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АБСТРАКТ

Во оаој труд е аналчзирана техно-економската оправданост за користење на
Прчроден ѓас и јаглен во постоечкати ТЕЦ Неготина, како и можноста за надградба и
Проширунање t/a ТЕЦ Неготино.

При тоа се предлажени неколку Шехнички решенија. За секое техничко
решение дефинирани се. електричниот и топлинскиот кстацитет и бројот на работ-
иите часоии и определени се Годишното производспшо на електрични u јјпоплинска
енергија и годишишТш потрошувачка на ѓориво.

Напрпвена е Гшралела помеѓу техничките решенија, како и Паралела помеѓу
употребата на мизуш, Природен Гас и јаглен кико погонски Горива, со цел да се
низуелизираат одредени економски ефектн.

ABSTRACT

This paper analyzes the feasibility for using natural gas and coal in present TPP
\'egotino and solution for TPP Negotino reconstruction.

Suggested some more technical concepts. For evrything technical concepts defined the elec-
tric and thermal plant capacity, the number of operating hours, the annual electricity and heat pro-
duction, and the annual fuel demand.

A comparison has been made between a technical concepts, including comparison between
the fuel oil, natural gas and coal as operating fuel in order to observe certain economic effects.
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1. ВОВЕД

За да ја согледаме моменталната реална слика во електро-енергетскиот
систем (EEC) на Р. Македонија, најпрвин ќе дадеме неколку статистички пода-
тоци од "Годишниот извештај на Електростопанство на Македонија" за ост-
варените технички резултати во изминатата 2003 година.

Инсталиран капацитет: 1433,8 [MW]
Термоелектрани: 1010 [MW]
Хидроелектрани: 4 433,8 [MW]

Бруто конзум: 7215,5 [GWh]
Max. дневна потрошувачка (28 декември) 28953 [MWh]
Мин дневна потрошувачка (02 мај) 14150 [MWh]

Max: дневно оптоварување (28 декември во 19h) 1417 [MW]
Мин. дневно оптоварување (23 мај во 04h ) 431 [MW]

Нето производство: 6272,6 [GWh]
Термо: 4902,5 [GWh]
Хидро: 1370,1 [GWh]
Увоз: 953 [GWh]
Извоз: 0 [GWh]
Вкупно загуби:

; Табела 1. Бруто конзум по години

бруто конзум [GWh]

годишен пораст [%]

пораст на конзумот
во однос на 95г. [%]

1995

5875

-

-

1996

6140

4,5

4,5

1997

6265

2,0

6,6

1998

6611

5,5

12,5

1999

6646

0,5

13,1

2000

6608

-0,5

12,4

2001

6323

-4,5

7,6

2002

6647

5,1

13,1

2003

7215

8,5

22,8

Зголемувањето на потрошувачката на електричната енерѓија, како и
приближувањето на максималното дневно оптоварување во критичниот зимски
период 1417 [MW], кон максимумот на инсталираните капацитети 1443,8 [MW],
со марпшална вредност од само 1,9 [%] претставува сериозна загриженост за
стабилноста на EEC на Република Македонија.

Тоа значи дека и при најмала хаварија на било која од постоечките
електрани. во критичниот зимски период ќе се појави недостиг на сопствен
капацитет за производство на електрична енергија.

За да може во секој момент да се покрие недостигот од електрична
енергија потребна е изградба на нови производни капацитети за производство
на електрична енергија и тоа првенстевено производни капацитети за производ-
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ство на базна електрична енергија.
Изградбата на нови производни капацитети бара прдолг временски

период и големи инвестициони вложувања, така што во моментов активирање-
то на постоечката ТЕЦ Неготино која во досегашниот период имаше улога на
ладна резерва станува реалност и потреба.

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТЕЦ НЕГОТИНО

ТЕЦ Неготино е сместена на десниот брег на реката Вардар, на
подрачјето Дуброво, на оддалеченост од околу осум километри од градот
Неготино. Co инсталиран капацитет од 210 [MW] и можцо годишно производ-
ство 1200-1400 [GWh], ТЕЦ Неготино е втор по големина електро-енергетски
капацитет во Република Македонија.

Како погонско гориво ТЕЦ Неготино користи мазут со долна топлинс-
ка MOKHd=40185 [kJ/kg].

Bo ТЕЦ Неготино се инсталирани парен котел (изведен со два корпуса
во "П" форма) тип Рамзин, со капацитет од 670 [t/h] и едно-осовинска турбина
тип К-200-130-3 со генератор TGV-200.

Севкупната вградена опрема во термоелектраната е произведена во
иоранешна СССР.

Специфичната потрошувачка на мазут во ТЕЦ Неготино изнесува
(0.247-0,313) [kg/kWh].

Меѓутоа од пуштањето во погон пред повеќе од 20 години, па се до денес
ТЕЦ Неготино има мал годишен ангажман.

GWh
1400 ;

1 2 0 0 . • — ••-• ; - • : — •"

1000 :

800

6 0 0 " " '""••" " """

353,2

1 in-*4**
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Слика 1. Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино (W93-2003r.)

Причината за малиот ангажман е односот на цената на мазутот и цена-
та на електричната енергија во EEC на Република Максдонија.

Односите на овие две цени во изминатиот период не го овозможуваа
посакуваното економско работење на овој објект.

Во денешни услови при цена на мазутот од (190 - 210) [EUR/t], трошокот
за производство на електрична енергија (само од аспект на потрошувачка на
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мазут) изнесува (4,7 6,5) [cEUR/kWh], додека продажната цена на електричната
енергија во EEC на Република Македонија е на ниво од околу 4,5 [cEUR/kWh].

3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ЕКОНОМСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ТЕЦ НЕГОТИНО

Во продолжение ќе бидат разгледани неколку можности за подобру-
вање на економското работење на ТЕЦ Неготино.

3.1. ТЕЦ Неготино како котѓеративна постројка на мазут

Местополжбата на ТЕЦ Неготино, располживите површини околу
електраната и климатските услови на локацијата на електраната овзможуваат
да се размисли за нејзино искористување за производство на топлинска енерги-

ја-
Како потрошувач на топлинската енергија би можел да се јави

оранжериски комплекс со површина од околу 50 хектари, во кој би се произве-
дувале земјоделски култури.

Перподот на користење на топлинската енергија во оранжерискиот
комплекс во текот на годината ќе биде од 01 октомври до 30 април (вкупно 212
дена односно 5.088 часа).

Максималната топлинска моќност која трсба да се обезбеди од изворот
на топлина изнесува 150 [MWt], додека средното годишно производство на
топлинска енергија ќе изнесува 225 [GWth].

Топлинската енергија за оранжерискиот комплекс ќе се превзема во два
мзменувачи на топлина (пара/вода), секој со топлинска моќност од по 75 [MW].
Во ирвиот изменувач парата ќе се доведува од цевководот за одземање на пареа
од турбинската постројка^ а во вториот пареата ќе се доведува од парните котли
на стартната котлара.

Поради превземање на тогтлинска енергија од турбинскиот процес,
доаѓа до намалување на електричната моќност на постројката и тоа намалу-
вање изнесува 139,5 [kWe] за 1 [MWt] превземена топлинска моќ. Имајќи во
предвид дска на ова ниво се превземаат 75 [MWt] топлинска моќност, макси-
малното намалување на електричната моќност на турбината ќе изнесува 10,46
[MWe], така што максималната електрична моќност на турбината наместо 210
[MWe] ќе изнесува 199,54 [MWe].

Тоа значи дека за сметка на производството на топлинска енергија,
максималната електрична моќност на постројката при когенерација се намалу-
ва за 5 [%].

Елсктричната и топлинската моќност. бројот на работните часови во
текот на денот и ноќта во зимскиот и во летниот период, како и оптоварување-
то на постројката се дадени во табела 2.

При анализите како зимски период е земен периодот кога постројката
работи со когенерација, додека како летен псриод е зсмен периодот кога
постројката работи без когенсрација. Како ден е земен периодот

Зборпак на реферати - К/шга 1 ^



\
Tt'MiuTicKo Гтдрачје : ФОСИЛНИ ТОРИВА / Thematic area: FOSSIL FUELS

(06.00 - 21.00) [h], додека како ноќпериодот (21.00 - 06.00) [h].

Табела 2. Оптоварување на постројката во текот на годината

период

зима

лето

годишно

ден

ноќ

ден

ноќ

ден

ноќ

моќност [MW]

електрична

199.54

199,54

210

126

топлинска

150

150

0

0

оптовар. [%]

100

100

100

60

100

број на часови [h]

3318

1770

1703

909

5021

2679

5088

2612

7700

Максималното годишно производство на електрична и топлинска
енергија е дадено во табела 3.

Табела 3. Максималното годишно производство

електрична енергија [GWeh]

топлинска енергија [GWth]

зима

1015

. 753 '

лето

473 .

0

годишно

1488

753

Вкупниот степен на искористување на енергијата при когенера-
тивното производство на електрична и топлинска енергија ќе изнесува
околу 60 [%].

Иако максималното годишно производство на топлинска енергија
изнесува 753 [GWth], сепак реалните годишни потреби за оранжерискиот
комплскс се далеку помали и изнесуваат околу 225 [GWth], што секако ќе
влијае врз смалување на ефектите од когенерацијата.

За целосна реализација на проектот (набавка на два нзменувачи на
топлина, изградба на магистрален тоиловод со должина 1500 [т], изградба
на пумпни капацитсти) потребна е инвестиција од околу 4.5 милиони [EUR].

Според карактеристиките на турбинската постројка, специфичната
потрошувачка на мазут за производство на единица електрична енергија, на
ниво на оитоварување од 199,54 [MW] e 0,256 [kg/kWh].

При цена на мазутот од 190-210 [EUR/t], трошокот за производство
на електрична енергија при когенеративно ироизводство (само од аспект
на потрошувачка на мазут и вложена инвестиција) ќе изнесува (4,9 5,4)
[cEUR/kWh], но притоа се добива и топлинска енергија чија цена е повеќе од
симболична (0,32 0,35) [cEUR/kWth]. При продажна цена на топлинската
енергија од 3 [cEUR/kWth], ce добива цена на електричната енергија од 2,3
[cEUR/kWh]. При годишна продукција на електрична енергија од 1400

Symposium proceeding - Book 1 107



Мејунироднн совсСПување „ЕНЕРГЕТИКА 2004" / International symposium ..ENERGETICS 2004"

[GWh], ќе се потрошат приближно 360 милиони [t] мазут, чија вредност
ПЈнесува околу 70 милиони [EUR].

3.2. ТЕЦ Неготино како термоелектрана на јаглен

На оддалеченост од 2,3 [km] од ТЕЦ Неготино се наоѓа ноѓалиште
на јаглен (лигнит) со долна топлинска моќ од 8.310 [KJ/kg].

Вкупните геолошки резерви на јагленот според истражувањата
вршени во далечната 1959 година од страна на Рударскиот институт
Белград-Земун изнесуваат 105 [Mt], додека експлоатационите резерви се
утврдени на околу 70 [Mt]. Вредноста на рудните резерви се проценува на
(2 3) милијарди [EUR].

За континуирано снабдуваше со јаглен на постоечката ТЕЦ
Неготино, потребна е изградба на рудник кој ќе остварува годишен
капацитет од 1,5 [Mt/god]. При вака дефиниран капацитет, рудникот ќе
може континуирано да се експлоатира околу 50 години.

Специфичната потрошувачка на јаглен во ТЕЦ Неготино ќе изнесу-
ва 1,25 [kg/kWh].

Специфичната лотрошувачка на јаглен во ТЕ Неготино ќе биде
помала во споредба со специфичната потрошувачка на јаглен во ТЕ Битола
и ТЕ Осломеј.

Табела 4. Споредба на специфичната потрошувачка на јаглен

ТЕЦ Неготино

ТЕ Битола

ТЕ Осломеј

специфична потрошувачка [kg/kWh]

1.25

1,4

1,5

Продажната цена на јагленот на европскиот и светскиот пазар се движи
во границите 40-70 [EUR/t] во зависност од квалитетот на јагленот.

Продажната цена на јагленот од рудникот "Неготино" се очекува да
биде во границите 18-30 [EUR/t]. При оваа цена, трошокот за производство на
електрична енергија (од аспект на потрошувачка на јаглен и вложена инвести-
ција) ќе изнесува (2,4 3,8) [cEUR/kWh].

Вкупните инвестиции за ставање во погон на рудникот "Неготино"
изнесуваат приближно 70 милиони [EUR].

Периодот за извршување на подготовките потребни за отпочнување на
рудникот со работа изнесува најмалку 4 години.

Јагленот од наоѓалиштето "Неготино" во својот состав содржи:

> вода 16 [%]
> пепел 46 [%]
> сулфур 1,32 [%]
> согорливи материи 39 [%]
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Според извршените анализи, овој јаглен, во споредба со другите
јаглени во Република Македонија, се карактеризира со далеку повисока
содржина на пепел што негативно се одразува на неговата калорична вред-
ност. Заради зголемувањето на калоричната вредност и зголемување на
нроизводниот капацитет на термоелектраната, како и смалување на
трошоците за одржувањето и продолжување на работниот век на тер-
моелектраната, потребна е претходна подготовка на јагленот.
Co претходната подготовка на јагленот покрај содржината на пепелта се
овозможува и смалување на содржината на сулфурот што е особено важно
од еколошки аспект.

3.3. ТЕЦ Неготино како гасна електрана

Покрај мазут, ТЕЦ Неготино е предвидена да употребува и приро-
ден гас со долна топлинска моќ од Hd=33495 [kJ/mn3].

За да се обезбеди континуирано и сигурно снабдување со гас наТЕЦ
Неготино, потребно е да се обезбеди врска со магистралниот гасовод од
Бугарија кој на територијата на Република Македонија го опфаќа потегот
Деве Баир-Скопје.
Магистралниот гасовод ги има следниве карактеристики:

Табела 5. Карактеристики на магистралниот гасовод

пречник fmm]
притисок [bar]

капацитет [mn7god]

500
50

1 000 000 000

Врската со магистралниот гасовод би можела да се воспостави кај
месноста Клечовце- Кумановско.

Табела 6. Карактеристики на гасоводната линија Клечовце-Неготино

Должина [km]

Пречник [mm]

Притисок [bar]

85

500

50

Вкупната вредност на инвестицијата за изградба на гасоводната
врска се проценува на околу 25.000.000 [ELJR].

Специфичната потрсѓшувачка на природен гас во постоечката
ТЕЦ Неготино изнесува (0,29 0,36) [mn3/kWhj.

При цена на природниот гас од (120 - 170) [EUR/1000 mn3], трошокот
за производство на електрична енергија (само од аспект на потрошувачка
на .мазут и вложена инвестиција) изнесува (3,5 6,12) [cEUR/kWh].

При годишна продукција на електрична енсргија од 1400 [GWh], ќе
се потрошат околу 400 милиони [тпЗ] гас со вредност (50 80) милиони еура.
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4. ЗАКЛУЧОК

Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, при
употреба на мазут како погонско гориво, ќе биде економски оправдано
доколку термоелектраната работи како когенеративна постројка.

За таа цел потребно е да се најде стратешки инвеститор кој ќе
изгради оранжериски комплекс, ќе купува ефтино произведена топлинска
енергија и ќе произведува земјоделски култури кои ќе бидат конкурентни
на иазарите во Европа.

Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, при
уиотреба на јаглен како погонско гориво ќе биде конкурентно на производ-
стното на електрична енергија во другите тсрмоелсктрани во Република
Македонија.

Co зголемување на производниот капацнтет на рудникот и со зголе-
мување на снагата на електраната (за што постојат реални можности), ќе се
овозможи зголемување на производството на електричина енергија во
Републпка Македонија што е повеќе од потребно.

Производството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино, при
употреба на гас како погонско гориво, ќе биде економски оправдано
доколку термоелектраната работи како комбинирана когенеративна
постројка. Меѓутоа поради немање на реални можности од околината да се
прифати цслокупната произведена топлинска енергија во ТЕ-ТО Неготино,
аостројката нема да може максимално да ги користи ефектите од коген-
ерацпјата.
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