
 
 
 
 

 Поттикнување на пазарната трансформација за енергетска 
ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите 
во најдобри практики и технологии:  
Проценка и оптимизација на енергијата на системи за пареа 
 
Типично над 85% од животните трошоци на системот за пареа се поврзани со енергија. Оваа студија на случај ги 
разгледува можностите за оптимизација идентификувани во системот за пареа на подружницара Енергетика, 
една од 7 подружници на АД Електрани на Северна Македонија, со цел да се решат потенцијалните заштеди на 
енергија. Извршената проценка на енергијата на системот за пареа откри можности за заштеда како што следува: 
финансиски 324 764 Евра/год., вода 17 828m3/год., енергија 7 825 kWh/год. заштеди. 
 
  

Северна Македонија  
Студија на случај за “Енергетика”  

АД Електрани на Северна Македонија (АД ЕСМ) 

 

Проект за оптимизација на системот за пареа во  Енергетика АД ЕСМ 

Проектот ГЕФ-УНИДО-РЕЦ има за цел да ги намали емисиите на стакленички 
гасови генерирани од индустријата во РС Македонија со забрзување на 
трансформацијата на локалниот пазар за индустриска енергетска ефикасност 
(IEE) преку решавање на постојните бариери, особено преку зајакнување на 
политичките, регулаторните и институционалните рамки за индустриска 
енергетска ефикасност (IEE) и поддршка на зголемена дифузија и инвестиции 
во најдобрите достапни практики и технологии на IEE. Проектот е финансиран 
од Глобалниот фонд за животна средина, спроведен од УНИДО и 
имплементиран од Канцеларијата на РЕЦ во Македонија во соработка со 
Министерството за животна средина и просторно планирање, 
Министерството за економија, Агенцијата за енергетика на Република на 
Македонија и Развојна банка на Северна Македонија. Проектот трае од 
фебруари 2015 до јуни 2021. 

Енергетика АД ЕСМ му се приклучи на Проектот ГЕФ-УНИДО-РЕЦ во Ноември 
2015 за да имплеметира систем за управување со енергија  (EnMS) во 
согласност со ISO 50001, кое резултираше со одредување на значајни 
потрошувачи на енергија и идентификација на и идентификување збир на 
можности за заштеда на енергија (ЕКО), од кои повеќето беа тесно поврзани 
со оптимизацијата на неговиот парен систем. Следствено на добрата 
соработка за време на имплеметацијата на системот за управување со 
енергија, врвниот менаџмент на Енергетика АД ЕСМ понуди да служи како 
погон домаќин за обука на експерти за оптимизација на системот за пареа на 
УНИДО. Оваа одлука донесе дополнителна експертиза за персоналот вклучен 
во обуката и ги опреми со знаење за нови техники и практики за 
постигнување заштеда на енергија и финансиски придобивки.  

Слика за Енергетика АД ЕСМ   
Производните капацитети се наоѓаат во 
индустрискиот комплекс „Железарница“  
Скопје и датираат од 1967 година. По 
реструктуирањето на компанијата, од 1997 
година дел е од АД Електрани на Северна 
Македонија. 
Индустрија: 
Производство, дистрибуција и снабдување 
со топлина (топла вода и процесна пареа) и 
електрична енергија 
Локација:  
Скопје, С. Македонија 
Производи и услуги:  
Производство, дистрибуција и снабдување 
со електрична енергија и топлинска 
енергија како регулирана јавна услуга. 
Производство, дистрибуција и снабдување 
на процесна пареа и вода за напојување 
како нерегулирана услуга. 
Технологија:  
Комбинирана централа и електрична 
енергија заснована на природен гас 
URL:  
http://www.elem.com.mk/?page_id=3582&lan
g=en 
 
Енергетски систем кој се проценува: Парен 
систем 
 
Идентификувани придобивки за 
оптимизација:  
Финансиски заштеди: 324 764 Евра/год. 
Водни заштеди: 17 828m3/ год. 
Заштеди на енергија: 7 825 MWh/ год. 
 
Придобивки од оптимизација:  
Финансиски заштеди: 190 925 EUR/yr 
Водни заштеди: 17 791m3/yr 
Заштеди на енергија: ~1 824 MWh/yr 
Трошоци за имплементација: 161 457 EUR 
Потенцијално намалување на 
стакленички гасови: ~365 tCO2eq/yr 
Време на поврат на инвестиција:  
0.845год.  

http://www.elem.com.mk/?page_id=3582&lang=en
http://www.elem.com.mk/?page_id=3582&lang=en


 

Табела 1 - Резиме на мерки за оптимизација на системот за пареа 
 

Можност за заштеда на енергија (ESO) 
Заштеда на 

енергија 
kWh/год 

Финансиски 
заштеди  

(Евро/ год.) 

Капитални 
трошоци  

(Евра) 

Едноставен 
поврат на 

инвестицијата 
(години) 

 Идентификувани можности за заштеда на 
енергија 

    

1 Надградба на контролата на согорување да 
се контролира климатизацијата на воздухот 
преку систем за управување со горилникот 
(намалување на кислородот во димни гасови 
од 16% до 5% кое резултира до зголемување 
на ефикасноста на постројката за котли од 
79% до 86%, т.е. намалување загуба на 
енергија во димни гасови од околу 7.0 %) 

6438 MWh 1380002 TBD NA 

2 Инсталирање на контролори на брзина 
(VFD4) на примарната ротациона опрема 
каде што е можно (врз основа на однапред 
дефиниран приоритет) 
(Збир 21+22+23) 

495 MWh 21505 TBD NA 

2 1. Циркулациони пумпи во централната 
централа за греење (MDHS)4 

300.81 13055 133650 10.24 

2 2. Статички притисок и бустер-пумпи 10.51 450 TBD NA 

2 3. Вентилатори за внес и димни гасови 183.38 8000 TBD NA 

3 Иницирање програма за управување со 
замки на пареа и протекување и намалување 
на дефекти (заштеда ~15%)  

385 MWh 10500 
без 

трошоци 
Се уште не се 
спроведува 

4 Подобрување на враќањето на кондензатот 
и намалување на брзината на дување на 
котелот (намалување на загубите преку 
подобрување на истекување на MP за 
најмалку 5%) 

4141 m3/y3 46500 

без 
трошоци 

веднаш1  

5 Намалување на вода во системот за 
централно греење4, (навремено откривање 
на истекување) 

13650 m3/y3 94309 
без 

трошоци  веднаш 1 

6 Реконструирање на разменувачи на топлина 
во централната централа за греење4 

149MWh 4991 13983 2.80 

7 Инсталирање на 2 нови пумпи за враќање на 
кондензатот (во постројката за котел/и)  
 

126MWh 4470 4228 0.95 

8 Изолирајте голи вентили за пареа и 
кондензат во процесната област за да ги 
намалите загубите на топлина (за ~ 10%) 

232MWh 

36.7m3/y3 
4489 TBD NA 

 
Вкупно потенцијални заштеди  

7825MWh 

17828m3/y3 
324764 TBD NA 

      

 Имплементирани можност за заштеда на 
енергија ESO 

    

1 Надградба на контролата на согорување до 
контрола на воздухот преку циркониумски 
сонди што резултира со намален кислород  
од прибл. 10% (делумно имплеметирано 
O1.) 

1248 MWh 27600 9596 0.347 

2 Инсталирање на контролори на брзина 
1. Циркулациони пумпи во централната 

централа за греење4 (имплеметирано 
само O2.1.) 

300.8 MWh 13055 133650 10.24 



4 Подобрување на враќањето на кондензатот 
и намалување на стапката на удар на котелот 
(од заштеда на вода) 

4141 m3/y3 46500 
без 

трошоци 
веднаш 1  

5 Намалување на водата во системот за 
централно за греење 4 (навремено 
откривање на истекување) 

13.650 m3/y3 94309 
без 

трошоци 
веднаш 1 

6 Реконструирање на разменувачи на топлина 
во централната централа за греење4 

149MWh 4991 13983 2.801 

7 нсталирање на 2 нови пумпи за враќање на 
кондензатот (во постројката за котел/и) 

126MWh 4470 4228 0.945 

 
Вкупно можност за заштеда на енергија 

1823.8MWh 

17791m3/y3 
190925 161457 avg. 0.845yr 

1 за непрекината корист од оваа мерка, потребно е континуирано спроведување на мерката 24/7/годишно 
2
 претпоставена просечна цена на природниот гас е 200 евра/1000Nm3 (12.3MKD/Nm3) 

3
 оваа активност се однесува на заштеда на вода повеќе отколку на заштеда на енергија, иако вклучува хемиски и термички 

препарат и енергијата вклучена со тоа и електрична енергија за работа на пр. бустер пумпи 
4 HD – системот за централно греење,  MDHS –централната централа за греење, VFD – дискови со променлива 
фреквенција 
  
 
 
  



Опис на случајот  
Работата презентирана овде е резултат на системски 
пристап кон анализа на енергетските перформанси 
што резултираше во идентификување на можности 
за оптимизација на системот за пареа и кондензат на 
на комбинираната централа Енергетика АД ЕСМ, 
лоцирана во Скопје, Северна Македонија. Котелните 
постројки обезбедуваат прегреана пареа што се 
користи (1) за производство на електрична енергија, 
(2) како процесна пареа за индустриски потрошувачи 
и (3) за подготовка на топла вода наменета за 
локалниот систем за централно греење. 

Главната оперативна цена на централата е 
потрошувачката на природен гас. Така, фокусот беше 
да се спроведат множество мерки за енергетска 
ефикасност што ќе доведат до намалување на 
потрошувачката на природен гас, а за возврат да се 
намали вкупното негативно влијание врз животната 
средина на централата. 

Фабриката е опремена со следнава примарна 

опрема:  
 Три котли со загревање на пареа со гас 

(доделени како G32, м. ТПК - Загреб на крајот на 
60-те години, првично дизајнирани како 
корисници на металуршки отпаден гас од 
енергија, со природна циркулација и 
производствен капацитет 3,03 т / ч прегреана 
пареа на p = 60 bar и t = 500 ° C. Преку 
реконструкција, во доцните 90 години, се 
воведува природен гас како примарно гориво, а 
тешкото мазут се чува како алтернатива.  

 Реконструирани турбини на заден притисок 

 (10.2 MWe and 10.4 MWe);  

 2 x 110 kV трафостаници (110/35/6kV и 110/6kV);  

 Главна централа за греење со четири 
разменувачи на топлина „пареа-топла вода“ (4 x 
18.6 MWth).  

 

Мерки за оптимизација и резултати  
Мерките за оптимизација идентификувани преку 
проценката на системот за парна енергија во 
Енергетика АД ЕСМ  се презентирани во Табела 1. 

 

Научени лекции  
Покрај заштедите во енергија, вода и пари, 
подобрувањето на ефикасноста на системот за пареа 
на Енергетика АД ЕСМ идентификуваните можности 
за заштеда на енергија треба да придонесе:  

 посигурно снабдување со енергија,  

 намалени емисии на стакленички гасови и 
почиста околина,  

 поконкурентни бизниси и 
повисок животен стандард на станбени клиенти и 
жители и вработени во јавните згради (на пр. 
Училишта) поврзани со ова парно греење, што 
резултира од подобрениот квалитет на 
снабдувањето со топлинска енергија. 
 

За повеќе информации: 
Регионален центар за животна средина,  

Канцеларија во Македонија: 
Email: macedonia@rec.org 

Телефон: +389 02 3090 135  
 

REC COM: 
Иван Петровски: ipetrovski@rec.org 

 
UNIDO Централа: 

Марко Матеини: m.matteini@unido.org 
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