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КОРИСТЕЊЕНАПРИРОДНИОТГАС ПРИ
3 АДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ТОПЛИНСКА

И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Мирко Стојановски1

Енергетиката има исклучителна важност за опстанокот и напредокот на
поединецот и општеството во целина, што ја прави многу голема одговорноста на
оние кои работат во неа и се грижат за нејзиниот натамошен развој. Инвестициите
во енергетикатасе многулштензивни.к.со.долг век. на траење.ЈГоа претпоставува
навистина голема претпазливост и аналитичност при изборот на концепциите на
енергетските системи и техничките решенија за нивно реализирање.

Во овој труд ќе бидат разгледани можносгите за користење на природниот
гас, особено при задоволувањето на потребите од тогашнска и електрична енергија.

The energetic as an essential part of the economy system has great importance for the
survival and progress of the individual and. society in general. It makes the: responsibility of those
who work in it and take care of its further development very intensive and of long duration. It rely
needs great caution and good analytical methods when choosing conceptions of the energetic
systems and technical solutions for their realization:

This paper shoos the possibilities for the use of the natural gas especially in satisfying the
needs of the thermal and. electrical energy.
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КАРАКТЕРИСГИКИ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

Енергетскиот систем, како затворен енергетски процес, го
сочинуваат расположивите енергетски ресурси (примарните енергетски
облици - горива), постројките за трансформација, системите за транспорт н
пренос на енергија и постројките за искористување на енергнјата -
потрошувачи. Во склад со предходното како субјекти во енергетиката се
јавуваат производители на примарни облици на енергенти, производители на
трансформирани облици на енергија, дистрибутери на енергија и крајни
корисници на одредени енергетски облици.

Развојот на енергетскиот сисгем зависи од повеќе фактори од кои
како најзначајни ги бележиме следните:

- расположивите енергетски ресурси,
- интересот на влијателните субјекти,
- енергетската политика,
- ивдустриско-тѓехнолошкиот развој,
- стандардот на населението,
- екологијата.
Расположивите енерѓетски ресурси ги опфаќаат цврстите горива

(камен јаглен, темеа јагленг лигнит И огревно дрво), течните горива (сирова
нафта), земниот гас, водниѓе сили и алтернативните облици на енергија
(геотермална енергија).

Облипите на енергија кои so минатиот период се користеле за
трансформација се:

- сировата нафта

- јаглените (камен јаглен, темен јаглен, лигнит и сушен липгат)
- огревното дрво и дрваите отпадоци
- водните снаги • .
- некоидеривати на нафтата (течен гас, лесно масло, мазут)
- гасовити горива (гас од јаглен и "ГХ гас)
Учеството на облиците на енергија во вкупната енергија за

енергетски трансформациа е прикажано во табела 1.
Како влијателни субјекти во енергетскиот систем на РМ се

среќаваат следните: ЈП Електростопанство^ Рафииервја- "Окта", . АД
Макдетрол, ЈП ЃА-МА, АД Тошгафикација и Рудниците за производство на
јаглен. Основниот интерес на сите наведени субјекти е зголемувањето на
нивното производство, поголемото нскористување на инсталираниот
производен капацитет и остварувањет на што поголем профит. Ова е во
директна спротивставеност со видот и квантумот на енергетските ресурси
кои ни стојат на располагање и се од домашно потекло и интересот на
корисниците на овие услугн (потрошувачите).
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Енерѓетскаша полишика. во изминатиот период ја- карактеризнраат
два: периода^ Првиот период е од: времето на централизиранибт алански
модел настопанисуван^кога и енергетиката беше составеадел од истиот, и
вториот- период, по осамостојувањето на нашата држава, кој се
карактеризира со трансформирање на планското стоаансгва во пазарно, при
пгго енергетнката с& развнва воглавно под влнјание на веќе наведеннте
влијателни енергетски субјвхти, а корективниот фактор на осмислена
државна енергетска политика е многу малку*присутен. Особено е ова
забележливо во областа на законските прописи а нормативи и нивното
благотворно дејсггво врз иравилннот развој на енергетиката.

Индустриско-технолошхиот развој во периодот по
осамостојувавјето на нашата држава е потполно стохастичен. He постои
државна стратегија за оравцвте на нндустрискиот развој, ниту пак соодветна
законско-нормативна ре1улатива со која би се шроведувала- одредена
стратегиска концепција. Македонската индустрија, веројатно заради
нејзината комплементарносг со индустријата лоцирана во поранешните ЈУ
републики,.особеио големите претиријатија, заради настаните што ги донесе
транзицијата на овие простори беше осудена на пропаст и овој процес ја
помнвува својата последна фаза. Новонастанатите индустриски
претпријатија се повеќе последнца на распадот на поголемите, а во многу
малку случаи производ на процесот на влегуваае ва свеж паричен капитал И
на помодерни технологии. Пазарната ориентираност на нашето стопанство
во иднина неминовно ќе води кон структурни промени во индустриско-
технолошкиот развој на стопанството што неминовно ќе води и кон помала
специфична енергетска потрошувачка.

He случајно е овде испуштен еден порано влијателен фактор во
енергетиката и нејзиниот развој, а тоа е науката, или слободната научна
мисла. Тоа е затоа што во овие години на транзидија слободната научна
мисла, за жал, веќе не е меѓу влијателните фактори, поточно нејзиното
влијание на токовите на енергетскиот развој е минорно или претставува
само обланда во реалнзацнјата на развојните цели на влијателните субјекти.
Уште потрагично е што во оваа категорија се сведени и професиите
аналитичари а проектанти аа енергетската практика, кои повеќе години
наназад системсгагсе-загушевжн скоро да ги нема надвор од-круговитена
влијателните субјектн (исгите повеќе љубеа во целиот овој период своите
потреби од оваа проблематика да.ги покриваат со "светски специјалисти",
кои се разбира работат и по "светски" цени.). Така денеска во нашата
држава не делува ниедна незавнсна органнзација која е доволно опремена
материјалио и кадровски да може на потребното ниво да ги решава
проблемите во енергетиката.

Стандардотнанаселението е меѓу најниските во овој дел на светот
и тој со одредени осцилации се задржува на тоа рамниште подолг дериод.
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Транзиционите промени , односно приватизацијата (од многумина наречена
"големиот грабеж") и создавав&ето на првата акумулација, во ново
создадениот ошптествен систем^ неминовно предизвикаа големо раслојуван>е
кај населението и постепено создавање- на две класвг, ирн што средната се
минимнзира, а со тоа се губи-и вгејзиното компензационо а балавсирачко
дејсгво.

Екологијапш е тесно поврзана со претхофните фактори (особено
стандардот), а во однос на природниот гас; таа само допринесува кон
неговата поголема примената.

ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА

Во табела 2 е прикажано учеството на одделните видови
потрошувачи на електричната и тошганската енергија како и на останатите
облици на енергија (цврсти, течни и гасовити) во вкупната потрошувачка на
енергаја за разгледуваниот период. .'•

Потрошувачката на енергија во аашата земја за еден референтен
аернод од 20 години, арикажан по облици на енергнја н видовн потрошувачи
прикажавзг се во Табелите 3 и 4.

Секако интересво за натамошната анализа и- заклучување & и
учествотанапоедините видовипотрошувачи во ошптествениот производ и
споредба на истата категорија со учеството на поедините потрошувачи во
ѕкупно потрошената енергија што е прикажано во табела 5.

Потрошувачката на енергија по жител за неколку петтогодишта од
разгледуваниот период изнесува:

1980година 34.5 GJ 1985година 35.7 GJ
1990година 34.6 GJ 1994година 29.7 GJ

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Учеството на облиците на енергија во вкупната енергија за
енергетски трансформации е прикажано во табела 6.

Учеството на енергијата за енергетски трансформации по поедини
видови постројки за енергетска трансформација е прикажано во табела 7.

- Нашиот интерес во натамошниот дел од овој труд ќе го задржиме на
тошганската енергија, како основен облик на трансформирана енергаја,
(особено што н електрачната енергија претставува само упгге една
трансформација на топлинската енергија) и примената на природниот гас во
задоволувањето на овве потреби.
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ПОСТРОЖИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ТРАНСФОРМАЦША

Природниотгас по начинотна негово искористуванл единствен може
да се споредува со електричната енергија, односно да биде вејзин
рамноправен конкурент, а во областа на тошганските трансформацин, дура
да биде супериорен. Оттука произлегува и генералниот заклучок дека
насекаде каде може природниот гас да се искористува во неговиот примарен
облик, тој има предносг пред било која друга негова енергетска
трансформација.

При ароцесот на енерѓетска трансформација аа примарниот енергент
во топлина особена важност имаат постројките за овој вид на енергетска
трансформација. Отнто земено производството на топлинска енергија може
да се оствари директно, во постројкн за HenoqjejjHO искористување на
топлината на димните гасови или нндиректно, во постројки за аредаван>е на
топлината од со!х>рувавје на горивото на корисникот преку топла и жешка
вода или преку пареа. Анализата на овие постројки за добивање на топлина
за греење ги дава следните резултати: ако како гориво се користи јаглен,.кај
поединечни ложишта - 49%; користење на ел.енергија од јаглен - 33%;
користење топлина од топлана на јаглен - 62%. При користен^ на
природниот гас како- гориво се постигнуваат следните искористуван>а:
поединечно ложиште - 77%; користен>е на ел. енергнја - 33%; а употреба на
топлина од топлана - 62%.

Во термоцентралите енергијата на примарниот енергент во
постројките за трансформација се претвара во високопритисва пареа која
потоа експавдира во кондензациони турбини каде вршејќи механичка работа
се трансформира дреку генераторот во електрнчна енергија. Кај овие
постројки максжмалнта моќ може да се постигне секогаш кога имаме на
располагање доволно количесгво гориво и доволни количесгва вода за
ладење на ковдензаторот. Примената на природниот гас во вакви аостројки
тешко може енергетски и технички да се оправда.

Постројките за когенерација можат да бидат со противпритисна
турбина или со кондензациско изземан>е на пареата. Кај орвите
максималната моќ може да се оствари само при максимално изземање на
притисната пареа. При промена на количеството на изземање (без промена
на термодинамичките параметри на пареата што се иззема)^ електричната
моќ на нејзнниот праг ќе биде соодветно променета.

Ако се користи постројка за когенерација со кондензациско изземање
на пареа, максииалната моќ може секогаш да се осгвари, независно од тоа
колкава е вредноста-ва топлинското изземан>е. Искористеноста на моќта на
котелот во такви услови ќе зависи од големината на топлинската моќ на
изземањето. Максимално топлинско оптеретување на котелот ќе се
постнгне само во случај на максимално топлинско H33eMaebe.
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Термодинамичкиот циклус кој се остварува во гасните турбини во
суштина е многу едно,£гавен, Горивото (гасот),. заедно со компримираниот

. воздузг се доведува во ќомората. за согоруван>ет каде што хемиската•. енергија
на горивото се. трансформнра во топлинска енергија, при константен
лритисок. Дел од воздухот се користи за подршка на процесот на
согорување, а поголемиот дел служи заладење на комората и продуктите на
согорувањето. Температурата на продуктите на согорувањето на излез од
комората се сведува на 900 -1100 °С и се воведува во гасната турбина во која
се извршува процесот на експанзија до атмосферски притисок.
Температурата на излезните димни гасови од турбината најчесто се движи
околу 500°С. Компресорот за воздух механички е поврзан со гасната турбина
н за свој погон користи дел од создадената снага во гасната турбина.

Како што може да се воочи основна карактеристика на гасните
турбини со отворен циклус е значителната загуба на топлина одведена со
димните гасови при нивна температура од околу 500 °С. Постојат различни
начини оваа топлина да се искористи и со тоа да се подобри степенот на
корисно дејство на постројката. Заедничко обележје на сите рекуперативни
методи се сведува на суперпонирање на парниот циклус (Ранкинов) во
Брајтонов циклус на гасна турбина. Овие решенија познати се како "комби"
диклусн. Најчесто во практиката се користат следните:

а. Гасна турбина во спрега со котел за отпадна топлина без
дополнително ложење, со парно-турбинска постројка.

б. Гасна турбина во спрега со котел за отпадна топлина со
дополнително ложење и со парно-турбинска постројка.

в. Гасна турбина во спрега со хотел од парно-турбинска постројка,
каде излезните днмни гасови се користат како воздух за согорување.

г. Гасна турбина во спрега со котел од парно-турбинска постројка
кое воедно служи и како комора за согорување.

Степенот на полезно дејство кај наведените гасни турбини се движи
од 22 - 38%, а во колку се првмени когенеративен процес, со вградувзње на
изменувач на топлина или котел на издувни гасови, искористувањето може
да се зголеми на дели 70 - 80%. Уште подобар степен на полезно дејство
може да се постигае кај затворениот процес на гасната турбина.

Лимитирачки фактор при примената на гасна турбинска постројка со
когенерадија е постоењето на доволен и континуиран топлински конзум кој
може да ја прифати топлината од димните гасови.

ПРАВЦИ НА НАТАМОШНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРИРОДНИОТ
ГАС

Во натамошниот развој на гасификацијата на. Р. Македонија
одлучувачка улога ќе одиграат влијателните субјекти н нивната желба за
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што подоминантна улога во експлоатирањето на.овој енергент к правен»ето
што поголе?* профит: од ова- И вака посматрано тоа е сосема во ред.и
пазарно. Каде е тогаш проблемот? Одговорот е. секако: во непазарната
(монополска) положба на овне факторв-на-пазарот. Co обнчни зборови
кажано, снте овие влијателни енергетски субјекти,, благодарение на нивната
повластена положба на пазарот, способни се своите инвестициони
оромашувања и погрешни одлукн за типот' и. начинот на искорисгување на
природниот гас да ги префрлат на крајниот корисник - потрошувачот
граѓанин. Како последица на тоа и понатаму бн нмале скаао греење, скапа
електрична енергнја, скапо горнво, никој н понатаму нема да биде
заинтересиран да штеди, оти на производителите не им е од интерес
запггецата, туку зголемуван>е на потрошувачката и тн. Што треба да се
направн!?

Најпрво треба да се оневозможи и гасот да стане монопол! Тоа може
да се направи на тој начин што со законската регулатива и прописите точно
ќе се прецизираат начинот на пренос, диетрибуција и експлоатација на овој
племенит енергент, т.е. односот на субјектите во овој кружен ток. Треба да
престанеме да ги затвораме очите и да велиме дека сме спремни да го
прифатиме природниот гас како основно нли алтернативно гориво, да се
обидуваме да изградиме гасификационен систем, а да притоа не сме ги
направнле навнстина суштесгвените работв потребни за истото.
Гасоводниот систем мора да биде слободен и достапен за-секој кој сака да се
поврзе на него, почитувајќи ги притоа наведените законски прописи и да
стопанисува под еднакви услови со сите останати субјекти поврзани на овој
систем. Во такви услови, секој ќе биде и тоа како заинтересиран за своите
пари да изведе вистински пазарно успешна и профитабилна инвестидија.
Какви се можностите за тоа?

Големите инвестицивг кај нас секогаш биле многу посакувани
(веројатно затоа што секогаш највеќе и најбрзо профитираат тие што ги
водат), па може во наредните 5 години да се очекува, со оглед на сеуште
позитивниот светски банкарски курс према нашата држава, една до две
вакви инвестиции - најверојатно во рамките на електростопанството.

Потребите на индустрнјата да ги намалат трошоците на работење и
специфичната енергетска потрошувачка по единица производ, неминовно ќе
доведе до уште поголемо • и побрзо нејзино приклучување кон
гасификациониот сисгем. За ова сигурно ќе допринесе и се појасната
законска регулатива, поголемиот број на стручни луѓе инволвирани во овој
цроцес н издиференцираниот ценовен однос на горивата, како и односот на
банките кон овој вид на инвестнционн вложувања.

Сообраќајот најверојатно во наредните 10-тина година нема да стане
значителен корисннк на природннот гас Причнната за тоа треба да се бара
во одсусгвото на овој ѕачин на снабдување со гориво кај соседите, односно
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во Европа. Само како дел оЈгеденчгоширок регионален систем би можела да
се јаввг вс кај нас можноста за снабдување на возилата со орироден гас.

Широката потрошувачка е елемент" кој му е неопходен на
гасификациониотсистемгза-истисугда може напречено да^функционира: Таа
е вистински компензатор на дшамичките диспропорции во режимот на
користење аа гасотод страна надругите-корисници, а воедно овозможува и
најдобро искористуваље на- расположивата енергија на гасот: Широката
аотрошувачка мора да биде стимулирана од страна на самиот систем, a
вложувањата во нејзината изградба треба да се дозволат од страна на
приватни домашни и странски анвеститори (концесија). На овој начин
пшроката потрошувачка за кратко време ќе го заземе своето вистинско
месго и улога во гасификациониот систем на Р Македоннја.

Природниот гас има низа предности во однос на останатите извори и
облици на енерптја. Тие предности треба да знаеме да ги цениме и да ги
искорнстиме. Потребно е да се вложн уште многу труд и звгаее>е, па за
д<Л>рото на сите, гасот да го заземе своето вистинско место во енергетскиот
биланс на аашата земја. Во меѓувреме, да не ја забораваме приказната за
волкот и трате црасиња!
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ABSTRACT - AN ANALYSIS FOR THE TECHNICAL

POSSIBILITIES FOR REDUCING THE ENERGY

CONSUMPTION IN EXISTING BUILDINGS BY MEANS OF THE

HEAT CONTROL AND MEASUREMENT. THE BASIC

PERFORMANCES OF THE HEAT CAPACITY CONTROL

METHODS, OF THE HIERARCHY STRUCTURE OF THE

CONTROL AND OF THE HEAT MEASUREMENT

TECHNOLOGIES ARE REPRESENTED. THIS PAPER PRESENTS

THE RESULTS FROM A LONGTERM INVESTIGAION OF

ENERGY CONSUMPTION FOR HEATING. THE RESULTS

AREA CONSIST OF THREE TYPICAL AND UNIFORM

BUILDINGS IN HE CITY OF KAZANLAK. THE OUTCOME OF
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ENABLES THE RESULTS TO BE TRANSFERRED.
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