
 
 
 
 

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 фабриката за пива Пивара во 
Скопје, Република С. 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 27 973 САД 
долар/год., гориво 65.378  Nm3/год., енергија 671.940  kWh/год. заштеди.  
 
 
 
  

Северна Македонија  
Студија на случај за Пивара АД Скопје  

 

Проект за оптимизација на системот за пареа во Пивара Скопје АД 

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. 

Пивара Скопје АД му се приклучи на Проектот ГЕФ-УНИДО-РЕЦ во 
Ноември 2015. Врвниот менаџмент на Пивара Скопје АД 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 за компанијата преку оптимизирање на 
работата на системите за пареа. Проценката на заштеда на енергија 
фокусирана на системот за пареа идентификуваше 5 (пет) можност за 
заштеда на енергија доколку целосно се имплементира би се 
намалило моменталното користење на гориво во погон за околу 4,5% 

Слика за Пивара АД Скопје  
Пивара Скопје, основана во 1922 
година во Скопје, каде што уште се 
наоѓаат нејзините производни 
капацитети, се состои од два 
производствени погони: пиварница и 
постројка за шишиња за безалкохолни 
пијалоци. Пивара Скопје е неоспорен 
лидер на пазарот во производството на 
пиво и пијалоци во С. Македонија. 
Индустрија: 
Производство на пијалоци  
Локација:  
Скопје, С. Македонија 
Производи и услуги: 
Производство на сурово пиво, 
филтрација, пастеризација и пакување 
на пивото и производство на 
безалкохолни пијалоци. 
Технологија:  
Природен гас, мазут, парен котел на 
оган цевка 
URL:  
https://polnacasa.mk/ 
 
Енергетски систем кој се проценува: 
Парен систем 
 
Идентификувани придобивки за 
оптимизација:  
Финансиски заштеди: 27 973 Сад 
долар/год. 
Заштеди на гориво: 65.378  Nm3/ год. 
Заштеди на енергија: 671.940   kWh/ 
год. 
 
Придобивки од оптимизација:  
Потенцијално намалување на 
стакленички гасови: 121 tCO2eq/ год. 
 
 

https://polnacasa.mk/


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

 

Можност за заштеда на енергија 
(ESO) 

Заштеда 
на 

енергија 
kWh/год. 

Финансиски 
заштеди  

(САД 
долар/ 

год.) 

Заштеда на 
гориво 

(литри/год.) 

Капитални 
трошоциa 

(САД 
долар) 

Едноставен 
поврат на 

инвестицијатаb 
(години) 

 Идентификувани можности за 
заштеда на енергија 

  
 

  

1 Подобрена ефикасноста на 
бојлерот со оптимизирање на 
вишокот нивоа на воздух преку 
Контрола на намалување на 
кислород1 

143888 5944 14000 3086-6172 0.5 - 1.0 

2 Вратена потрошената топлина од 
магацинот на котелот за да го 
загрее воздухот на согорување со 
топлинска цевка од типот: 
Предзагревач на воздухот 
(AirPreheater (APH) 2 

239995 8995 23351 
26455-
35273 

3.0- 4.0 

3 Подобрување на враќањето на 
кондезатот ЛП за дополнителни 
5%3 

96110 4921 9351 7055-14991 1.5–3.0 

4 Иницирајте програма за зафаќање 
на пареа и управување со 
истекување и намалете ги 
дефектите 

113888 
4797 

 
11081 5291-11464 1.0 - 2.5  

5 Изолација на сите голи цевки и 
фитинзи цевки за 8 PRV станици во 
процесни подови 

78059 3316 7595 5291-10582 1.5 - 3.0 

 Вкупно потенцијална заштеда  671941 27973 65378   
       

1 
надградба на контролата на согорување со намалување на вишокот нивоа на воздух од 5,9% на 3% Окси во димни гасови,  за висока 

ефикасност на согорување, со додавање на  контрола на намалување на кислород.  
2 

инсталирање на разменувач на топлинска цевка за загревање на влезниот воздух на согорување. 
3
 подобрување постигнато со инсталирање на кондензатор Spray-Jet. 

                                                           
a
Проценетите трошоци за проектот се грубо пресметани со користење на проценетата заштеда на енергија (како резултат 

на извршената проценка) и едноставниот период на поврат (засновано на искуството од САД). 
bb

 Посочените периоди на едноставен поврат на инвестициите се засноваат на долгогодишно проектно искуство во 
Соединетите држави, каде што едноставниот поврат е  еднаков на вкупната инвестиција / заштеда на трошок на годишно 
ниво.   



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 
Пивара Скопје АД.  

Парниот систем на котларницата обезбедува 
прегреана пареа што се користи за напојување на 
разни потрошувачи на пареа. Просечната генерација 
на пареа во фабриката е околу 3 тони/час. 
Заситената пареа се создава при притисок од 6 бари. 
Најголеми потрошувачи на пареа се пивaрницата и 
погонот за пакување кои трошат притисок 3 бари,  
проследени со сушари, постројка за СО2 и за чисто 
во место што трошат пареа при помал притисок.  

Главниот оперативен трошок цена на системот за 
пареа 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 на фабриката врз животната средина.  

Оваа фабрика е опремена со следната примарна 
опрема:  

 2 Котли на пареа со огнени цевки, и двата 
способни да трошат природен гас или мазут, 
горивото што во моментов се користи за 
производство на пареа е природен гас 

- Првиот котел на пареа со огнени цевки е 
6535 KW 

- Вториот котел на пареа со огнени цевки е 
4100 KW 

Двата котли се способни да создаваат пареа од 
13 бари. 

 Котларницата работи и со мал котел со топла 
вода, кондензиран тип на котел, кој моментално 
се полни со природен гас, но може да користи и 
биогас.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Научени лекции  
Покрај заштедите во енергија, гориво и пари, 
подобрувањето на ефикасноста на системот за пареа 
на Пивара Скопје АД идентификуваните можности за 
заштеда на енергија треба да придонесе:  

 За производство на квалитетен производ обично 
се потребни многу финансиски ресурси и кога 
визионерскиот менаџмент е вклучен во овој 
процес на намалување на трошоците, 
оптимизацијата на енергетскиот систем кој се 
проценува може да има големо влијание врз 
подобрувањето на профитабилноста.  

 Мотивиран персонал кој работи на системот за 
создавање и дистрибуција на пареа да биде 
покреативен, да продолжи да ги одржува 
подобрувањата и да идентификува други 
потенцијални можности за намалување на отпад 
од енергија.  

 Заштеда на гориво (природен гас), што резултира 
со помалку емисии на СО2.  

 Подобрување на ефикасноста на согорувањето, 
што резултира во намалени емисии на 
стакленички гасови и почиста околина. 

 Програмата за управување со одржување на 
истекување на пареа претставува значителен 
процент од потенцијалните заштеди и треба да 
се смета како редовна пракса во овие системи.  
 

 
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 

 
 

 

mailto:m.matteini@unido.org

