценката, бидејќи тоа овозможува да се разбере кои цели биле користени 

за да се стигне до овие можности за оптимизација. Некои типични цели за идентификација 

на можностите за оптимизација на парно-кондензниот систем се: 

o минимизирање на вкупните работни трошоци за постројката 

o максимизирање на термодинамичката ефикасност на парно-кондензниот систем 

o проекти без или со минимални почетни трошоци (кои може лесно да се реализираат) и 

кои имаат брз поврат на средствата 

o максимизирање на сигурноста/доверливоста на работењето, а со тоа и унапредување 

на стабилноста на работењето на парно-кондензниот систем  

o минимизирање на зависноста од електроенергетскиот систем за задоволување на 

потребите на постројката за електрична енергија 
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o проекти кои се одржливи со примена на најдобри практики на правилно одржување  

o минимизирање на емисијата на гасови, вклучувајќи и стакленички гасови од 

постројката 

 Секоја можност треба да биде идентификувана и претставена на нова страница и 

треба да биде подредена според листата дадена во сумарната табела за можности за 

енергетска оптимизација. Главните делови на описот/објаснувањето за секоја од 

можностите за енергетска оптимизација се: 

 

Наслов и број 

 Секоја од можностите за енергетска оптимизација треба да има посебен број и 

краток наслов кој ја опишува можноста. Насловот може да биде општ (генерички) или да 

биде специфичен за постројката и опремата. 

 
Табела за можностите за оптимизација 

 Табелата за можностите за оптимизација треба да содржи мерливи информации за 

енергетските и финансиските заштеди во делот на електрична енергија, гориво, итн. за 

секоја поединечна мерка, како и вкупната (нето) заштеда. Освен ако не се бара поинаку, 

најдобро е сите податоци да се претстават на годишно ниво. Табелата треба да ја содржи и 

потенцијалната цена на чинење на проектот, со долна и горна гранична вредност. 

Почетната проценка на цената на чинење на проектот би можела да се базира врз 

претходно искуство со вакви проекти, прелиминарни дискусии со доставувачи на опрема 

итн. Исто така, треба да се додаде и периодот на враќање на инвестираните средства, 

пресметан врз основа на цената на чинење и можните заштеди. На крајот, во табелата 

треба да биде даден и податок за намалувањето на емисијата на стакленички гасови, преку 

еквивалентната емисија на CO2. 

 
Основни информации 

 Со основните информации се дава опис на тековното работење или на актуелната 

ситуација во постројката, од аспект на можности за оптимизација. Оваа поглавје може да 

биде описно (изложено само наративно), но може да содржи и слики од постројката, 

графикони, дијаграми, итн.  

 

Препорака 

 Во точката за препорака на едноставен начин се покажува како одредена опција за 

оптимизација може да се примени во постројката и што би требало да и се направи на 

постројката за да се реализираат заштедите на енергија и намалувањето на трошоците. 

 

Методологија за проценка на заштедите 

 Во оваа точка се дава опис на методологијата која се користи за проценка на 

енергетските и финансиските заштеди со имплементирање на можностите за енергетска 

оптимизација во постројката. Најчесто, тоа претставува навраќање кон развиените 
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термодинамички модели за парно-кондензниот систем, како што се моделите со примена 

на алатката за проценка на парно-кондензен систем (ССАТ) или која било погодна 

софтверска алатка што може да се искористи за истата намена. Методологијата за 

проценка на заштеди може да се однесува и на објавени информации од доверливи извори 

како што се книги, технички статии објавени во списанија, итн. Во краен случај, можат да 

се користат и препораките и проценетите заштеди од производителите, но тие треба да 

бидат квалитативно разработени во оваа точка. Се разбира, од енергетскиот експерт за 

парно-кондензни системи се очекува да изврши соодветна проверка пред да ги користи 

препораките на производителите за да ги одреди проценетите заштеди. 

 

Трошоци за спроведување и поврат на средствата 

 За одредување на трошоците за спроведување неопходно е подлабоко и 

посеопфатно навлегување во проблематиката и обично е тешко тие да се пресметаат во 

рамките на проценката на парно-кондензниот систем. Сепак, важно е да се утврди опсегот 

на трошоци (најниска и највисока цена) за спроведување на можностите за енергетска 

оптимизација во постројката. Во оваа точка се даваат некои насоки за тоа како да се 

проценат овие трошоци. Главен извор за проценка на овие трошоци можат да бидат 

информации на производителите (каталози, брошури, веб-страници). Во неколку случаи, 

претходното искуство на енергетските експерти во имплементацијата на проекти може да 

обезбеди многу добри информации. Персоналот на постројката и надворешните 

изведувачи, исто така, можат да бидат важен извор за проценка на трошоците. Треба да се 

напомене дека трошоците за спроведување на ист проект може значајно да варираат 

зависно од индустријата, локалните регулативи, итн.   

 Со проценка на трошоците, може да се пресмета и да се даде вообичаениот период 

во којшто може да се вратат средствата. Се смета дека проектите без или со ниски 

трошоци, кои имаат речиси моментален поврат на средствата, треба да бидат приоритет. 

Истите се именуваат како краткорочни проекти. Проектите со период на враќање на 

средствата од 1-3 години се среднорочни, а проектите со период на враќање на средствата 

подолог од 3 години се долгорочни проекти. 

 

Следни чекори при спроведувањето 

 Во најголем број примери, персоналот на постројката има повеќе обврски и можно 

е да не бидат сите во состојба да се фокусираат на спроведување на можностите за 

енергетска оптимизација во постројката. Затоа, потребно е во завршниот извештај да се 

наведат следните чекори и насоки за можностите за енергетска оптимизација за 

персоналот на постројката за спроведување на секој од проектите за заштеда на енергија и 

намалување на трошоци. Ова може да биде точка од извештајот со многу детали, со 

наведени можни идентификувани мерки и акции, забелешки од добавувачите на опрема, 

итн. Од друга страна, може да биде и многу едноставна точка, во која се даваат насоки на 

персоналот за подлабоко навлегување во проблематиката, итн. 

 Неколку примери за можностите за енергетска оптимизација се претставени во 

табелите 12-14. Тие не се однесуваат конкретно на одредена проценка и се дадени со цел 

енергетскиот експерт да ги искористи како можен пример во својот извештај за енергетска 

проценка на парно-кондензен систем. 

 

12.2.11 Квалитативни препораки и најдобри практики за постројката  



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ  

 

Страна 128 од 172 © UNIDO 2012, Сите права се задржани 

 Во делот што се однесува на квалитативните препораки се даваат информации за 

одредени можности за енергетска оптимизација кои биле идентификувани во текот на 

проценката што треба да се земат предвид за понатамошна анализа и спроведување. 

Меѓутоа, поради недостатокот на мерења, информации и/или недостаток на ресурси при 

проценката, специфичните енергетски и финансиски заштеди за тие можности не се 

мерливи на крајот од проценката. Квалитативните препораки можат да бидат и 

неконвенционални идеи за можности за оптимизација кои треба да се разгледаат повторно 

кога е предвидена која и да било голема инфраструктурна (енергетска или процесна) 

надградба за постројката. Квалитативните препораки може да вклучуваат и потенцијални 

најдобри индустриски практики инкорпорирани во постројката. Ефективно, во делокругот 

на квалитативните препораки се собираат сите идеи на енергетските експерти и 

персоналот на постројката при енергетската проценка. Од витално значење е таквите 

препораки да се зачуваат и да не се загубат. 

 Секоја квалитативна препорака треба да се идентификува со единствен број, наслов 

и краток опис. Некои примери на квалитативни препораки се дадени во табелата 15. 
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Табела 12: Пример – запис за можност за енергетска оптимизација 

 

МEO # 4 :  Инсталирање економајзери за напојна вода за нископритисни котли B1 и B2 
  

 

Проценети годишни заштеди 
Проценета цена на 

чинење на проектот 

Вообичаен 

период  

на поврат  

на средствата 

(години) 
Ресурс CO2 (t) Долари Ниска Висока 

Природен 

гас 
61,500 GJ 3,266 $253,500    

Вкупно  3,266 $253,500 $600,000 $750,000 2.4 - 3.0 
 

  

Основни информации 

Нископритисните (НП) котли B1 и B2 немаат економајзери за напојна вода. Овие котли 

обично работат во услови на минимално оптоварување и дури и тогаш температурите на 

излезните гасови се 270°C односно 267°C. Овие температури се екстремно високи во 

споредба со други нископритисни котли во постројката, кои работат со истиот притисок, 

но со температури на излезните гасови од ~165°C.  

Препорака 
Се препорачува инсталирање на економајзери за напојна вода во НП котли B1 и B2 за да 

се подобри вкупната ефикасност на котлите и на парно-кондензниот систем во целина. 

Проценети заштеди 

Енергетските заштеди се проценуваат врз основа на постоечките работни услови за НП 

котли B1 и B2. Заштедите на енергија се резултат на зголемување на ефикасноста на 

котлите поради снижување на температурите на излезните гасови од 270°C, односно 

267°C, до ~175°C. Ова доведува до промена на ефикасноста на котелот B1 од ~79.2 % до 

~82.7 % и промена на ефикасноста на котелот B2 од ~79.7 % до ~82.7 %. Овие вредности 

се пресметани при 6 % кислород во излезните гасови. Вкупната заштеда на енергија на 

годишно ниво изнесува ~61,500 GJ, што е еквивалентно со годишна заштеда од ~$253,500. 

Трошоци за спроведување и вообичаен период на враќање на средствата 
И покрај тоа што економајзерски пакети се достапни од различни производители, оваа 

мерка за енергетска оптимизација бара детални инженерски пресметки и пресметки за 

падот на притисок во оџакот. Се очекува трошоците за инсталирање на економајзерот да 

бидат  ~$350,000 по котел. Периодот на поврат се очекува да биде 2.4 – 3.0 години. 

Следни чекори во спроведувањето 
Персоналот на постројката треба да работи со оригиналните производители на котлите и 

со производителите на економајзерите за да се одредат потребната површина за пренос на 

топлина, падот на притисок, големината и проценетите трошоци за инсталирање на 

економајзери за напојна вода во нископритисните котли B1 и B2.  
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Табела 13: Пример – запис за можност за енергетска оптимизација 

 

МEO # 9:  Инсталирај противпритисни турбини на водните пумпи за ладилните кули  
  

 

Проценети годишни заштеди 
Проценета цена на 

чинење на проектот 

Обичен 

период  

на поврат  

на средствата 

(години) 
Ресурс 

CO2 

(t) 
Долари Ниска Висока 

Електрична 

енергија 
8,750,000 kWh 5,424 $505,000 

   
Побарувачка на 

електрична 

моќност 

1,000 kW - - 

Природен гас (43,000) GJ (2,283) ($177,000) 

Вкупно  3,141 $328,000 $400,000 $750,000 1.2 - 2.3 
 

  

Основни информации 
Протокот на пареата низ станица за снижување на притисок од 18 на 4 bar во рафинерија 

обично изнесува околу 70 t/h. Таквите станици се наоѓаат во зоните со процесна опрема. 

Препорака 

Се препорачува да се конвертираат една или две електрично погонувани водени пумпи за 

ладилна кула во процесната зона во пумпи погонувани со противпритисни парни турбини. 

Проценети заштеди 

Иако протокот на пареа е ~70 t/h, што може да резултира со генерирање на ~2,300 kW 

моќност, заштедите на енергија се проценети за моќност од ~1,000 kW. Ова би било 

еквивалентно на замена на една или две водни пумпи за ладилната кула. Годишната 

заштеда на енергија е проценета на ~8,750,000 kWh; заштедите на побарувачка на 

електрична моќност ~1,000 kW; а зголемената потрошувачка на гориво е проценета на  

~43,000 GJ. Годишната нето финансиска заштеда изнесува ~$328,000.   

Трошоци за спроведување и обичен период на враќање на средствата 

Проценетите трошоци за имплементација се очекува да бидат ~$400,000 до $750,000.  

Следни чекори во спроведувањето 

Персоналот на постројката треба да потврди со сигурност дека протокот на пареа низ 

станиците за снижување на притисок е континуиран и постои преку целата година. 

Воедно, персоналот на постројката треба да бара дополнителна опрема погонувана со 

електрични мотори, која може да биде конвертирана во опрема погонувана со 

противпритисна парна турбина.  
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Табела 14: Пример – запис за можност за енергетска оптимизација 

 

МЕО # 12:  Подобрување на изолацијата на парно-кондензниот систем  
  

 

Проценети годишни 

заштеди 

Проценета цена на чинење 

на проектот 

Вообичаен 

период  

на поврат  

на средствата 

(години) 
Ресурс CO2 (t) Долари Ниска Висока 

Природен 

гас 
75,000 GJ 3,980 $300,000    

Вкупно  3,980 $300,000 $50,000 $300,000 0.2 - 1.0 
 

  

Основни информации 
Температурата на пареата можат да изнесува и до 450°C (во котларницата, одн. 

енерганата) или 350°C (во фабриката / постројката). При разгледувањето на постројката, 

забележани се неколку области кај кои може да се постигнат значителни подобрувања со 

соодветна изолација. Исто така, поставувањето на изолација е потребно за да се зголеми 

безбедноста на персоналот. Некои инфрацрвени фотографии направени при проценката се 

прикажани подолу. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Препорака 
Да се изврши проверка на изолацијата низ целата постројка. Оваа проверка треба да 

вклучува инфрацрвена термографија на котлите, дистрибутивната парна мрежа, 
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цевководите, турбините, процесната опрема итн. Да се утврдат приоритетните локации 

кои треба да се изолираат врз основа на цената на енергијата и да се употреби методот за 

пресметка на економска дебелина на изолацијата достапен во софтверот за изолација 

3EPlus. 

Проценети заштеди 

Топлинските загуби низ изолацијата се одредени со програмата 3EPlus, а за да се 

квантифицира заштедата на енергија употребен е модел со три нивоа на притисок со 

софтверската алатка ССАТ. На пример, неизолирана цевка од 300 mm предизвикува 

загуби од ~$2,500/m/год.; неизолирана цевка од 100 mm ~$1,000/m/год. и   неизолирана 

рамна вертикална површина предизвикува загуби ~$2,500/m
2
/год. Овие вредности се 

добиени врз основа на типични температури на пареата во постројката. Овде е дадена 

проценетата бруто заштеда на енергија врз основа на проверената изолација при 

проценката. Годишната заштеда на енергија од ~62,000 GJ, еквивалентна на финансиска 

заштеда од ~$255,000, може да се реализира со поставување на изолација или поправка на 

изолацијата низ постројката.  

Трошоци за спроведување и вообичаен период на враќање на средствата 

Проектите за изолација обично се карактеризираат со многу брз поврат на средствата и во 

повеќето случаи средствата преку заштедите се враќаат за помалку од една година. Но, 

трошоците за имплементација може значително да варираат, во зависност од типот на 

изолација, локацијата, комплексноста итн. 

Следни чекори во спроведувањето 
Во целата постројка треба да се спроведе детална проверка на изолацијата и во зависност 

од состојбата, да се додаде изолација и/или да се поправи изолацијата. 

 

Табела 15: Примери на записи на квалитативни препораки 

 

КП 1: Користење на нископритисна пареа (1.5 bar) за загревање на процесна вода 

Воочено е дека во процесот на загревање на водата во постројката се користи пареа од 

распределител од 3.5 bar, а тоа  може да се постигне и со пареа со многу понизок притисок 

(1.5 bar). Постројката нема постоечки паровод од 1.5 bar и ќе треба да инсталира нов или 

да конвертира одредени секции на пароводот од 3.5 bar во паровод од 1.5 bar. Оваа 

препорака може да се спроведе паралелно со неколку инфраструктурни промени како што 

се: 

o Редуцирање на работниот притисок на деаераторот   

o Реконфигурација на турбинскиот генератор #1 за што понизок излезен притисок или 

инсталирање на нова турбина со понизок излезен притисок  

o Изолирање на работните оптоварувања на процесот, за да се потврди со сигурност дека 

се користи пареа со најнизок притисок кај сите крајни корисници 

Придобивките од оваа препорака вклучуваат: 

o Намалување на падот на притисокот на распределителот/пароводот од 3.5 bar  

o Зголемување на производството на енергија во постројката 

o Оптимизација на системот и обезбедување на алтернативи за урамнотежување на 

парно-кондензниот систем и на евентуални вишоци. 
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КП 2: Подобрување на системот за поврат на кондензат во постројката 
Постојат неколку области кон кои треба да се цели за враќање и искористување на 

кондензатот. Кондензатот треба да се собира од овие области и да се враќа назад во 

енерганата и во делот каде што тој може да се користи. Враќањето на кондензат во 

актуелната состојба е утврдено дека изнесува 60 %. Моделот SSAT обезбедува добра 

почетна проценка на оваа можност во постројката. Врз основа на модел развиен за 

постројката, подобрувањето на враќањето на кондензат од 0.63 l/s на распределител / 

паровод од 3.5 bar, резултира со годишна заштеда од ~$15,000. Затоа, се препорачува да се 

спроведе детална анализа на управувањето со кондензатот во постројката. 

 

КП 3: Калибрација на инструментите 
Инструментите се клучот за успех за секоја енергетска проценка, како и за надминување 

на проблемите и подобрување на перформансите. Затоа, персоналот на постројката треба 

да развие и воведе протокол за проверка и калибрирање на мерачите на проток, 

температура и притисок на периодична основа. Во текот на проверката на постројката, 

имаше одредени тешкотии при собирањето на податоците, а персоналот на постројката 

откри некои важни точки кај кои податоците не беа правилно читани или кај кои се јавува 

проблем во сетирањето на системот.  
 

КП 4: Користење на преносливи инструменти за секојдневна проверка 
Се препорачува во постројката да се користат следниве преносливи инструменти за 

програмата за оптимизација на парно-кондензниот систем: 

o Инфра-црвена температурна камера 

o Пито цевка и dP сензор за детектирање на истекување на пареа, оддишок на пареа итн. 
 

КП 5: Постојан мониторинг и подобрување на ефикасноста на опремата 
Во фабриката/постројката има неколку производни операции и постапки при кои се 

користи пареа и како што постројката напредува кон постигнување на повисоко ниво на 

енергетска ефикасност, би било добро да се воспостават репери за опремата на парно-

кондензниот систем (како што се турбини, котли, итн.), врз основа на употребата на пареа 

наспроти производството. На подолг рок, ова ќе осигура најниски трошоци на работење. 

Некои други критични параметри кои треба да бидат следени или пресметани и подобрени 

се: кај котлите – температура на излезните гасови, вишок на кислород, проток на пареа 

итн; ефективноста на економајзерот за напојна вода; ефикасност на парната турбина итн. 
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13. СТУДИИ НА СЛУЧАИ 
 

 Вообичаено, енергетската проверка за оптимизација на парно-кондензниот систем 

води до проекти и спроведување. Многу е важно да се истакнат успешните приказни и 

научени лекции и на информативен начин да и се пренесат на индустријата. Во 

индустријата најмногу се следи филозофијата”Сакаме да бидеме први за да бидеме втори”. 

Кажано со прости зборови, ова имплицира дека индустријата само сака да спроведува 

докажана технологија која има евидентни резултати. Вообичаено, ниедна индустрија не 

сака да биде место за тестирање, за испробување на нова (или ризична) технологија која 

може да донесе големи заштеди на енергија и трошоци, а при тоа ако технологијата не 

успее може да доведе до сериозни последици во производството, па дури и до затворање 

на постројката.  

 Студиите на случаи се од голема помош во пренесувањето на знаење во врска со 

технологијата, процесот, најдобрите практики, информација за цената на чинење на 

спроведувањето и важни лекции научени од други кои успешно ја спровеле 

оптимизацијата на парно-кондензниот систем во своите постројки и објекти. Студијата 

може да се користи за да му се докаже на раководството дека квантифицираните 

енергетски и финансиски заштеди во извештајот за оптимизација на парно-кондензниот 

систем може да се постигнат и да се докажат на други слични (или различни) сектори во 

индустријата. 

 Ова поглавје содржи неколку одбрани студии на случаи кои биле развиени како 

резултат на оптимизација на парно-кондензен систем спроведена од страна на авторите. 

Првиот сет на студии бил објавен од страна на Министерството за енергетика на САД, во 

рамките на Програмата „Заштеди енергија сега“ (Save Energy Now Program) во периодот 

од 2005 до 2010. Некои дополнителни студии се исто така презентирани за да се обезбеди 

разновидност на апликациите и разбирање на комплексноста, особено кога проектите ги 

комбинираат и процесот и енергетските текови. Постојат многубројни достапни студии 

објавени во списанија, зборници на трудови од конференции, литература публикувана од 

производители на опрема, итн. Се очекува експертите за парно-кондензни системи да 

знаат за современите технологии и апликации, и да обрнат внимание тие да користат 

соодветна литература и да ги разбираат апликациите и презентираните лекции. 

 

13.1 Студија на случај 1 – Хемиска компанија DOW  

 Оваа студија е преземена од литература издадена од Министерството за 

енергетика на САД. Документот во целина е достапен на веб страницата на 

Министерството. 

 

13.1.1 Резиме  

 Во втората половина од 2005 г., во рамките на програмата Заштеди енергија сега 

на Министерството за енергетика на САД, извршена е енергетска проценка на 

петрохемиската постројка Dow Chemical’s St. Charles Operations во Ханвил, Луизијана. 

Главната цел беше да се идентификуваат можностите за заштеда на природен гас во 

парно-кондензниот систем на постројката. Со проценката, изведена од  енергетскиот 

експерт на Министерството Ријаз Папар од Хадсон технологии (Hudson Technologies), 
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квантифицирани се неколку можности за зголемување на ефикасноста на парно-

кондензниот систем. Искористувајќи некои од можностите со краток период на враќање 

на инвестицијата, постројката постигна импресивни заштеди на природен гас. Персоналот 

на Dow Chemical’s St. Charles Operations ја разви нивната програма за одвојувачи на 

кондензат и ја подобри нивната веќе започната кампања за поправка на истекувањата. 

Иако во Dow Chemical беа свесни дека ефикасноста на овие системи може да се подобри, 

проценката ја квантифицираше потенцијалната заштеда на енергија на начин што е 

поубедлив за спроведување на подобрувањата. Комбинираните годишни енергетски и 

финансиски заштеди, што е резултат на овие мерки, имаат вредност од 272,000 GJ односно 

$1.9 милион. Со оглед на тоа дека трошоците на проектот изнесуваа приближно 225,000 

долари, времето на враќање на вложените средства беше околу шест недели. 

 

13.1.2 Основни информации за компанијата и постројката  

 Dow Chemical Company е разгранета компанија која нуди широк опсег на хемиски, 

пластични и земјоделски производи и услуги на многу значајни пазари. Со клиенти во 

повеќе од 175 земји и 42000 вработени низ светот, компанијата има годишна продажба од 

46 милијарди долари. Во последните 30 години, компанијата била проактивна во однос на 

прашањата на енергетската ефикасност. Во 2005 компанијата поставила цел да се подобри 

нејзиниот енергетски интензитет за 25 % до 2015.  Претходно основана од страна на Union 

Carbide Corporation, објектот Сент Чарлс , со површина од 810 ha, бил во функција од 1966 

и произведувал гликол етери и амини. Со приближно 3000 вработени, Сент Чарлс 

произведува околу 5 милиони тони од овие  хемиски производи годишно. Бидејќи пареата 

е потребна за многу процеси, вклучувајќи производство на електрична енергија, 

дестилација, испарување и концентрација, процесно греење и каталитични крекинг, таа 

има клучно значење за производството.   

 Откако беше завршен процесот на собирање на податоци, тимот што ја вршеше 

проценката го евалуираше парно-кондензниот систем користејќи ја алатката ССАТ и 

идентификуваше неколку можности за подобрување енергетска ефикасност. Потоа, тимот 

ги пресмета очекуваните заштеди и периодот на поврат за секоја опција и ги подели во 

краткорочни и среднорочни, врз основа на периодот на враќање на вложуваното. 

 

13.1.3 Краткорочни можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

 

13.1.3.1 Спроведување на проект за поправка на одвојувачите на кондензат  

 Со неодамнешниот преглед на одвојувачите на кондензат, извршен пред 

проценката, се идентификувани сите неисправни одвојувачи на кондензат. Извршена е 

прецизна проценка на истекувањето на пареа од неисправните одвојувачи со внесување на 

бројот на неисправни одвојувачи во софтверската алатка ССАТ и моделирање на 

влијанието од спроведувањето на проектот за поправка на одвојувачите на кондензат. 

Годишните заштеди на природен гас и намалувањето на трошоците биле проценети на  

112,128 GJ и $881,000, соодветно.  

 

13.1.3.2 Подобрување на програмата за раководење со истекувањето на пареа 

 Количеството пареа што се губела со истекувања во системот беше проценето во 

ССАТ со одземање на количеството пареа употребена во процесните апликации од 

целосниот износ на произведена пареа. Почетната проценка во рамките на програмата 
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Заштеди енергија сега покажа дека поправката на сите истекувања на пареа во 

постројката може да донесе годишни енергетски и финансиски заштеди во износ до 

451,100 GJ и 3.3 милиони долари. Меѓутоа, подоцна собраните податоци откриле дека 

некои мерачи на пареа не функционирале оптимално и дека е евидентирана 

„паразитската“ побарувачка на пареа во некои делови од постројката, што претставува 

значителен дел од проценетиот износ на загубата поради истекувања, со што се намалила 

потенцијалната заштеда на енергија.  

 

13.1.3.3 Подобрување на изолацијата  

 При проверка на постројката, пронајдени се проблеми со изолацијата кај неколку 

области од дистрибутивната мрежа на пареа. Користејќи ја алатката 3EPlus, програма за 

пресметка на изолација на Министерството за енергетика на САД, тимот проценил дека 

целосните загуби со изолација изнесуваат приближно 1.0 %. Со намалување на овие 

загуби со изолација до 0.1 %, проценката покажала дека годишната заштеда на природен 

гас изнесува 3,030 GJ, а трошоците се намалуваат за $25,000. 

  

13.1.3.4 Зголемување на искористеноста на кондензатот 

 Во времето на проценката, се враќал и се користел околу половина од ниско-

притисниот кондензат. Врз основа на спроведената анализа со помош на ССАТ, утврдена 

е можност за постигнување на степен на искористеност на кондензатот од 75 %.  

Годишната заштеда на природен гас и намалувањето на трошоците со зголемениот степен 

на враќање на кондензат се проценети на 87,600 GJ и $649,000.  

 

13.1.4 Среднорочни можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

 

13.1.4.1 Инсталирање на топлински изменувач за искористување на топлината од 

отсолувањето 

 Иако водата што се испушта при отсолувањето се одведувалa во резервоар во кој со 

придушување и моментно испарување се добивала нископритисна пареа, енергетската 

проценка утврдила дека значително количество топлинска енергија се губи бидејќи во 

системите за отсолување немало топлински изменувачи. Со инсталирање на топлински 

изменувач пред резервоарот, значајно количество топлина може да се одземе од водата 

што се испушта при отсолувањето и да се искористи за предзагревање на напојната вода 

за котелот. Проценетата годишна заштеда на природен гас и намалувањето на трошоците 

што резултираат од употребата на топлински изменувач за оваа намена изнесува околу 

31,000 GJ и 200,000 долари.  

 

13.1.4.2 Предзагревање на процесен реактор со пареа од 5 bar 

 Енергетската проценка покажа дека дел од топлината за предзагревање на процесен 

реактор, од температура на околината до температура на реакцијата, може да се обезбеди 

со пареа од 5 bar, наместо загревањето да зависи само од генерираната пареа на 40 bar. 

Иако оваа мерка нема да заштеди природен гас, со нејзино спроведување ќе се овозможи 

дополнително производство на електрична енергија од пареата на 40 bar која не би била 

употребена за предзагревање на процесниот реактор. Со тоа може да се намали потребата 

за набавка на електрична енергија, што доведува до проценети годишни заштеди на 

електрична енергија од 1,277 MWh и намалени трошоци од 79,000 долари.  
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13.1.4.3 Инсталирање на погон со противпритисна турбина   

 Иако постројката произведува пареа со притисок од 40 бари, за повеќето апликации 

е потребна пареа на 13,5 бари. Со енергетската проценка се констатира дека со 

инсталирање на противпритисна турбина за погон на механичка опрема, хемиската 

постројка може да произведе доволно електрична енергија која може да се користи за 

работа на важни делови од процесната опрема. Годишните заштеди на енергија и 

намалувањето на трошоците се проценети на 1,946 MWh и 121,000 долари. 

 

13.1.5 Резултати  

 Спроведувањето на некои препораки на проценката во рамките на програмата 

Заштеди енергија сега со краток период на поврат веќе доведува до значајни заштеди на 

енергија. Со поправка на локациите каде што истекува пареа и со замена на 

нефункционалните одвојувачи на кондензат, постројката Сент Чарлс успеа да ги намали 

трошоците за енергија и да ја подобри ефикасноста на процесот. Подобрувањето на 

одвојувачите на кондензат резултирало со годишна заштеда на енергијата од 109,000 GJ и 

намалување на трошоците за енергија од околу 792,000 долари. Поправките на 

истекувањата на пареа резултирале со годишна заштеда на енергија од 163,000 GJ, 

односно околу 1.1 милиони долари. Вкупната годишна заштеда на енергија и 

намалувањето на трошоците изнесувале 272,000 GJ односно 1.9 милиони долари. Со 

вкупни трошоци за спроведување од приближно 225,000 долари, вообичаениот период на 

враќање на инвестицијата е малку повеќе од шест недели. Во иднина, компанијата Dow 

можеби ќе бара други можности идентификувани во рамките на проценката со програмата 

Заштеди енергија сега. Освен што спроведените мерки и заштедите на енергија се 

значајни, друг важен резултат од оваа проценка е нивната постојаност. Одржувањето на 

одвојувачите на кондензат и раководењето со истекувањата сега се тековни програми. 

Како резултат на тоа, загубите на пареа низ одвојувачите на кондензат се идентификувани 

и поправани во вистинско време. Исто така, компанијата ги сподели резултатите од  

анализата базирана врз примена на алатката ССАТ од проценката со програмата Заштеди 

енергија сега во постројката Сент Чарлс со други објекти кои користат пареа.  

 

13.2 Студија на случај 2 – Корпорација Крајслер  

Оваа студија е преземена од публикациите на Министерството за енергетика на 

САД. Целосниот документ е достапен на веб страницата на Министерството. 

 

13.2.1 Резиме  

 Во јули 2016, во рамките на програмата Заштеди енергија сега беше спроведена 

енергетска проценка за Крајслер во погонот за склопување на камиони и комби возила во 

Сент Луис, Мисури, САД. Главната цел на проценката беше да се изврши анализа на 

парно-кондензниот систем на комплексот и да се идентификуваат можностите за заштеда 

на природен гас. Дополнително, проценката беше спроведена со цел вработените во 

комплексот да се запознаат со пакетот алатки на Министерството за енергетика на САД за 

проценка на парно-кондензен систем и да ги охрабри да ги користат истите постојано при 
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оценување на работата на нивните парно-кондензни системи. Проценката ја спроведе 

енергетскиот експерт Ријаз Папар од Хадсон Технолоџис. Успешно беа идентификувани 

некои можности, кои му овозможија на персоналот на комплексот да ја подобри 

ефикасноста на парно-кондензниот систем и значително да ја намали потрошувачката на 

природен гас. 

 Набрзо откако проценката беше извршена, персоналот на комплексот во Сент Луис 

започна да работи на спроведување на неколку препораки. Првиот проект вклучуваше 

оптимизирање на работата на котелот и спроведување на стратегија за раководење со 

оптоварувањата. Притоа, тие ја намалија содржината на кислород во излезните гасови од 

котелот, ја намалија потребата за отсолување и спроведоа програма на континуирана 

проверка на одвојувачите на кондензат и нивна поправка. По спроведувањето на овие 

мерки, комплексот постигна годишна заштеда на енергија од над 70,000 GJ и годишно 

намалување на трошоците од околу 627,000 долари. Со оглед на тоа дека вкупните 

трошоци за спроведување на мерките изнесуваа 125,000 долари, периодот на враќање на 

инвестицијата беше само околу 2 месеци. Многу други можности идентификувани во 

проценката земени се предвид и се разгледуваат, а методологијата на проценката е 

споделена со неколку други фабрики на Крајслер во САД. 

 

13.2.2 Основни информации за компанијата и постројката  

 Компанијата Крајслер ЛЛЦ произведува разни видови возила, вклучувајќи 

автомобили, камиони, комби возила, како и спортски и комерцијални возила. 

Производството во фабриката во Сент Луис е поделено на северна и јужна постројка, 

опфаќајќи вкупна површина од над 500,000 m
2
. Северната постројка има 2300 вработени и 

главно произведува автомобили и помали камиони, додека во јужната постројка, со 3200 

вработени, се произведуваат минибус возила Крајслер и Доџ. Двете постројки добиваат 

енергетски услуги (пареа, ладна вода и компримиран воздух) од котларница, во која 

четири водогрејни котли на природен гас произведуваат сувозаситена пареа со 10 бари. 

Производството на пареа варира зависно од сезоната. Во текот на летото, од мај до 

септември, производството обично е 75 t/h; додека во пролет, есен и зима во просек е 25 

t/h. При исклучително студено време, производството на пареа може да биде и 90 t/h. 

Котларницата има и три ладилни агрегати (чилери) погонувани со кондензациска парна 

турбина и 12 ладилни агрегати погонувани со електричен мотор.  

 Пареата е важна за процесот на производство во комплексот Сент Луис, со оглед на 

тоа дека се користи за погонување на парни турбини, за процесна топлина и за греење. 

Бидејќи комплексот Сент Луис годишно користи 2.4 PJ природен гас и гас добиен од 

отпадни материи, сметката за трошоци на енергија претставува значителен дел од 

вкупните трошоци на комплексот. Компанијата постави за цел 2 % годишно намалување 

на употребата на енергија за единица производ. Вработениот назначен како енергетски 

менаџер ги дефинира целите за намалување на потрошувачката на енергија и помага сите 

оддели во секоја постројка да се запознаат со нив. 

13.2.3 Краткорочни можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

 
13.2.3.1 Оптимизација на работата на котелот и стратегија за раководење со 

оптоварувањата 
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 Профилот на оптоварување покажал дека три од четирите котли на комплексот 

работеле со оптоварување помало од 40 % од полниот капацитет, додека четвртиот бил 

управуван со 50 до 60 % од полното оптоварување во текот на летните месеци. Ова 

резултирало во значителни загуби поради парцијално оптоварување и прекумерна 

потрошувачка на енергија. Проценката покажала дека побарувачката на пареа на 

комплексот може да се постигне со управување на помалку котли со приближно полн 

капацитет. Проценетата годишна заштеда на енергија и намалувањето на трошоците 

изнесува 22,000 GJ и 161,000 долари.  

 

13.2.3.2 Покачување на работниот притисок на котелот 

 Во летен период, три парно-кондензни турбини погонуваат центрифугални 

ладилни агрегати (чилери) кои овозможуваат задоволување на потребите на комплексот за 

ладилна енергија. Тимот што ја извршувал проценката утврдил дека термичката 

ефикасност на парните турбини може да се подобри доколку притисокот на пареата во 

пароводот е покачен од нормалниот работен притисок на комплексот од 9 bar, на 10 bar во 

лето. Проценетата годишна заштеда на енергија беше 5,400 GJ.   

 

13.2.3.3 Намалување на нивото на кислород кај излезните гасови во котелот бр. 1 

 Тимот што ја извршувал проценката утврдил дека котелот бр. 1 работел со вишок 

на кислород од околу 7 % во излезните гасови. Со оглед на тоа дека оптималното ниво на 

вишок на кислород треба да биде поблиску до 3.5 %, актуелното ниво на кислород 

резултирало со загуба на топлина и поголема потрошувачка на гориво. Персоналот на 

енерганата ги истражил сензорот и автоматскиот контролор за кислород и констатирал 

дека не функционираат правилно. Тимот проценил дека намалувањето на вишокот на 

кислород до 3.5 % може да резултира со годишна заштеда на енергија и намалување на 

трошоци од 9,000 GJ и 68,000 долари. 

 

13.2.3.4 Намалување на загубата при отсолување 

 Проценката покажала дека потребата за отсолување се појавува пречесто во  

зимски период. Во текот на летото, кога повратот на кондензат е многу голем, персоналот 

на котларницата се справува добро со процесот на отсолување. Меѓутоа, како што времето 

станува постудено и во услови на намалено оптоварување на котлите, правилните  

циклуси на отсолување не се одржувани, особено на делумно оптоварените котли, што 

резултира со прекумерно испуштање на работен флуид при отсолувањето. Проценката 

покажа дека инсталирањето на нови контролори за отсолување и подобрување на 

протоколот може да ја намали оваа загуба. Проценетата годишна заштеда на енергија е 

приближно 3,000 GJ, а соодветната финансиска заштеда е 26,000 долари. 

 

13.2.3.5 Инсталирање на опрема за искористување на топлината од отсолувањето 

 Тимот за проценка утврди дека во постројката постои топлински изменувач за 

искористување на топлината содржана во работниот медиум што се испушта при 

отсолувањето. Меѓутоа, неговата конфигурација предизвикувала загуби на пареа во вид на 

отпарок кон атмосферата. Тимот препорача преконфигурација на системот со 

инсталирање на резервоар за придушување на работниот медиум пред топлинскиот 

изменувач, за да се искористи пареата и да се одведе до деаераторот. Така, заситената 

врела вода во резервоарот за придушување може да предава топлина на дополнителната 

вода во топлинскиот изменувач. Проценетата годишна заштеда на енергија е нешто 

помалку од  3,000 GJ. 
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13.2.3.6 Спроведување на програма за управување со одвојувачите на кондензат 

 Последната проверка на одвојувачите на кондензат во северната постројка била 

извршена пред речиси 10 години. Користејќи ја алатката ССАТ, тимот за енергетска 

проверка го моделирал влијанието на проактивна програма за раководење со одвојувачите 

на кондензат, која вклучува нивно годишно испитување, редовно ажурирање на 

податоците и замена/поправка на неисправните одвојувачи. Моделот процени дека 

примената на ваква програма може да придонесе за годишни заштеди на енергија од  6,000 

GJ и намалување на трошоците за 50,000 долари. 

  

13.2.4 Среднорочни можности за оптимизација на парно-кондензни системи  

 
13.2.4.1 Подобрување на економајзерот за напојна вода на котелот бр. 1 

 При анализирањето на работните податоци, тимот за проценка забележал дека 

температурата на гасовите на излезот од котелот бр. 1 била околу 50°C повисока од онаа 

во котелот бр. 4 при слични оптоварувања и температури на напојната вода, што значи 

дека во котелот бр. 1 се трошело повеќе гориво. Тимот сфатил дека ова можеби се случува 

бидејќи котелот бр. 4 бил опремен со подобрен економајзер со оребрени цевки, додека 

котелот бр. 1 имал економајзер со мазни цевки, или затоа што на економајзерот на котелот 

бр. 1 имало наслаги. Со чистење или со замена на економајзерот на котелот бр. 1 со 

подобрен топлински изменувач со оребрени цевки, комплексот можел да заштеди 11,520 

GJ годишно.  

 

13.2.4.2 Замена на кондензациските парни турбини со електрични мотори  

 Тимот проценил дека трите кондензациски парни турбини кои се користеле како  

погон кај ладилните агрегати, обезбедувале вишок на ладилен капацитет. Турбините биле 

во функција со делумно оптоварување во текот на летото, во услови на висока 

побарувачка, заедно со неколку ладилни агрегати, кои исто така не биле целосно 

оптоварени. Тимот препорачал или замена на кондензациските турбини со електрични 

мотори или сопирање на едната и поделба на ладилното оптоварувањето помеѓу 

електричните ладилници и другите две турбини. Инсталираниот капацитет би бил доволен 

за да се задоволат ладилните потреби на комплексот. Иако во такви услови потребата за 

електрична енергија за тоа оптоварување ќе се зголеми, годишната заштеда на природен 

гас може да биде 135,000 GJ.  

 
13.2.5 Резултати  

 Персоналот на комплексот Сент Луис констатирал дека може веднаш да спроведе 

некои од препораките во проценката, без тоа да влијае врз производството. Тие почнале со 

оптимизирање на работата на котелот и со програма за управување со одвојувачите на 

кондензат. Ангажирале експерт што ќе го обучува персоналот на котларницата за нова 

стратегија за управување на котелските постројки, која им овозможува да исклучат еден 

котел и да ги управуваат останатите при речиси целосно оптоварување и при проектните 

услови. Ова доведува до годишни заштеди на енергија од над 48,000 GJ и намалување на 
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трошоците за 430,000 долари. Потоа ангажирале друг експерт за да изврши проверка на 

одвојувачите на кондензат во северната постројка, кој констатирал дека 30 од 48 

одвојувачи на кондензат на постројката биле неисправни. Поправките на овие одвојувачи 

биле завршени во есента 2007, придонесувајќи за годишни заштеди на енергија од 10,000 

GJ и намалување на трошоците од 89,000 долари. Дополнително, проверките и мерењата 

за одржување на одвојувачите на кондензат биле извршувани почесто.  

 Освен тоа, персоналот на постројката ги замени сензорот за кислород и сондата во 

котелот бр. 1. Нивото на кислород е сега во нормални граници и годишните заштеди од 

околу 9,400 GJ и $84,000 се постигнати. За да се намали загубата при отсолувањето за 

време на зимските месеци, персоналот на котларницата го смени протоколот за 

отсолување и инсталираше автоматски контролори за отсолување. Како резултат на оваа 

мерка се постигнати годишни заштеди на енергија и намалување на трошоци од 3,000 GJ, 

односно 24,000 долари.  

 Годишната заштеда на енергија со имплементираните препораки се проценува на 

над 70,000 MMBtu (20.515·10
6
 GWh). Со оглед на вкупните трошоци за имплементација од 

околу 125,000 долари и годишна финансиска заштеда за енергија од 627,000 долари, со 

овие постигнувања се доаѓа до период на поврат на средствата за само 2 месеци.  

 Некои други препораки имаат прекумерно долг период на поврат на средствата или 

било тешко да се спроведат; на пример, за да се реализира замена на трите кондензациски 

парни турбини во енерганата би била неопходна нова главна електрична линија до 

енерганата и нова подстаница за разни потреби. Методологијата на проценката и 

примената на софтверската алатка ССАТ се споделени со други објекти на Крајслер, како 

што се оние во Њуарк, Њу Џерси и Стерлинг Хајтс, Мичиген.    

 

13.3 Студија на случај 3 – Terra Nitrogen Company, L.P. 

Оваа студија е преземена од публикациите издадени од Министерството за 

енергетика на САД. Целосниот документ е достапен на веб страницата на 

Министерството. 

 

13.3.1 Резиме  

 Во 2006, во компанијата Terra Nitrogen Company, L.P., во фабриката за амонијак и 

ѓубриво во Вердигрис, Оклахома, САД, е спроведена енергетска проверка во рамките на 

програмата Заштеди енергија сега на Министерството за енергетика на САД. Главната 

цел на оваа енергетска проценка беше да се анализира употребата на природен гас во 

парно-кондензниот систем на постројката и да се идентификуваат можностите за заштеда 

на енергија. Проценката беше спроведена од страна на енергетскиот експерт на 

Министерството за енергетика Верасами Венкатесан од VGAEC, Inc., при што се 

идентификувани некои важни можности за подобрување на ефикасноста на парно-

кондензниот систем. Со спроведување на некои од овие можности, персоналот на 

постројката беше во состојба значително да ја намали потрошувачката на природен гас. 

  Персоналот на постројката Вердигрис не губеше време и ги примени некои од 

препораките произлезени од проценката за да ја подобри ефикасноста на парно-

кондензниот систем во фабриката. Тие надградија две турбини, инсталираа цикличен 

дехидратор  на постројката за амонијак и поправија неисправни одвојувачи на кондензат и 

истекувања на пареа. Вкупната годишна заштеда на енергија и намалувањето на трошоци 
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како резултат на примената на овие мерки е приближно 497,000 GJ и над 3.5 милиони 

долари. Со оглед на тоа дека трошоците за проектот се проценети на околу 3.1 милиони 

долари, постројката постигна вообичаен период на поврат пократок од 11 месеци. 

Дополнителните можности идентификувани во енергетската проценка се спроведени 

подоцна. Резултатите од проценката се споделени со три партнерски компании во САД. 

 

13.3.2 Основни информации за компанијата и фабриката 

 Terra Nitrogen Company, L.P., индиректно целосно во сопственост на Terra Industries 

Inc., е водечки производител на производи врз база на амонијак и азотни ѓубрива во САД, 

со годишни приходи од над 400 милиони долари. Нивниот производствен погон во 

Вердигрис (Verdigris), Оклахома е високо интегрирана производна постројка, која 

произведува 2.2 милиони тони раствори од уреа и амониум нитрат и 1.1 милион тони 

амонијак годишно. Тера Нитроген исто така има транспортни терминали во Блер, 

Небраска и Пекин, Илиноис. 

  Бидејќи природниот гас е примарна суровина за добивање водород (кој се 

комбинира со азот за да се добие амонијак), во постројката е потребно значително 

количество природен гас за производство. Освен тоа, природниот гас е примарно гориво 

за парно-кондензниот систем на постројката, со кој се обезбедува клучна енергетска 

поддршка на процесите за производство на амонијак. Како резултат на тоа, трошоците за 

природен гас се најголем дел од вкупните трошоци на Тера Нитроген и менаџментот на 

фабриката Вердигрис е посветена на подобрување на своето производство и ефикасноста 

на парно-кондензниот систем. Во текот на периодот на имплементација трошоците за 

природен гас на фабриката Вердигрис беа околу $7/GJ. 

 

13.3.3 Краткорочни можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

 
13.3.3.1 Искористување на отпарокот од водата што се испушта при 

отсолувањето 

 Проценката утврдила дека по редукцијата во нископритисен паровод, значително 

количество на вода што се испушта при отсолувањето се одведува до ладилна кула при 3.5 

bar и 150°C. Анализата покажала дека со внесување на водата директно во деаератор може 

да се постигне производство на повеќе од 0.5 t/h дополнителна пареа (отпарок) за 

постројката. Проценетите заштеди би биле 14,982 GJ и 105,000 долари годишно. 

  

13.3.3.2 Спроведување на програма за одржување на одвојувачите на кондензат 

 Иако при проценката не беше спроведена проверка на одвојувачите на кондензат, 

тимот сфатил дека некои одвојувачи на кондензат не биле добро позиционирани, а некои 

дури и воопшто не работеле. Усвојувањето на техники за инсталирање на подобри и за 

одржување на постоечките одвојувачи на кондензат би можело да резултира со проценети 

годишни заштеди на енергија од 12,264 GJ и намалување на трошоци од 86,000 долари. 

  

13.3.3.3 Спроведување  на програма за проценка на истекувањата на пареа  

 Иако беа пронајдени само неколку истекувања, од енергетската проценка произлезе 

препорака за извршување на проверка на истекувања и поправка на сите видливи 
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истекувања на пареа. Како резултат, проценетата годишна заштеда на енергија и трошоци 

би биле 876 GJ и $6,000. Трошоците на проектот беа проценети на 2,500 до 4,000 долари.  

 

13.3.4 Среднорочни можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

 
13.3.4.1 Модификација на циклусот на синтеза 

 Проценката утврди дека постоечкиот циклус на синтеза во постројката за амонијак 

бр. 2 работел неефикасно, користејќи големи количества на високопритисна пареа. Со 

обратна циркулација во циклусот на кондензација на амонијак би се зголемила 

ефикасноста на постројката и би се намалила побарувачката за високопритисна пареа. 

Проценката утврдила дека со оваа мерка би се зголемила ефикасноста на постројката за 

амонијак за 0.4 % и со тоа би се намалила побарувачката за високопритисна пареа за 

приближно 10 t/h. Заштедите на енергија се проценети на 0.4 GJ на тон излезен производ, 

односно проценетата годишна заштеда на природен гас е 274,000 GJ. Резултат на тоа е 

годишно намалување на трошоци за енергија од околу 1.9 милион долари.  

 

13.3.4.2 Надградба на турбина 

 Во постројката за амонијак бр. 2 се користат две противпритисни турбини во кои 

експандира пареа од 38 бари на 3.5 бари, која потоа се користи во некои нископритисни 

парни процеси. Противпритисните парни турбини служеле за погон на пумпите за метил-

диетаноламин, а нивната работа била дополнета со хидраулични турбини. Со проценката 

се утврди дека вишок од пареа со притисок од 3.5 бари се губи како оддишок и од тоа 

произлезе препорака постоечките турбини да бидат надградени со поефикасни 

кондензациски турбини. Со препорачаните кондензациски турбини може да се намали 

побарувачката на високопритисна пареа и загубата на нископритисна пареа, што води до 

проценета годишна заштеда на енергија од 178,000 GJ и намалување на трошоците од 

околу 1.2 милиони долари.   

 

13.3.4.3 Подобрување на работата на кондензациските турбини 

 Вакуумот во површинските кондензатори на кондензациските турбини во 

постројката за амонијак бр. 1 се одржува помеѓу 610 и 660 mmHg (0.813-0.880 bar), 

зависно од сезоната. Инсталирањето на апсорпциски ладилен агрегат (чилер), во кој се 

користи нискотемпературна отпадна топлина, а кој може да ја лади водата за ладилната 

кула,  би можел да го зголеми вакуумот за дополнителни 13 mmHg (0.017 bar). Проценката 

утврдила дека ова би ја намалило потрошувачката на енергија за околу 170,000 GJ и би 

заштедило приближно 1.2 милиони долари годишно.   

 

 

13.3.5 Долгорочни можности за оптимизација на парно-кондензниот систем  

 
13.3.5.1  Изградба на високопритисен цевковод за природен гас 

 Енергетската проценка утврдила дека фабриката Вердигрис се снабдува со 

природен гас со притисок од 13 бари. Бидејќи за процесите во фабриката е неопходен 
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високопритисен природен гас (38 bar), за да се постигне бараното ниво на притисок се 

користат компресори погонувани со пареа. Со енергетската проценка е испитана 

можноста за изградба на високопритисен цевковод за природен гас од постројката и 

негово поврзување со високопритисниот цевковод во сопственост на испорачателот на 

природен гас. Доколку таков цевковод може да се изгради и испорачателот би сакал да 

продава високопритисен природен гас директно на постројката, проценето е дека таа би 

можела да заштеди 851,000 GJ и приближно 6 милиони долари годишно.  

 

13.3.5.2 Подобрување на ефикасноста на помошниот котел 

 Проценката утврди дека ефикасноста на помошниот котел во постројката за 

амонијак бр. 1 може да се подобри со снижување на температурата на излезните гасови од 

204°C на 160°C. Ова може да се постигне со инсталирање на предзагревач на воздух на  

излезот од оџакот на котелот и да се искористи дел од таа топлина. Проценетата годишна 

заштеда на енергија изнесува 135,000 GJ, а финансиската заштеда е 945,000 долари. 

 

13.3.6 Резултати  

 Персоналот на постројката Вердигрис спроведе две од најважните препораки од 

енергетската проценка во рамките на Заштеди енергија сега брзо откако беше истата 

спроведена, а потоа почнаа да работат и на други. Тие ги надградија противпритисните 

турбини со кондензациски и инсталираа цикличен дехидратор на постројката за амонијак 

бр. 2. Секоја од овие две мерки резултира со годишна заштеда на енергија од 228,000 GJ, 

со што се постигнува комбинирана заштеда од 456,000 GJ годишно. Годишните 

финансиски заштеди за енергија од спроведувањето на двете мерки се нешто под 3.2 

милиони долари. Дополнително, постројката ангажираше консултант да ги провери и 

неисправните и нефункционалните одвојувачи на кондензат, а набави и инфрацрвен 

детектор за откривање на истекувања на пареа и спроведе поправка на истекувањата. 

Вкупните заштеди на енергија и намалувањето на трошоците од сите имплементирани 

мерки се приближно 497,000 GJ и 3.5 милиони долари. При вкупен трошок за 

имплементација од 3.1 милиони долари, периодот на поврат е малку пократок од 11 

месеци. Постројката Вердигрис ги сподели резултатите од проценката и препорачаните 

мерки кои беа имплементирани кај неколку други објекти на Terra Industries.  

 Персоналот на постројката Вердигрис (внимателно разгледа други можности кои 

не беа опфатени во проценката и презеде други чекори за подобрување на ефикасноста на 

парно-кондензниот систем. Тие го испитаа котелот во постројката за амонијак бр. 1 и 

констатираа дека сите котелски грејни површини биле нечисти, а кај една беше 

забележано истекување. Тие проценија дека чистењето и поправката на цевките може да ја 

подобри ефикасноста на процесот за 0.3 GJ/ton. Исто така, ја проценува состојбата и 

работата на кондензациските турбини во постројката за амонијак бр. 1. Наместо да 

инсталираат апсорпциски ладилен агрегат (чилер), тие одлучија да извршат ремонт на 

кондензациските турбини, заменувајќи ги роторите, чистејќи ги ладилните единици и 

заменувајќи ги нископритисните парни ејекторски млазници, за време на привременото 

запирање со работа на постројката во 2007 заради одржување. Останатите препорачани 

мерки или имаат долг период на поврат на средствата или беше тешко да се 

имплементираат. На пример, многу отворени прашања беа поврзани со високопритисниот 

цевковод за природен гас за што требаше повторно да се преговара со испорачателот на 

природен гас. 
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13.4 Студија на случај 4 – Del Monte Foods Company 

Оваа студија е преземена од публикациите објавени од Комисијата за Енергија на 

Калифорнија (California Energy Commission - CEC). Целосниот документ е достапен на 

веб страницата на CEC Енергетски истражувања од јавен интерес (Public Interest 

Energy Research). 

 

13.4.1 Визија на проектот  

 Работа со водечкиот производител на храна во Калифорнија, САД како Del Monte 

Foods за да се прикаже употребата на врвен циклус  

o користење на високопритисна пареа за добивање механичка енергија  

o користење на нископритисна излезна пареа за процесно греење 

 

13.4.2 Методологија  

 Термичката обработка на овошје и зеленчук вклучува загревање на конзервите во 

уред за вриење и потоа ладење на конзервите во ладилник. Пареата за загревање на 

конзервите е добиена од котли што користат природен гас. Изладената вода за ладење на 

конзервите се добива од електрично погонуван систем за ладење. Процесот на ладење е 

тесно грло во процесот на конзервирање, поради ограничените можности за преземање на 

отпадната топлина за време на летните месеци кога потрошувачката на електрична 

енергија е највисока.   

  Од страна на енергетски консултант беше спроведена сеопфатна оценка на 

можностите за заштеда на енергија во процесите на термичка обработка во постројката 

Дел Монте (Del Monte) во Модесто, Калифорнија, САД. Како оптимална стратегија беше 

избрана интеграција на процесите на греење и ладење користејќи концепт на врвен 

циклус. Ова вклучува ладење со ладилна постројка со примена на високопритисна парна 

турбина и примена на нископритисна излезна пареа за процесно греење.   

 

13.4.3 Резултати  

 Инсталацијата во постројката Дел Монте вклучува парна турбина Elliot Model 

2BYRT, директно спрегната со ладилен агрегат Bitzer со завоен компресор. Котелската 

постројка ќе снабдува пареа до (турбината за) ладилниот агрегат на 10 bar. Отпадната 

пареа од турбината при 4 бари се користи за загревање на ретортите. Ладилниот агрегат 

обезбедува вода на температура од 7.2°C за ладење на ретортите. На сликата 44 е 

прикажана фотографија од ладилниот агрегат со завоен компресор погонуван со парна 

турбина. 
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Слика 44: Ладилен агрегат со завоен компресор погонуван со парна турбина 

 
 Парната турбина Elliot е со моќност 65 kW при 4,000 rpm, a протокот на пареата 

низ турбината се проценува на 5 t/h. Цената на чинење на парната турбина и контролниот 

систем е околу 30,000 долари. Ладилниот агрегат Bitzer се карактеризира со ладилна 

моќност од 302 kW и чини 56,000 долари со контролните уреди. 

 Со инсталацијата се проценува дека ќе се намали потрошувачката на електрична 

енергија за 104 kW во текот на сезоната и 46 kW надвор од сезоната. Вкупната заштеда на 

енергија е проценета на 540,000 kWh годишно. Потрошувачката на природен гас беше 

очекувано да се зголеми за 2,000 GJ поради дополнителното производство на пареа за да 

се надомести промената на енталпија низ парната турбина. Годишната нето заштеда со 

инсталацијата е проценета на 45,000 долари.  

   

13.5 Студија на случај 5 – Користење на кондензатот од испарувачките 

стерилизатори на доматна каша   

 

13.5.1 Оригинален систем  

 Испарувачките стерилизатори на доматна каша се загреваат со врела вода на 95°C, 

во која директно е вбризгана пареа. Вишокот врела вода се дренира, а формираниот 

отпарок се испушта во атмосферата. На сликата 45 прикажана Е фотографија на 

стерилизаторот во почетната состојба. Треба да се забележи делот заокружен во црвена 

боја, што ја покажува водата што се испушта во канализација. За да се разбере процесот 

од аспект на целиот систем, на сликата 46 прикажана е функционална шема на процесот 

во првобитна состојба. 

 

13.5.2 Подобрена конфигурација на системот  
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 Системот прикажан на сликите 45 и 46, во којшто имаше грејач со директно 

вбризгување на пареа, е заменет со цилиндричен цевен топлински изменувач. На страната 

на предавателот на топлина сега е содржано точното количество вода што е потребно за 

изведување на операции во затворен циклус. Протокот на пареа се регулира врз основа на 

потребната температура на врела водата, што треба да се обезбеди од овој топлински 

изменувач на 'пареа/врела вода'. Сиот кондензат од овој топлински изменувач се враќа 

назад со примена на приемник на кондензат и пумпа. На сликата 47 е даден шематски 

приказ на процесот со новиот топлински изменувач. 

 

Слика 45: Испарувачки стерилизатор на доматна каша 
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Слика 46: Шема на процесот на оригиналниот систем на испарувачкиот 

стерилизатор на каша од домати  

 

 

Слика 47: Шема на процесот на подобрениот систем на испарувачкиот стерилизатор 

на доматна каша  

 

13.5.3 Резултати  

 Како резултат на реконфигурацијата на процесот и искористувањето на 

кондензатот од испарувачкиот стерилизатор на доматна каша се постигнуваат годишни 

заштеди на енергија од околу 30,200 GJ, што директно преведено во годишни финансиски 

заштеди би било околу 151,000 долари. Процесот во фабриката за домати е сезонски, 

системот има само 2,400 часови полно оптоварување и 1,200 часови со 50 % од 

оптоварувањето годишно. Периодот на враќање на инвестицијата за овој проект беше  ~8 

месеци. 

 

13.6 Студија #6 – Оптимизација на парен/електричен погон во 

рафинерија 

13.6.1 Оригинален систем  

 Во 1996 беше спроведена енергетска проценка на парно-кондензниот систем во 

рафинерија на нафта во Велика Британија. Рафинериите имаат еден од најкомплексните 

системи за производство и дистрибуција на пареа поради употребата на повеќе нивоа на 

притисоци во пароводите и оптимирањето на овие парно-кондензни системи е вистински 

предизвик. За време на обиколката на рафинеријата воочено беше следново: 

o Намалувањето на притисокот на пареата со користење на станица за снижување на 

притисок од висок притисок на среден притисок беше ~18,850 t/годишно 

o Намалувањето на притисокот на пареата со користење на станица за снижување на 

притисок од висок притисок на среден притисок беше ~110,368 t/годишно 

o Испуштањето на пареа (оддишок и отпарок) со низок притисок беше ~11,108 

t/годишно. 
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 Овој (дис)баланс на пареата во рафинеријата јасно покажа дека персоналот на 

постројката не можеше да го управува парно-турбинскиот/електромоторниот погон во 

оптимизирана конфигурација. Уште поважно, тешко беше да се оптимизира работењето, 

напоредно со промените во производството во рафинеријата и со оглед дека лепезата од 

производи варираше, во зависност од сезоната. Затоа, беше одлучено да се унапреди 

стратегијата за оптимизација на парно-турбинскиот/електромоторниот погон врз основа 

на различни оптоварувања и работни услови во рафинеријата. 

 За време на енергетската проценка беше утврдено дека во постројката има 

ротирачка опрема, каде што е застапен и парно-турбински погон и електромоторен погон. 

Некои компоненти од опремата ги имаа и двата погона на иста оска, додека некои имаа 

само повеќекратни единици со различни погонски конфигурации. На сликата 48 е даден 

шематски приказ на парно-кондензниот систем во рафинеријата, кој ја илустрира целата 

конфигурација. 

 
Слика 48: Билансен дијаграм на парниот систем во рафинеријата 

 

13.6.2 Евалуација на оптимизацијата на системот 

 Во табелата 16 е дадена сеопфатна листа на сите турбински погони во 

рафинеријата. Тие се категоризирани врз основа на влезните параметри на пареата, а 

дадени се и информации за протокот на влезната пареа што е потребен за нормално 

работење на турбината. Сите овие турбини погонуваат ротирачка опрема и затоа треба да 

бидат третирани како опрема со фиксен проток на пареа, бидејќи моќта потребна на 

оската е фиксна и дефинирана од процесот. 

 Анализата на оптимизацијата на парно-кондензниот систем овозможува пресметка 

на вистинските трошоци на работење на секоја од турбините, врз основа на тоа дали 

нископритисната пареа на излезот од турбината е употребена за процесно загревање при 
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низок притисок или е испуштена во атмосферата. Потоа поединечните оперативни 

трошоци беа спореден со трошоците за електрична енергија, за да се направи оптимална 

одлука за работење со турбински погон или со електромоторен погон. За илустрација на 

овој пример и соодветната методологија разгледај го етанскиот ладилен компресор (ЕЛК). 

Оперативните трошоци на ЕЛК, кој користи парна турбина, кога нископритисната излезна 

пареа се испушта во атмосферата се пресметани на околу $84.84/hr. Ако нископритисната 

излезна пареа, наместо тоа, се користи за да испорача топлина во одреден процес, 

оперативните трошоци на ЕЛК би биле ~$12.6/hr. од друга страна ако парно-турбинскиот 

погон е исклучен и ЕЛК е погонуван со електромотор, оперативните трошоци на ЕЛК би 

биле 46.2/hr. Јасно е дека ако користењето на нископритисната пареа за процесни потреби 

е најефективна и оптимална стратегија и штом пареата се одведува во атмосферата при 

низок притисок, некои парно-турбински погони треба да се заменат со соодветни 

електромоторни погони. Ова е претставено со дијаграмот на сликата 49. 

 

Табела 16: Парни турбини за погон на ротирачка опрема во рафинерија во Велика 

Британија  

  Вкупнп 
инсталирани 

турбини 

Турбини 
вп функција 

(вппбичаенп) 

Нпрмална пптрпшувачка на пареа 

  вп lb/h T/h пд турбина 

Виспкппритисни парни турбини         

C2 турбини за ладилни кпмпреспри 3 2 23830 11,91 

Турбини за впздушни кпмпреспри 2 1 7207 7,21 

Турбини за кптелски наппјни пумпи 3 3 16847 5,62 

Турбини за стабилизатпри ребпјлери 14 12 64924 5,41 

Турбини за пумпи ппмеду загревачите #1-4 4 4 15480 3,87 

Турбини за пумпи за ладилна впда 2 2 16757 8,38 

Турбини за пумпи ппмеду загревачите #5-7 3 2 18257 9,13 

Турбини за кпмпреспри  2 2 31932 15,97 

          

Среднппритисни парни турбини         

Пумпи за кпндензат кпн даератпрпт 2 2 3243 1,62 

Пумпи за испарувач на гликпл 1 1 1340 1,34 

Пумпи за маслп за заптивки 3 2 2532 1,27 

Пумпи за масла за ппдмачкуваое 2 2 2216 1,11 

Пумпи за ппдгптвена впда 2 1 1025 1,02 

Пумпи за маслп за заптивки 3 2 1847 0,92 

Ппмпшна турбина за ладилен кпмпреспр 3 2 1712 0,86 
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Слика 49: Влијанието на работните трошоци и оптимизација за ладилен компресор 

во рафинеријата 

 

13.6.3 Резултати 

 Оценката на оптимизацијата на комбинација од парно-турбинските и електро-

моторните погони и стратегијата за управување со оптоварувањето доведе до заклучокот 

дека турбините за ладилните компресори, турбините за воздушни компресори, турбините 

за ребојлерот, турбината на заптивно масло за етанскиот компресор и турбините за 

пумпите за третирана вода можат да преминат од работа со парно-турбински погон на 

електро-моторен погон како што побарувачката на пареа од пароводите со среден и низок 

притисок паѓа поради намалено производство во рафинеријата. Оваа оптимизација и 

стратегијата за управување со оптоварувањето заштеди околу 30,000 долари годишно на 

рафинеријата, без да има какви и да било трошоци за спроведување. 
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14. ЗАКЛУЧОЦИ И СЛЕДНИ ЧЕКОРИ 
 

 Се очекува овој Прирачник за стручна обука за оптимизација на парно-кондензни 

системи да им обезбеди на читателите увид во целосната методологија за оптимизација на 

парно-кондензен систем кога станува збор за индустриски парен систем. Освен тоа, се 

очекува читателот да се здобие со поголеми познавања во областа на теренската работа 

поврзана со употребата на преносливи инструменти, подготовката на извештај за 

оптимизација на парно-кондензен систем и имплементација на проекти од различните 

презентирани студии. Постојат неколку можности за оптимизација и најдобри практики 

кои може да се спроведат за да се минимизираат работните трошоци, да се подобри 

работењето на целиот систем и да се намали емисијата на гасови што го предизвикуваат 

ефектот на стаклена градина. Сите овие области беа детално објаснети во експертската 

обука и се сумирани во секциите подолу. 

 

14.1 Можности за оптимизација на парно-кондензен систем и најдобри 

практики 

 Во оваа секција се сумирани сите можности за оптимизација на парно-кондензниот 

систем и најдобрите практики идентификувани во една индустриска постројка. Оваа 

секција треба исто така да послужи како можност за проверка на енергетските експерти за 

парно-кондензни системи и за корисниците на парно-кондензни системи да се осигураат 

дека нивните системи работат во своите оптимални конфигурации. Иако може да има 

многу причини да се изврши оптимизација на парно-кондензен систем, главната цел на 

оваа експертска обука беше да се минимизираат работните трошоци. 

 

14.1.1 Можности за оптимизација во областа на производство на пареа и најдобри 

практики  

 Постојат неколку можности за оптимизација и најдобри практики во областа на 

производство на пареа, вклучувајќи:         

○ минимизирање на вишокот воздух во процесот на согорување 

○ инсталирање опрема за искористување на топлината  

○ чистење на топлиноизменувачките површини на котелот   

○ подобрување на подготовката на водата  

○ инсталирање автоматски систем за контрола на отсолувањето кај котелот 

○ искористување на енергијата од водата што се испушта при отсолување на котелот 

○ поставување/поправка на изолацијата кај котелот 

○ минимизирање на бројот на работни котли  

○ испитување на можноста за промена на горивото 

○ оптимизирање на работењето на деаераторот 

○  

14.1.2 Можности и најдобри практики за оптимизација во областа на дистрибуцијата на 

пареа  

 Постојат неколку можности и најдобри практики за оптимизација во областа на 

дистрибуцијата на пареа: 
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○ поправка на истекувањата на пареа 

○ минимизација на загубата на пареа како оддишок   

○ осигурување дека парно-кондензните цевководи, вентили, фитинзи и садови се добро 

изолирани  

○ минимизирање на протокот низ станиците за редукција на притисок  

○ редуцирање на падот на притисок во пароводите 

○ дренирање на кондензатот од распределителите на пареа 

 

14.1.3 Можности и најдобри практики за оптимизација во областа на крајните корисници 
на пареа  

 Многу е тешко да се опфатат сите крајни корисници кои се специфични во разни  

индустриски процеси и постројки. Интеграцијата на процесите и енергетиката води до 

севкупна оптимизација на енергетскиот систем во постројката, а придобивките се 

далекусежни. Во вообичаена класична конфигурација, главните стратегиски насоки за 

оптимизација на пареата кај крајните корисници се: 

o елиминирање или намалување на количеството пареа што се користи во процесот  

o подобрување на ефикасноста на процесот и отстранување на несоодветната употреба 

на пареа 

o користење пареа со најнизок можен притисок, кој по можност дозволува производство 

на електрична енергија 

o целосно или делумно пренесување на потребите за пареа на извор на отпадна топлина   

o користење нископритисна (или отпадна) пареа за да се задоволат барањата на процеси, 

кои во друг случај би користеле пареа со многу повисок притисок. 

 

14.1.4 Можности и најдобри практики за оптимизација во областа на искористување на 

кондензатот  

 Постојат неколку можности и најдобри практики за оптимизација во областа на 

искористување на кондензатот:  

○ имплементирање на ефективно менаџирање на системот на одвојувачи на кондензат и  

програма за нивно одржување  

○ искористување на колку што е можно повеќе од расположливиот кондензатот 

○ искористување на топлината од кондензатот при најголема можна топлинска енергија 

искористување на високопритисен кондензат за да се добие нископритисна пареа 

 

14.1.5 Можности и најдобри практики за оптимизација во областа на комбинираното 
производство на електрична енергија и топлина  

 Можностите за оптимизација во областа на комбинираното производство на 

електрична енергија и топлина во парно-кондензните индустриски системи речиси 

секогаш се потпираат на разбирањето на економските придобивки од модификацијата на 

работењето на парните турбини. Во индустриските апликации за комбинираното 

производство на електрична енергија и топлина се среќаваат две главни конфигурации на 

турбините и тие вклучуваат: 

○ проптивпритисни турбини 

○ кондензациски турбини 
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14.2 Стандард за проценка на парно-кондензниот систем  

 Многу е важно за енергетската проценка на парно-кондензниот систем да се следи 

протоколот кој ги поставува очекувањата на соодветната индустрија и она што може да го 

достават експертите (консултантите) за енергија. Прирачникот за стручна обука во голема 

мерка се потпира врз стандардот – Енергетска проценка за парно-кондензни системи - 

(Energy Assessment for Steam Systems) (ASME EA-3-2009). За целосно следење на 

препораките, се очекува дека енергетските експерти и консултанти да располагаат со 

копија од стандардот. Во ова поглавје е даден преглед на протоколот на проценката каде 

се нагласени некои истакнати карактеристики. 

 Стандардот ASME EA-3-2009, Енергетска проценка за парно-кондензни системи 

(Energy Assessment for Steam Systems) е ненормативен стандард кој јасно ги идентификува 

процесите, протоколите и тоа што треба да се достави од енергетската проценка на пареа. 

Во прилог на ASME стандардот, има придружен документ за насоки (ASME EA-3G-2010 – 

Guidance for ASME EA-3, Energy Assessment for Steam Systems) кој дополнително му 

помага на експертот за парно-кондензни системи соодветно да го примени стандардот во 

текот на енергетската проценка. 

 Употребата на АСМЕ стандардот и придружниот документ за насоки се очекува да 

го зголеми квантитетот и квалитетот на извршената енергетска проценка, со постигнување 

значајни потенцијални енергетски заштеди со имплементираните мерки за оптимизација 

на парно-кондензниот систем. Стандардот и документот за насоки се наменети за 

енергетски менаџери, менаџери на објекти, инженери во постројки, енергетски 

консултанти, менаџери на одржување, менаџери на постројката и други менаџери во 

широк опсег на индустриски гранки. 

 

14.3 Собирање на податоци и преносливи инструменти 

 При енергетската проценка на индустриски парно-кондензен систем неопходно е 

собирање на значајно количество податоци. Податоците може да се собираат во неколку 

формати и тие зависат од конкретната индустриска постројка, евалуираниот парно-

кондензен систем, опфатот на проценката и актуелните евалуирани проекти за проценка 

на парно-кондензниот систем. Во општ случај, стратегијата на собирање податоци се 

фокусира врз две области:  

o информации за дизајнот 

o работни податоци 

 

 Во индустриските парно-кондензни системи, работните параметри на процесот и 

енергетските променливи величини обично се дефинирани со податоци за: 

o температурата 

o притисокот 

o протокот 

o анализата на согорувањето 

o искористувањето на енергијата 

o хемиска анализа на водата  

o производството на енергија 

 Најголем број од енергетските системи кај индустриските постројки, како што е 

парно-кондензниот, не се опремени со доволно инструменти за врз основа на мерења да се 

воспостави детален масен и енергетски баланс на системот. Ова ја отежнува анализата на 
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индустриските парно-кондензни системи и разбирањето на работните услови, како и 

идентификувањето на можностите за оптимизација. Преносливите рачни инструменти 

треба да се користат секогаш кога е можно за време на проценката на индустрискиот 

парно-кондензен систем за снимање на актуелните работни податоци и да можат да ги 

користат информациите за можностите за оптимизација на парно-кондензниот систем. 

Понекогаш, преносливите инструменти обезбедуваат одлична проверка на инструментите 

што се инсталирани на лице место.  

 И конечно, можно е да има неколку достапни и/или потребни инструменти за 

мерење на параметрите на одреден процес или енергетски податоци. Многу е важно 

енергетскиот експерт за парно-кондензни системи да ги разбере функциите и можностите 

на преносливите инструменти и да има пристап до нив кога се врши енергетска проценка 

на парно-кондензниот систем на индустриска постројка. 

 

14.4 Извештај за проценката на парно-кондензен систем 

 Се очекува дека по завршување на проценката на индустрискиот парно-кондензен 

систем, експертот ќе презентира извештај на персоналот на индустриската постројка. Овој 

извештај може да биде во неколку форми, но, како минимум, потребно е да се одржи 

завршен состанок на крајот од проценката во постројката. Ова треба да биде проследено 

со детален сумарен извештај за проценка на парно-кондензниот систем. Неопходно е 

експертот да го презентира завршниот извештај на персоналот на постројката во разумна 

временска рамка (на пример, 3-4 недели по завршување на проценката).  

 Експертот треба да вложи напори завршниот состанок на крајот од енергетската 

проценка на парно-кондензниот систем да биде директно со персоналот на постројката и 

во присуство на раководството на постројката, луѓето што одлучуваат за спроведување на 

проектите и севкупниот персонал на постројката кој учествувал во енергетската проценка. 

Завршниот состанок треба да се искористи за да се добие поддршка од сите присутни за 

можностите за подобрување кои биле утврдени за време на проценката. Најдобар начин за 

да се организира завршен состанок е тој да се закаже уште пред почетокот на проценката и 

да се поканат сите оние кои треба да бидат вклучени. 

 Завршниот извештај за проценката на парно-кондензниот систем е документ кој 

опфаќа се што е поврзано со проценката и резултатите. Не постои одреден воспоставен 

формат или урнек за завршниот извештај за проценката, но очекувано е тој да биде 

доволно разбирлив за персоналот на постројката да ги разбере собраните податоци, 

спроведената анализа и квантификацијата на идентификуваните потенцијални можности 

за оптимизација. Дополнително, извештајот треба да ги има квалитативните препораки 

или можности кои биле идентификувани, но за кои се потребни дополнителни анализи 

пред квантифицирање на придобивките од нивната реализација. Општите делови на 

типичен извештај за проценка на парно-кондензен систем (како што е подготвен за 

проверки на парно-кондензни системи за Министерството за енергетика на САД) со 

краток опис и пример (секаде каде што е можно) се претставени во Поглавјето 12. Овој 

формат на извештај може да биде следен од страна на експертите за парно-кондензни 

системи и евентуално да биде стандардизиран за нивна понатамошна употреба. 

 

14.5 Следни чекори 

 По завршувањето на експертската обука за оптимизација на парно-кондензни 

системи, се очекува присутните да можат да користат различни алатки и извори за 
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преземање на детални проценки на парно-кондензни системи и да ги проследат со 

спроведување на проект. 

 Експертите за парно-кондензни системи треба да работат во координација со 

одговорните на индустриските постројки и да направат планови за делување за проценка 

на нивните парно-кондензни системи. Тие треба да започнат со едноставна почетна оценка 

на системот и собирање основни информации, што ќе им овозможи да го разберат парно-

кондензниот систем и да ги идентификуваат најдобрите практики кои што се веќе 

спроведени во системот. 

 Експертите за парно-кондензни системи треба да работат со индустриските 

постројки и да спроведат детална енергетска проценка (на ниво на можности за 

инвестициски зафати) за да се идентификуваат можностите за оптимизација. Ова треба да 

биде проследено со извештај од проценката на парно-кондензниот систем, во кој јасно е 

квантифицирана секоја од можностите за оптимизација, како и проектираните трошоци за 

спроведување. Овој извештај треба да се користи од страна на индустриската постројка за 

да се спроведат проектите за оптимизација на парно-кондензниот систем. 
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ПРИЛОГ A: ПАРНИ ТАБЕЛИ (Од REFPROP) 
A.1 Својства на заситена течност и сувозаситена пареа (според притисок) 

 
Temperature Absolute Pressure Liquid Density Vapor Density Liquid Enthalpy Vapor Enthalpy Liquid Entropy Vapor Entropy

oC bar kg/m3 kg/m3
kJ/kg kJ/kg kJ/kg-K kJ/kg-K

81.32 0.50 970.940 0.309 340.54 2645.20 1.0912 7.5930

99.61 1.00 958.630 0.590 417.50 2674.90 1.3028 7.3588

111.35 1.50 949.920 0.863 467.13 2693.10 1.4337 7.2230

120.21 2.00 942.940 1.129 504.70 2706.20 1.5302 7.1269

127.41 2.50 937.020 1.392 535.34 2716.50 1.6072 7.0524

133.52 3.00 931.820 1.651 561.43 2724.90 1.6717 6.9916

138.86 3.50 927.150 1.908 584.26 2732.00 1.7274 6.9401

143.61 4.00 922.890 2.163 604.65 2738.10 1.7765 6.8955

147.90 4.50 918.960 2.416 623.14 2743.40 1.8205 6.8560

151.83 5.00 915.290 2.668 640.09 2748.10 1.8604 6.8207

155.46 5.50 911.850 2.919 655.76 2752.30 1.8970 6.7886

158.83 6.00 908.590 3.169 670.38 2756.10 1.9308 6.7592

161.98 6.50 905.510 3.418 684.08 2759.60 1.9623 6.7322

164.95 7.00 902.560 3.666 697.00 2762.80 1.9918 6.7071

167.75 7.50 899.740 3.914 709.24 2765.60 2.0195 6.6836

170.41 8.00 897.040 4.161 720.86 2768.30 2.0457 6.6616

172.94 8.50 894.430 4.407 731.95 2770.80 2.0705 6.6409

175.35 9.00 891.920 4.654 742.56 2773.00 2.0940 6.6213

177.66 9.50 889.480 4.900 752.74 2775.10 2.1165 6.6027

179.88 10.00 887.130 5.145 762.52 2777.10 2.1381 6.5850

182.01 10.50 884.840 5.390 771.94 2778.90 2.1587 6.5681

184.06 11.00 882.620 5.635 781.03 2780.60 2.1785 6.5520

186.04 11.50 880.460 5.880 789.82 2782.20 2.1976 6.5365

187.96 12.00 878.350 6.125 798.33 2783.70 2.2159 6.5217

189.81 12.50 876.290 6.370 806.58 2785.10 2.2337 6.5074

191.60 13.00 874.280 6.614 814.60 2786.50 2.2508 6.4936

193.35 13.50 872.310 6.859 822.39 2787.70 2.2674 6.4803

195.04 14.00 870.390 7.103 829.97 2788.80 2.2835 6.4675

196.69 14.50 868.500 7.348 837.35 2789.90 2.2992 6.4550

198.29 15.00 866.650 7.592 844.56 2791.00 2.3143 6.4430

199.85 15.50 864.840 7.837 851.59 2791.90 2.3291 6.4313

201.37 16.00 863.050 8.082 858.46 2792.80 2.3435 6.4199

202.86 16.50 861.300 8.326 865.17 2793.70 2.3575 6.4089

204.31 17.00 859.580 8.571 871.74 2794.50 2.3711 6.3981

205.73 17.50 857.890 8.816 878.17 2795.20 2.3845 6.3877

207.11 18.00 856.220 9.061 884.47 2795.90 2.3975 6.3775

208.47 18.50 854.580 9.306 890.65 2796.60 2.4102 6.3675

209.80 19.00 852.960 9.551 896.71 2797.20 2.4227 6.3578

211.10 19.50 851.370 9.796 902.66 2797.80 2.4348 6.3483

212.38 20.00 849.800 10.042 908.50 2798.30 2.4468 6.3390  
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Temperature Absolute Pressure Liquid Density Vapor Density Liquid Enthalpy Vapor Enthalpy Liquid Entropy Vapor Entropy
oC bar kg/m3 kg/m3

kJ/kg kJ/kg kJ/kg-K kJ/kg-K
213.63 20.50 848.250 10.287 914.24 2798.80 2.4584 6.3299

214.86 21.00 846.720 10.533 919.87 2799.30 2.4699 6.3210

216.06 21.50 845.210 10.779 925.42 2799.70 2.4811 6.3123

217.25 22.00 843.720 11.026 930.87 2800.10 2.4921 6.3038

218.41 22.50 842.240 11.272 936.24 2800.50 2.5029 6.2954

219.56 23.00 840.790 11.519 941.53 2800.80 2.5136 6.2872

220.68 23.50 839.350 11.766 946.74 2801.10 2.5240 6.2791

221.79 24.00 837.920 12.013 951.87 2801.40 2.5343 6.2712

222.88 24.50 836.510 12.260 956.92 2801.70 2.5443 6.2634

223.95 25.00 835.120 12.508 961.91 2801.90 2.5543 6.2558

225.01 25.50 833.740 12.756 966.82 2802.10 2.5640 6.2483

226.05 26.00 832.370 13.004 971.67 2802.30 2.5736 6.2409

227.07 26.50 831.020 13.253 976.46 2802.50 2.5831 6.2336

228.08 27.00 829.680 13.501 981.18 2802.70 2.5924 6.2264

229.08 27.50 828.360 13.750 985.85 2802.80 2.6016 6.2194

230.06 28.00 827.040 14.000 990.46 2802.90 2.6106 6.2124

231.02 28.50 825.740 14.250 995.01 2803.00 2.6195 6.2056

231.98 29.00 824.450 14.500 999.51 2803.10 2.6283 6.1988

232.92 29.50 823.170 14.750 1004.00 2803.10 2.6370 6.1921

233.85 30.00 821.900 15.001 1008.30 2803.20 2.6455 6.1856

234.77 30.50 820.640 15.251 1012.70 2803.20 2.6540 6.1791

235.68 31.00 819.390 15.503 1017.00 2803.20 2.6623 6.1727

236.57 31.50 818.150 15.754 1021.20 2803.20 2.6706 6.1664

237.46 32.00 816.920 16.006 1025.40 2803.10 2.6787 6.1602

238.33 32.50 815.710 16.259 1029.60 2803.10 2.6867 6.1540

239.20 33.00 814.490 16.512 1033.70 2803.00 2.6946 6.1479

240.05 33.50 813.290 16.765 1037.80 2803.00 2.7025 6.1419

240.90 34.00 812.100 17.018 1041.80 2802.90 2.7102 6.1360

241.73 34.50 810.910 17.272 1045.80 2802.80 2.7178 6.1301

242.56 35.00 809.740 17.526 1049.80 2802.60 2.7254 6.1243

243.37 35.50 808.570 17.781 1053.70 2802.50 2.7329 6.1186

244.18 36.00 807.410 18.036 1057.60 2802.40 2.7403 6.1129

244.98 36.50 806.250 18.291 1061.50 2802.20 2.7476 6.1073

245.77 37.00 805.100 18.547 1065.30 2802.10 2.7549 6.1018

246.56 37.50 803.960 18.803 1069.10 2801.90 2.7620 6.0963

247.33 38.00 802.830 19.059 1072.80 2801.70 2.7691 6.0908

248.10 38.50 801.710 19.316 1076.50 2801.50 2.7761 6.0854

248.86 39.00 800.590 19.574 1080.20 2801.30 2.7831 6.0801

249.61 39.50 799.470 19.832 1083.90 2801.10 2.7900 6.0748

250.35 40.00 798.370 20.090 1087.50 2800.80 2.7968 6.0696

251.09 40.50 797.270 20.349 1091.10 2800.60 2.8035 6.0644

251.82 41.00 796.170 20.608 1094.70 2800.30 2.8102 6.0592

252.55 41.50 795.080 20.867 1098.20 2800.10 2.8168 6.0542

253.26 42.00 794.000 21.127 1101.70 2799.80 2.8234 6.0491

253.98 42.50 792.930 21.388 1105.20 2799.50 2.8299 6.0441

254.68 43.00 791.850 21.649 1108.70 2799.20 2.8363 6.0391

255.38 43.50 790.790 21.910 1112.10 2798.90 2.8427 6.0342

256.07 44.00 789.730 22.172 1115.50 2798.60 2.8490 6.0293

256.76 44.50 788.670 22.434 1118.90 2798.30 2.8553 6.0245

257.44 45.00 787.620 22.697 1122.20 2797.90 2.8615 6.0197  
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Temperature Absolute Pressure Liquid Density Vapor Density Liquid Enthalpy Vapor Enthalpy Liquid Entropy Vapor Entropy
oC bar kg/m3 kg/m3

kJ/kg kJ/kg kJ/kg-K kJ/kg-K
258.11 45.50 786.570 22.960 1125.60 2797.60 2.8677 6.0150

258.78 46.00 785.530 23.224 1128.90 2797.30 2.8738 6.0102

259.44 46.50 784.500 23.488 1132.20 2796.90 2.8799 6.0055

260.10 47.00 783.470 23.753 1135.50 2796.50 2.8859 6.0009

260.75 47.50 782.440 24.018 1138.70 2796.20 2.8918 5.9963

261.40 48.00 781.420 24.284 1141.90 2795.80 2.8978 5.9917

262.04 48.50 780.400 24.550 1145.10 2795.40 2.9036 5.9871

262.68 49.00 779.380 24.816 1148.30 2795.00 2.9095 5.9826

263.31 49.50 778.370 25.084 1151.50 2794.60 2.9153 5.9781

263.94 50.00 777.370 25.351 1154.60 2794.20 2.9210 5.9737

264.56 50.50 776.370 25.619 1157.80 2793.80 2.9267 5.9692

265.18 51.00 775.370 25.888 1160.90 2793.40 2.9323 5.9648

265.79 51.50 774.380 26.157 1164.00 2792.90 2.9380 5.9605

266.40 52.00 773.390 26.427 1167.00 2792.50 2.9435 5.9561

267.01 52.50 772.400 26.697 1170.10 2792.00 2.9491 5.9518

267.61 53.00 771.420 26.968 1173.10 2791.60 2.9546 5.9475

268.20 53.50 770.440 27.240 1176.10 2791.10 2.9600 5.9433

268.79 54.00 769.460 27.512 1179.10 2790.70 2.9654 5.9391

269.38 54.50 768.490 27.784 1182.10 2790.20 2.9708 5.9348

269.97 55.00 767.520 28.057 1185.10 2789.70 2.9762 5.9307

270.54 55.50 766.550 28.331 1188.00 2789.20 2.9815 5.9265

271.12 56.00 765.590 28.605 1191.00 2788.70 2.9868 5.9224

271.69 56.50 764.630 28.879 1193.90 2788.20 2.9920 5.9183

272.26 57.00 763.670 29.155 1196.80 2787.70 2.9972 5.9142

272.82 57.50 762.720 29.431 1199.70 2787.20 3.0024 5.9101

273.38 58.00 761.770 29.707 1202.60 2786.70 3.0075 5.9061

273.94 58.50 760.820 29.984 1205.40 2786.20 3.0126 5.9021

274.49 59.00 759.880 30.262 1208.30 2785.70 3.0177 5.8981

275.04 59.50 758.940 30.540 1211.10 2785.10 3.0228 5.8941

275.58 60.00 758.000 30.818 1213.90 2784.60 3.0278 5.8901

276.13 60.50 757.060 31.098 1216.70 2784.00 3.0328 5.8862

276.67 61.00 756.130 31.378 1219.50 2783.50 3.0377 5.8823

277.20 61.50 755.200 31.658 1222.30 2782.90 3.0427 5.8784

277.73 62.00 754.270 31.940 1225.10 2782.40 3.0476 5.8745

278.26 62.50 753.340 32.221 1227.80 2781.80 3.0524 5.8706

278.79 63.00 752.420 32.504 1230.50 2781.20 3.0573 5.8668

279.31 63.50 751.500 32.787 1233.30 2780.60 3.0621 5.8630

279.83 64.00 750.580 33.070 1236.00 2780.10 3.0669 5.8592

280.34 64.50 749.660 33.355 1238.70 2779.50 3.0716 5.8554

280.86 65.00 748.750 33.640 1241.40 2778.90 3.0764 5.8516

281.37 65.50 747.840 33.925 1244.10 2778.30 3.0811 5.8478

281.87 66.00 746.930 34.211 1246.70 2777.70 3.0858 5.8441

282.38 66.50 746.020 34.498 1249.40 2777.10 3.0904 5.8404

282.88 67.00 745.110 34.786 1252.00 2776.40 3.0951 5.8367

283.38 67.50 744.210 35.074 1254.70 2775.80 3.0997 5.8330

283.87 68.00 743.310 35.363 1257.30 2775.20 3.1043 5.8293

284.37 68.50 742.410 35.652 1259.90 2774.60 3.1088 5.8256

284.86 69.00 741.510 35.943 1262.50 2773.90 3.1134 5.8220

285.34 69.50 740.620 36.234 1265.10 2773.30 3.1179 5.8184

285.83 70.00 739.720 36.525 1267.70 2772.60 3.1224 5.8148  
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Temperature Absolute Pressure Liquid Density Vapor Density Liquid Enthalpy Vapor Enthalpy Liquid Entropy Vapor Entropy
oC bar kg/m3 kg/m3

kJ/kg kJ/kg kJ/kg-K kJ/kg-K
286.31 70.50 738.830 36.817 1270.20 2772.00 3.1269 5.8111

286.79 71.00 737.940 37.110 1272.80 2771.30 3.1313 5.8076

287.27 71.50 737.050 37.404 1275.30 2770.70 3.1358 5.8040

287.74 72.00 736.170 37.698 1277.90 2770.00 3.1402 5.8004

288.21 72.50 735.280 37.993 1280.40 2769.30 3.1446 5.7969

288.68 73.00 734.400 38.289 1282.90 2768.60 3.1489 5.7933

289.15 73.50 733.520 38.585 1285.40 2768.00 3.1533 5.7898

289.61 74.00 732.640 38.883 1287.90 2767.30 3.1576 5.7863

290.08 74.50 731.760 39.181 1290.40 2766.60 3.1619 5.7828

290.54 75.00 730.880 39.479 1292.90 2765.90 3.1662 5.7793

290.99 75.50 730.010 39.779 1295.40 2765.20 3.1705 5.7758

291.45 76.00 729.140 40.079 1297.90 2764.50 3.1747 5.7723

291.90 76.50 728.260 40.380 1300.30 2763.80 3.1789 5.7689

292.35 77.00 727.390 40.681 1302.80 2763.10 3.1832 5.7654

292.80 77.50 726.520 40.983 1305.20 2762.30 3.1874 5.7620

293.25 78.00 725.660 41.287 1307.70 2761.60 3.1915 5.7586

293.69 78.50 724.790 41.591 1310.10 2760.90 3.1957 5.7552

294.13 79.00 723.920 41.895 1312.50 2760.20 3.1998 5.7518

294.57 79.50 723.060 42.201 1314.90 2759.40 3.2040 5.7484

295.01 80.00 722.200 42.507 1317.30 2758.70 3.2081 5.7450

295.44 80.50 721.330 42.814 1319.70 2757.90 3.2122 5.7416

295.88 81.00 720.470 43.122 1322.10 2757.20 3.2162 5.7383

296.31 81.50 719.620 43.430 1324.50 2756.40 3.2203 5.7349

296.74 82.00 718.760 43.740 1326.80 2755.70 3.2243 5.7316

297.16 82.50 717.900 44.050 1329.20 2754.90 3.2284 5.7282

297.59 83.00 717.040 44.361 1331.60 2754.10 3.2324 5.7249

298.01 83.50 716.190 44.673 1333.90 2753.40 3.2364 5.7216

298.43 84.00 715.340 44.985 1336.30 2752.60 3.2403 5.7183

298.85 84.50 714.480 45.299 1338.60 2751.80 3.2443 5.7150

299.27 85.00 713.630 45.613 1340.90 2751.00 3.2483 5.7117

299.69 85.50 712.780 45.928 1343.30 2750.20 3.2522 5.7084

300.10 86.00 711.930 46.244 1345.60 2749.40 3.2561 5.7051

300.51 86.50 711.080 46.561 1347.90 2748.60 3.2600 5.7018

300.92 87.00 710.230 46.879 1350.20 2747.80 3.2639 5.6986

301.33 87.50 709.390 47.198 1352.50 2747.00 3.2678 5.6953

301.74 88.00 708.540 47.517 1354.80 2746.20 3.2717 5.6921

302.14 88.50 707.690 47.837 1357.10 2745.40 3.2755 5.6888

302.54 89.00 706.850 48.159 1359.30 2744.60 3.2793 5.6856

302.95 89.50 706.010 48.481 1361.60 2743.80 3.2832 5.6824

303.34 90.00 705.160 48.804 1363.90 2742.90 3.2870 5.6791

303.74 90.50 704.320 49.128 1366.10 2742.10 3.2908 5.6759

304.14 91.00 703.480 49.453 1368.40 2741.30 3.2946 5.6727

304.53 91.50 702.640 49.778 1370.60 2740.40 3.2983 5.6695

304.93 92.00 701.800 50.105 1372.90 2739.60 3.3021 5.6663

305.32 92.50 700.960 50.433 1375.10 2738.70 3.3058 5.6631

305.71 93.00 700.120 50.761 1377.40 2737.90 3.3096 5.6599

306.09 93.50 699.280 51.091 1379.60 2737.00 3.3133 5.6568

306.48 94.00 698.440 51.421 1381.80 2736.20 3.3170 5.6536

306.87 94.50 697.600 51.753 1384.00 2735.30 3.3207 5.6504

307.25 95.00 696.770 52.085 1386.20 2734.40 3.3244 5.6473

307.63 95.50 695.930 52.418 1388.40 2733.60 3.3281 5.6441

308.01 96.00 695.090 52.753 1390.60 2732.70 3.3317 5.6410

308.39 96.50 694.260 53.088 1392.80 2731.80 3.3354 5.6378

308.77 97.00 693.420 53.424 1395.00 2730.90 3.3390 5.6347

309.14 97.50 692.590 53.761 1397.20 2730.00 3.3427 5.6316

309.52 98.00 691.760 54.100 1399.40 2729.10 3.3463 5.6284

309.89 98.50 690.920 54.439 1401.60 2728.20 3.3499 5.6253

310.26 99.00 690.090 54.779 1403.70 2727.30 3.3535 5.6222

310.63 99.50 689.260 55.121 1405.90 2726.40 3.3571 5.6191

311.00 100.00 688.420 55.463 1408.10 2725.50 3.3606 5.6160  
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A.2 Својства на заситена течност и сувозаситена пареа (според температура) 

 

Temperature Absolute Pressure Liquid Density Vapor Density Liquid Enthalpy Vapor Enthalpy Liquid Entropy Vapor Entropy
oC bar kg/m3 kg/m3

kJ/kg kJ/kg kJ/kg-K kJ/kg-K
10 0.01 999.650 0.009 42.02 2519.20 0.1511 8.8998

20 0.02 998.160 0.017 83.91 2537.40 0.2965 8.6660

30 0.04 995.610 0.030 125.73 2555.50 0.4368 8.4520

40 0.07 992.180 0.051 167.53 2573.50 0.5724 8.2555

50 0.12 988.000 0.083 209.34 2591.30 0.7038 8.0748

60 0.20 983.160 0.130 251.18 2608.80 0.8313 7.9081

70 0.31 977.730 0.198 293.07 2626.10 0.9551 7.7540

80 0.47 971.770 0.294 335.01 2643.00 1.0756 7.6111

90 0.70 965.300 0.424 377.04 2659.50 1.1929 7.4781

99.61 1.00 958.630 0.590 417.50 2674.90 1.3028 7.3588

100 1.01 958.350 0.598 419.17 2675.60 1.3072 7.3541

110 1.43 950.950 0.827 461.42 2691.10 1.4188 7.2381

120 1.99 943.110 1.122 503.81 2705.90 1.5279 7.1291

130 2.70 934.830 1.497 546.38 2720.10 1.6346 7.0264

140 3.62 926.130 1.967 589.16 2733.40 1.7392 6.9293

150 4.76 917.010 2.548 632.18 2745.90 1.8418 6.8371

160 6.18 907.450 3.260 675.47 2757.40 1.9426 6.7491

170 7.92 897.450 4.122 719.08 2767.90 2.0417 6.6650

180 10.03 887.000 5.159 763.05 2777.20 2.1392 6.5840

190 12.55 876.080 6.395 807.43 2785.30 2.2355 6.5059

200 15.55 864.660 7.861 852.27 2792.00 2.3305 6.4302

210 19.08 852.720 9.589 897.63 2797.30 2.4245 6.3563

220 23.20 840.220 11.615 943.58 2800.90 2.5177 6.2840

230 27.97 827.120 13.985 990.19 2802.90 2.6101 6.2128

240 33.47 813.370 16.749 1037.60 2803.00 2.7020 6.1423

250 39.76 798.890 19.967 1085.80 2800.90 2.7935 6.0721

260 46.92 783.630 23.712 1135.00 2796.60 2.8849 6.0016

270 55.03 767.460 28.073 1185.30 2789.70 2.9765 5.9304

280 64.17 750.280 33.165 1236.90 2779.90 3.0685 5.8579

290 74.42 731.910 39.132 1290.00 2766.70 3.1612 5.7834

300 85.88 712.140 46.168 1345.00 2749.60 3.2552 5.7059

310 98.65 690.670 54.541 1402.20 2727.90 3.3510 5.6244

311 100.00 688.420 55.463 1408.10 2725.50 3.3606 5.6160  
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A.3 Својства на прегреана пареа (според притисок) 

 

Temperature Absolute Pressure  Density  Enthalpy  Entropy
oC bar kg/m3

kJ/kg kJ/kg-K
120 1.0 0.558 2716.60 7.4678

140 1.0 0.529 2756.70 7.5672

160 1.0 0.504 2796.40 7.6610

180 1.0 0.481 2836.00 7.7503

200 1.0 0.460 2875.50 7.8356

140 3.0 1.621 2739.40 7.0269

160 3.0 1.537 2782.60 7.1291

180 3.0 1.462 2824.60 7.2239

200 3.0 1.396 2865.90 7.3131

220 3.0 1.336 2906.80 7.3978

180 7.0 3.512 2799.40 6.7893

200 7.0 3.333 2845.30 6.8884

220 7.0 3.177 2889.50 6.9799

240 7.0 3.037 2932.70 7.0658

260 7.0 2.912 2975.20 7.1472

200 10.0 4.854 2828.30 6.6955

220 10.0 4.609 2875.50 6.7934

240 10.0 4.394 2920.90 6.8836

260 10.0 4.204 2965.10 6.9681

280 10.0 4.032 3008.60 7.0482

220 15.0 7.110 2850.20 6.5659

240 15.0 6.743 2900.00 6.6649

260 15.0 6.425 2947.40 6.7555

280 15.0 6.144 2993.30 6.8400

300 15.0 5.893 3038.20 6.9198

220 20.0 9.787 2821.60 6.3867

240 20.0 9.217 2877.20 6.4973

260 20.0 8.740 2928.50 6.5952

280 20.0 8.330 2977.10 6.6849

300 20.0 7.968 3024.20 6.7684

250 25.0 11.487 2880.90 6.4107

275 25.0 10.732 2947.40 6.5350

300 25.0 10.107 3009.60 6.6459

325 25.0 9.574 3069.10 6.7476

350 25.0 9.109 3127.00 6.8424

375 25.0 8.696 3183.90 6.9319

400 25.0 8.325 3240.10 7.0170

275 40.0 18.313 2887.30 6.2312

300 40.0 16.987 2961.70 6.3639

325 40.0 15.928 3029.50 6.4797

350 40.0 15.044 3093.30 6.5843  
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Temperature Absolute Pressure  Density  Enthalpy  Entropy
oC bar kg/m3

kJ/kg kJ/kg-K
375 40.0 14.284 3154.70 6.6809

400 40.0 13.618 3214.50 6.7714

425 40.0 13.026 3273.20 6.8570

300 60.0 27.632 2885.50 6.0703

325 60.0 25.389 2969.50 6.2137

350 60.0 23.668 3043.90 6.3357

375 60.0 22.269 3112.80 6.4441

400 60.0 21.088 3178.20 6.5432

425 60.0 20.068 3241.40 6.6352

450 60.0 19.170 3302.90 6.7219

300 80.0 41.188 2786.50 5.7937

325 80.0 36.488 2898.40 5.9851

350 80.0 33.361 2988.10 6.1321

375 80.0 31.007 3066.90 6.2561

400 80.0 29.117 3139.40 6.3658

425 80.0 27.538 3207.70 6.4655

450 80.0 26.182 3273.30 6.5579

325 100.0 50.308 2810.30 5.7596

350 100.0 44.564 2924.00 5.9459

375 100.0 40.719 3016.30 6.0911

400 100.0 37.827 3097.40 6.2141

425 100.0 35.509 3172.00 6.3229

450 100.0 33.578 3242.30 6.4219

475 100.0 31.923 3309.70 6.5135  
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A.4 Својства на подладена течност (според притисок) 

 

 

Temperature Absolute Pressure  Density  Enthalpy  Entropy
oC bar kg/m3

kJ/kg kJ/kg-K
90 1.01 965.310 377.06 1.1928

65 1.01 980.550 272.18 0.8936

40 1.01 992.220 167.62 0.5724

10 1.01 999.700 42.119 0.1511

90 3.0 965.400 377.22 1.1927

65 3.0 980.640 272.34 0.8935

90 7.0 965.580 377.53 1.1924

65 7.0 980.810 272.68 0.8933

90 10.0 965.720 377.76 1.1922

65 10.0 980.950 272.92 0.8931

90 15.0 965.950 378.15 1.1918

65 15.0 981.160 273.34 0.8928

90 20.0 966.180 378.53 1.1915

65 20.0 981.380 273.75 0.8925

90 25.0 966.400 378.92 1.1911

65 25.0 981.600 274.17 0.8923

90 40.0 967.090 380.08 1.1900

65 40.0 982.260 275.41 0.8914

90 60.0 967.990 381.63 1.1886

65 60.0 983.120 277.07 0.8903

90 80.0 968.890 383.18 1.1872

65 80.0 983.990 278.72 0.8892

90 100.0 969.780 384.73 1.1858

65 100.0 984.850 280.38 0.8881  
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ПРИЛОГ Б: ТАБЕЛИ ЗА ЗАГУБА СО ИЗЛЕЗНИТЕ ГАСОВИ (ЗАГУБА НИЗ ОЏАК) 
(Според моделот за согорување развиен од Greg Harrell, Ph.D., P.E., EMSCAS) 

 

Б.1 Состав на горивото 

 

Mole Fraction Mass Fraction Mole Fraction Mass Fraction Mole Fraction Mass Fraction Mole Fraction Mass Fraction Mole Fraction Mass Fraction

[lbmoli/lbmolfuel] [lbmi/lbmfuel] [lbmoli/lbmolfuel] [lbmi/lbmfuel] [lbmoli/lbmolfuel] [lbmi/lbmfuel] [lbmoli/lbmolfuel] [lbmi/lbmfuel] [lbmoli/lbmolfuel] [lbmi/lbmfuel]

C 0.6709 0.7500 0.4942 0.4400 0.6539 0.6300 0.1234 0.0500 0.0000 0.0000

H₂ 0.2662 0.0500 0.3677 0.0550 0.2224 0.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

CH₄ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9490 0.9053

N2 0.0057 0.0150 0.0144 0.0300 0.0080 0.0180 0.0000 0.0000 0.0110 0.0183

CO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

C2H4 (Ethylene) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

C2H6 (Ethane) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0340 0.0607

C3H8 (Propane) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0157

O2 0.0225 0.0670 0.0295 0.0700 0.0210 0.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

S 0.0033 0.0100 0.0021 0.0050 0.0035 0.0090 0.0004 0.0004 0.0000 0.0000

H2O (intrinsic) 0.0226 0.0380 0.0374 0.0500 0.0691 0.1000 0.7889 0.4800 0.0000 0.0000

H2O (extrinsic) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

CO2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

C6H10O5 (Cellulose) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0839 0.4596 0.0000 0.0000

Ash (Total) 0.0087 0.0700 0.0546 0.3500 0.0221 0.1530 0.0034 0.0100 0.0000 0.0000

Ash Components

Al2O3 0.0015 0.0147 0.0097 0.0735 0.0039 0.0321 0.0006 0.0021 0.0000 0.0000

SiO2 0.0055 0.0308 0.0345 0.1540 0.0140 0.0673 0.0022 0.0044 0.0000 0.0000

Fe2O3 0.0016 0.0245 0.0103 0.1225 0.0042 0.0536 0.0006 0.0035 0.0000 0.0000

Total 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Fuel Molecular Weight kgmfuel/kgmolfuel 10.7340

Fuel Higher Heating Value kJ/kg 31,788

Fuel Lower Heating Value kJ/kg 30,603

9,666

7,869

Natural Gas

16.8182

54,205

48,906

Green Wood

29.6086

20,958

Coal (Bituminous)

Water - 10%; Ash - 15%

12.4549

25,857

24,826

Coal (Bituminous)

Water - 5%; Ash - 35%

13.4790

22,282

Fuel Composition and 

Properties

Component

Coal (Bituminous)

Water - 4%; Ash - 7%
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Б.2 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за природен гас 

 
Stack Loss Table for Natural Gas

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

1.0 1.2 0 13.6 14.4 15.2 15.9 16.7 17.5 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5 22.3

2.0 2.4 0 13.8 14.6 15.4 16.2 17.1 17.9 18.7 19.6 20.4 21.3 22.1 23.0

3.0 3.6 0 14.0 14.8 15.7 16.6 17.4 18.3 19.2 20.1 21.0 21.9 22.7 23.6

4.0 4.7 0 14.2 15.1 16.0 16.9 17.9 18.8 19.7 20.6 21.6 22.5 23.5 24.4

5.0 5.8 0 14.5 15.4 16.4 17.4 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3

6.0 6.9 0 14.8 15.8 16.8 17.8 18.9 19.9 21.0 22.0 23.1 24.1 25.2 26.2

7.0 8.0 0 15.1 16.2 17.3 18.4 19.5 20.6 21.7 22.8 24.0 25.1 26.2 27.3

8.0 9.1 0 15.5 16.7 17.8 19.0 20.2 21.4 22.6 23.8 25.0 26.2 27.4 28.6

9.0 10.1 0 15.9 17.2 18.5 19.7 21.0 22.3 23.6 24.9 26.2 27.5 28.8 30.1

10.0 11.1 0 16.5 17.9 19.2 20.6 22.0 23.4 24.8 26.2 27.6 29.0 30.5 31.9

Actual Exhaust T [°C] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 

 

Б.3 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за течно гориво бр. 2  

 
Stack Loss Table for Number 2 Fuel Oil 

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

1.0 1.1 0 10.2 11.0 11.7 12.5 13.2 14.0 14.8 15.6 16.3 17.1 17.9 18.7

2.0 2.2 0 10.4 11.2 12.0 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 16.8 17.7 18.5 19.3

3.0 3.3 0 10.7 11.5 12.3 13.2 14.0 14.8 15.7 16.6 17.4 18.3 19.1 20.0

4.0 4.4 0 10.9 11.8 12.7 13.6 14.5 15.3 16.2 17.1 18.1 19.0 19.9 20.8

5.0 5.5 0 11.2 12.1 13.1 14.0 15.0 15.9 16.9 17.8 18.8 19.7 20.7 21.7

6.0 6.5 0 11.6 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.6 19.6 20.6 21.6 22.7

7.0 7.6 0 11.9 13.0 14.1 15.1 16.2 17.3 18.3 19.4 20.5 21.6 22.7 23.8

8.0 8.6 0 12.4 13.5 14.7 15.8 16.9 18.1 19.3 20.4 21.6 22.8 23.9 25.1

9.0 9.6 0 12.9 14.1 15.4 16.6 17.8 19.1 20.3 21.6 22.8 24.1 25.4 26.6

10.0 10.7 0 13.5 14.9 16.2 17.5 18.9 20.2 21.6 22.9 24.3 25.7 27.1 28.4

Actual Exhaust T [°C] 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
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Б.4 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за течно гориво бр. 6 

 
Stack Loss Table for Number 6 Fuel Oil 

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

1.0 1.1 0 9.5 10.3 11.1 11.8 12.6 13.4 14.2 14.9 15.7 16.5 17.3 18.1

2.0 2.2 0 9.8 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 16.3 17.1 17.9 18.7

3.0 3.3 0 10.0 10.8 11.7 12.5 13.4 14.2 15.1 16.0 16.8 17.7 18.6 19.4

4.0 4.4 0 10.3 11.2 12.0 12.9 13.8 14.7 15.6 16.6 17.5 18.4 19.3 20.2

5.0 5.4 0 10.6 11.5 12.4 13.4 14.3 15.3 16.3 17.2 18.2 19.2 20.1 21.1

6.0 6.5 0 10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 17.0 18.0 19.0 20.0 21.1 22.1

7.0 7.5 0 11.3 12.4 13.4 14.5 15.6 16.7 17.8 18.9 20.0 21.1 22.2 23.3

8.0 8.5 0 11.8 12.9 14.0 15.2 16.4 17.5 18.7 19.9 21.0 22.2 23.4 24.6

9.0 9.6 0 12.3 13.5 14.8 16.0 17.2 18.5 19.8 21.0 22.3 23.6 24.8 26.1

10.0 10.6 0 12.9 14.2 15.6 16.9 18.3 19.7 21.0 22.4 23.8 25.2 26.6 28.0

Actual Exhaust T [°C] 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 

 

Б.5 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за битуминозен јаглен (влага 4 %; пепел 7 %) 

 
Stack Loss Table for Coal-Bituminous-Water 4%-Ash 7%

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

1.0 1.1 0 8.2 9.0 9.8 10.6 11.3 12.1 12.9 13.7 14.5 15.3 16.1 16.9

2.0 2.1 0 8.4 9.3 10.1 10.9 11.7 12.5 13.4 14.2 15.0 15.9 16.7 17.6

3.0 3.2 0 8.7 9.5 10.4 11.3 12.1 13.0 13.9 14.7 15.6 16.5 17.4 18.3

4.0 4.3 0 9.0 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 14.4 15.3 16.3 17.2 18.1 19.1

5.0 5.3 0 9.3 10.2 11.2 12.1 13.1 14.1 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0

6.0 6.3 0 9.6 10.6 11.6 12.6 13.7 14.7 15.7 16.8 17.8 18.9 19.9 21.0

7.0 7.4 0 10.0 11.1 12.2 13.2 14.3 15.4 16.5 17.6 18.8 19.9 21.0 22.1

8.0 8.4 0 10.5 11.6 12.8 13.9 15.1 16.3 17.5 18.7 19.8 21.0 22.2 23.5

9.0 9.4 0 11.0 12.2 13.5 14.7 16.0 17.3 18.5 19.8 21.1 22.4 23.7 25.0

10.0 10.4 0 11.6 13.0 14.3 15.7 17.1 18.4 19.8 21.2 22.6 24.0 25.4 26.8

Actual Exhaust T [°C] 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  



 

Страна 169 од 172 

Б.6 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за битуминозен јаглен (влага 5 %; пепел 35 %) 

 
Stack Loss Table for Coal-Bituminous-Water 5%-Ash 35%

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

1.0 1.1 0 10.4 11.2 12.0 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 16.8 17.6 18.4 19.2

2.0 2.2 0 10.7 11.5 12.3 13.1 13.9 14.8 15.6 16.4 17.3 18.1 19.0 19.8

3.0 3.4 0 10.9 11.7 12.6 13.5 14.3 15.2 16.1 17.0 17.8 18.7 19.6 20.5

4.0 4.4 0 11.2 12.1 13.0 13.9 14.8 15.7 16.6 17.5 18.5 19.4 20.3 21.3

5.0 5.5 0 11.5 12.4 13.4 14.3 15.3 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.1 22.1

6.0 6.6 0 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.9 17.9 18.9 20.0 21.0 22.1 23.1

7.0 7.6 0 12.2 13.2 14.3 15.4 16.5 17.6 18.7 19.8 20.9 22.0 23.1 24.2

8.0 8.6 0 12.6 13.8 14.9 16.1 17.2 18.4 19.6 20.8 22.0 23.1 24.3 25.5

9.0 9.7 0 13.1 14.4 15.6 16.9 18.1 19.4 20.6 21.9 23.2 24.5 25.8 27.1

10.0 10.7 0 13.7 15.1 16.4 17.8 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.0 27.4 28.8

Actual Exhaust T [°C] 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 

 

Б.7 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за битуминозен јаглен (влага 10 %; пепел 15 %) 

 
Stack Loss Table for Coal-Bituminous-Water 10%-Ash 15%

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

1.0 1.1 0 8.6 9.4 10.2 11.0 11.8 12.6 13.4 14.3 15.1 15.9 16.7 17.6

2.0 2.2 0 8.8 9.7 10.5 11.3 12.2 13.0 13.9 14.7 15.6 16.5 17.3 18.2

3.0 3.2 0 9.1 9.9 10.8 11.7 12.6 13.5 14.4 15.3 16.2 17.1 18.0 18.9

4.0 4.3 0 9.3 10.3 11.2 12.1 13.1 14.0 15.0 15.9 16.9 17.8 18.8 19.7

5.0 5.3 0 9.7 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.7

6.0 6.4 0 10.0 11.0 12.1 13.1 14.2 15.2 16.3 17.4 18.4 19.5 20.6 21.7

7.0 7.4 0 10.4 11.5 12.6 13.7 14.9 16.0 17.1 18.3 19.4 20.5 21.7 22.9

8.0 8.4 0 10.9 12.1 13.2 14.4 15.6 16.9 18.1 19.3 20.5 21.7 23.0 24.2

9.0 9.4 0 11.4 12.7 14.0 15.3 16.6 17.9 19.2 20.5 21.8 23.1 24.5 25.8

10.0 10.4 0 12.1 13.4 14.8 16.2 17.6 19.1 20.5 21.9 23.3 24.8 26.2 27.7

Actual Exhaust T [°C] 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  



 

Страна 170 од 172 

Б.8 Загуба преку излезните гасови (загуба низ оџакот) за дрвна маса 

 
Stack Loss Table for Green-Wood Typical 

Flue Gas Flue Gas Comb Stack Loss [% of fuel Higher Heating Value input]

Oxygen Oxygen Conc

Content Content Net Stack Temperature [∆°C]

Wet Basis Dry Basis {Difference between flue gas exhaust temperature and ambient temperature}

[%] [%] [ppm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

1.0 1.4 0 24.5 25.5 26.5 27.5 28.6 29.6 30.6 31.7 32.7 33.8 34.8 35.9

2.0 2.7 0 24.7 25.8 26.9 27.9 29.0 30.1 31.2 32.3 33.4 34.5 35.6 36.7

3.0 4.0 0 25.1 26.2 27.3 28.4 29.5 30.7 31.8 33.0 34.1 35.3 36.4 37.6

4.0 5.2 0 25.4 26.6 27.8 28.9 30.1 31.3 32.5 33.7 35.0 36.2 37.4 38.6

5.0 6.4 0 25.8 27.0 28.3 29.5 30.8 32.1 33.3 34.6 35.9 37.2 38.5 39.8

6.0 7.6 0 26.2 27.5 28.9 30.2 31.5 32.9 34.2 35.6 36.9 38.3 39.7 41.0

7.0 8.7 0 26.7 28.1 29.5 31.0 32.4 33.8 35.2 36.7 38.1 39.6 41.0 42.5

8.0 9.7 0 27.3 28.8 30.3 31.8 33.4 34.9 36.4 38.0 39.5 41.1 42.6 44.2

9.0 10.8 0 28.0 29.6 31.2 32.9 34.5 36.2 37.8 39.5 41.1 42.8 44.5 46.2

10.0 11.8 0 28.8 30.5 32.3 34.1 35.9 37.6 39.4 41.2 43.1 44.9 46.7 48.5

Actual Exhaust T [°C] 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Ambient T [°C] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
 

  


