
 

  

Општиот систем за пареа се состои од 

четири главни области – производство, 

дистрибуција, крајни корисници и/или 

комбинирано п-во и поврат на кондензат. 

Производството вообичаено ги вклучува  

следните главни компоненти: котли и 

помошни системи, намалувачи на 

потрошувачката, загревачи на воздух, 

отстранувачи на гасови, пумпи итн. 

Дистрибутивниот дел се состои од цевки 

за пареа, вентили за намалување на 

притисок, акумулатори за пареа итн. 

Крајните корисници и/или комбинирано п-

во вклучува разменувачи на топлина, 

сепаратори, испарувачи, печки, сушачи, 

турбини за пареа. 

Повратот на кондензат употребува 

фаќачи на пареа, резервоари за 

прибирање на кондензат, пумпи и цевки. 

Information Technology Solutions 

Програмата на УНИДО за оптимизација на системите за 

пареа (SSO) ја промовира важноста на- и гради 

компетенции за системски пристап во разбирањето и 

оценувањето на перформансите на индустриските 

енергетски системи. Овој пристап укажува на потребата и 

придобивките од разгледување на системот како целина, 

наместо фокусирање на една компонента исклучиво. 

Енергијата и заштедата на трошоци, во тој случај може да 

се 3 до 10 пати поголеми.  

Чекорите за оптимизација вообичаено вклучуваат (1) 

идентификација на состојбата и оперативните параметри 

на тековниот систем, (2) разбирање на снабдувањето и 

побарувачката, (3) откривање на можни области за 

подобрување и спроведување мерки, (4) континуирано 

следење и евалуација на тековната во однос на 

претходната состојба. 

Оптимизацијата на системите за пареа вообичаено се 

заснова на следните цели и задачи: намалување на 

употребата на пареа, намалување на загубите на енергија 

низ целиот систем, намалување на емисиите на 

стакленички гасови, како и намалување на оперативните 

трошоци на системот за пареа. 

   

Со цел да се постигне оптимална конфигурација, 

неопходно е да се развие модел на системот кој 

точно ќе ја одразува неговата севкупна состојба. За 

да се постигне ова, расположливи се голем број на 

софтверски алатки, базирани на основните закони за 

зачувување на масата и енергијата, економскатата 

рамнотежа, одржувањето на рамнотежата на пареата 

кај носачите, трошокот на влијанието и анализата на 

моделирањето на компонентите, и употребата на 

системскиот пристап. 

Важно е да се нагласи дека и покрај тоа што 

производните процеси во секој објект доста се 

разликуваат од локација до локација, сите тие имаат 

неколку општи области за подобрување. 

Овие области вообичаено се категоризираат според 

четирите главни процеси како: производство, 

дистрибуција, крајни корисници/комбинирано п-во, и 

поврат на кондензат. 

ПР ЕД НОСТИ НА ПАРЕ АТА  

 Особено ефикасен извор на 

греење;  

 Постојана температура; 

 Високи коефициенти на пренос на 

топлина; 

 Најголема количина на 

пренослива енергија по маса на 

уред. 

Одржувањ е на масата  

Масата не може ниту да биде 

создадена ниту да биде уништена 

во контролиран волумен. Може 

само да ја промени својата состојба. 

Одрж ување на 

енергијата (Прв закон 

за термодинамика )   

Одржувањето на енергијата 

покажува дека енергијата не може 

ни да биде направена ниту 

уништена во контролиран волумен. 

Може само да биде променета од 

една форма во друга. 

Принцип на стабилна 

состојба  стабилен тек  

(SSSF)  

SSSF значи дека стапката на 

промена на масата и енергијата во 

контролиран волумен и на двете е 

еднаква на нула што наметнува 

дека нема складирање на маса или 

енергија  во контролираниот 

волумен кој се анализира. 

Оперативните параметри не 

варираат низ временскиот период 

за кој се прави анализата. 

 

Општ систем за пареа 
(од: US DOE Steam BestPractices Program – Steam System 

Sourcebook) 

 

Можности за оптимизација на системите за пареа 

Повеќе за системите за пареа 



 

Можностите за оптимизација во делот за производство на  пареа 

вообичаено вклучуваат намалување на вишокот на воздух, 

инсталирање на опремата за поврат на топлина, чистење на 

површините за пренос на топлина од котлите, подобрување на 

третирањето на водите, инсталирање на автоматски контролер за 

чистењето на котелот, поврат на енергијата од чистењето на 

котелот, додавање/поврат на изолацијата на котелот, намалување 

на бројот на оперативни котли, истражување за промена на 

горивата, оптимизација на операциите на прочистувачите.  

Делот за дистрибуција на пареа служи како канал за движење на 

пареата од производството кон делот за крајни корисници. 

Неколкуте можности за оптимизација вклучуваат: поправка на 

протекувањата на пареа, намалување на испустната пареа, 

обезбедување на добра изолација на опремата, намалување на 

текот преку станици за намалување на притисокот, намалување на 

падот во носачите, цедење на кондензатот од носачите на пареа 

итн. Системот треба да биде постојано следен со цел да се осигура 

дека процесот добива точна количина на пареа, на побаруваното 

ниво на температура и притисок. 

Оперативни мерењ а на 

податоци за вариј абили  

на процеси и обј екти :  

Температура, притисок, тек, анализа 

на согорување, потрошувачка на 

енергија, хемиски состав на  вода, 

производство на електрична 

енергија. 

 

Преносни инструменти  

Недостигот на соодветна опрема ја 

отежнува анализата на 

индустриските системи за пареа и 

определбата на можностите за 

оптимизација. За навремено 

следење на оперативните податоци, 

може да се користи следната 

опрема: апарат за топлотни снимки, 

пиштол за температура со 

инфрацрвени зраци, пиштол и 

температурна сонда, рачен 

дигитален термометар, ултрасоничен 

детектор за протекувања итн. 

 

ПРИЗНАНИЈА  

Информациите за системите за 

пареа се претставени овде 

благодарение на проектот на GEF-

UNIDO, спроведуван во Република 

Северна Македонија, од 2015 год. до 

2019 год. Најдобрите практики и 

можности се добиени врз основа на 

знаењето и експертизата на Riyaz 

Papar, P.E., CEM, Greg Harrell, Ph.D., 

P.E., Ven Venkatesan, P.E., CEM, како 

и на уште неколку други 

професионалци, индустриски 

постројки, владини агенции и 

програми. Повеќе информации може 

да се најдат во Прирачникот на 

УНИДО за оптимизација на 

системите за пареа во 

индустријата (SSO). 

Проценка на системите за пареа беше извршена во рамки на проектот на GEF-

UNIDO во Северна Македонија, во шест компании: Пивара Скопје АД, ЕЛЕМ 

Енергетика, Пекабеско, ТЕ-ТО АД, Сокотаб 

Националните обучени консултанти, заедно со инженерите од постројките, 

идентификуваа неколку потенцијални можности за намалување на 

потрошувачката на енергија, вклучително наградба на контролата на 

согорувањето на погонски котел за намалување на нивоата на вишок воздух, 

поврат/обновување на отпадната топлина од котелот, изолација на вентилите 

за чиста пареа и кондензат за да се намали загубата на топлина, подобрување 

на повратот на нископритисниот кондензат за 5%, започнување со програмата 

за управување со обновата и протекувањето на пареата и намалување на 

дефектите.  

Дополнителните идентификувани потенцијални можности за заштеда на 

енергија опфаќаат инсталација на контролори на брзината кај вентилаторите и 

одржување на точниот профил на проток во котелот, инсталација на котел под 

низок притисок и пуштање во работа само со ограничено греење, инсталација 

на дополнителни мерачи на проток за следење на употребата во областа за 

третман на води и многу други. 

SSO во Северна Македонија 

Можностите за оптимизација на крајните корисници, специфични за индустриските процеси и постројки, тешко 

може да се идентификуваат, и најважно, доколку не се применуваат соодветно, можат негативно да влијаат на 

процесот. Главната стратегија е да се отстрани или намали употребата на пареата во крајните процеси, а потоа да 

се пренасочи сета или дел од побарувачката за пареа кон отпаден извор на топлина. Во врска со повратот на 

кондензат, неколкуте можности за оптимизација вклучуваат спроведување на ефективна програма за управување 

и одржување на сочуваната пареа, со што поголем поврат на расположлив кондензат, и поврат на кондензатот на 

највисоко можно ниво на топлинска енергија и менување на високиот притисок на кондензатот за да се направи 

пареа под низок притисок.  

В А Ж Н О  

 

Законите за одржување на 

енергија и маса, како и SSSF 

принципот се основата врз 

која се изградени можностите 

за оптимизација на 

системите.  

Инженерите од фабриката 

треба да имаат длабоко 

вкоренето познавање и 

разбирање на динамината на 

системите за пареа со цел да 

ги применуваат соодветно 

мерките за оптимизација. 

Можности за оптимизација на системите за пареа  
 

Ви треба  S SO 

Експерт ?  
 

Погледнете ја листата на 
УНИДО сертифицирани 

SSO Експерти овде. 


