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Вовед
Зголемувањети на емисиите од стакленички гасови укажува на можната закана за
климатски промени, со потенцијални катастрофални последици на човештвото.
Користењето на ОИЕ заедно со подобрување на ЕЕ може да допринесе до намалување
на потрошувачката на примарна енергија, а со тоа и намалување на емисиите на
стакленички гасови.
Ова претставува и цел на овој Прирачник: зајакнување на знаењата за планирање и
менаџмент со ОИЕ. Материјалот се потпира на различни методологии и е организиран во
четири делови, еден дел за секој обновлив извор на енергија:
1.
2.
3.
4.

Биомаса
Геотермална енергија
Хидро енергија
Ветерна енергија

Целта на овој Прирачник е да даде добар преглед на ОИЕ, главните технологии за развој
и студии за различни случаи заедно со применливи примери за користење на изворите.
Оваа публикација, на крајот, содржи анекси поврзани со финансиска евалуација, која е
посебно корисна за лицата кои не се запознаени со истата.
Наша желба е да овој материјал допринесе до надминување на бариерите за развој на
ОИЕ.
Марко Капонигро

Азрудин Хусика

6

Прирачник за обновливи извори на енергија
Содржина
Енергија од биомаса
ЕНЕРГИЈА ОД БИОМАСА.......................................................................................................................................... 7
1.
1.1.

ВОВЕД ............................................................................................................................................................... 41
Основни дефиниции и процеси ............................................................................................................... 41

1.2 Предности на малите хидроцентрали ............................................................................................................ 42
2.

ОСНОВИТЕ НА ХИДРО ЕНЕРГИЈАТА ........................................................................................................... 43

2.1 Корисен пад и проток ........................................................................................................................................ 43
Моќност и енергија .................................................................................................................................................. 43
2.3 Шема на главни елементи на малите хидроелектрични системи ............................................................. 44
3.

ТЕХНОЛОГИЈА ................................................................................................................................................. 45

3.1 Вовед ................................................................................................................................................................... 45
3.2 Типови на турбини погодни за МХЕЦ ............................................................................................................. 45
3.3 Критериуми за избор на турбина .................................................................................................................... 48
3.4 Ефикасност на турбините ................................................................................................................................ 49
3.5 Контрола.............................................................................................................................................................. 50
3.6 Прочистување .................................................................................................................................................... 50
Прегради за отпадоци .............................................................................................................................................. 50
Автоматско чистење .............................................................................................................................................. 51
Рибарско чистење .................................................................................................................................................... 52
4.

ПРОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ ........................................................................................................................... 52

4.1 Вовед ................................................................................................................................................................... 52
4.2 Национално и регионално ниво ...................................................................................................................... 54
Регионални модели за постојаноста на водениот тек ....................................................................................... 54
Податоци за сондирање на оддалечени локации за анализа на водените басени ............................................ 55
Модели на дигитални терени (МДТ) ...................................................................................................................... 55
4.3 Проценка на ресурсите на локално ниво (за конкретни локации) ............................................................ 56
Мерење на корисниот пад ....................................................................................................................................... 56

7

Прирачник за обновливи извори на енергија
Мерење на водениот ток ........................................................................................................................................ 57
5.1 Генерален концепт............................................................................................................................................. 59
5.2 Опис на базата на податоци за географскиот систем ................................................................................. 61
5.3 Методолошки пристап за пресметување на корисниот потенцијал на МХЦ ........................................... 63
Модел со податоци за водените текови ............................................................................................................... 64
5.6 Производство на електрична енергија од мали хидроцентрали .................................................................. 68
Барање стручно мислење од професионалци ....................................................................................................... 71
Првична проценка на локацијата ............................................................................................................................ 71
6.2 Можноста за реализирање на проектот ......................................................................................................... 72
5.2 ВКЛУЧУВАЊЕ ВО МРЕЖА ............................................................................................................................... 97
5.2.1 Трансмисија на електричната енергија и дистрибутивен систем ........................................................... 97
5.2.2 Дизајн на поврзувањето .................................................................................................................................. 98
5.3 Други фактори кои влијаат на изборот на локацијата ................................................................................ 99
5.3.1 Фактори поврзани со локалните населени места ..................................................................................... 99
ВЛИЈАНИЕ НА ИЗГЛЕДОТ НА ОКОЛИНАТА ...................................................................................................... 100
БУЧАВА ................................................................................................................................................................... 101
Табела 5.1: Типични вредности на звучен притисок ............................................................................................. 102
5.3.2 ИЗбегнување на животинскиот свет и други осетливи подрачја ........................................................ 103
ПТИЦИ ...................................................................................................................................................................... 103
ДИВИНА ................................................................................................................................................................... 104
6.2 ОПИС НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ........................................................................................................................ 106
Presmetka ............................................................................................................................................................... 148

8

Прирачник за обновливи извори на енергија

9

Прирачник за обновливи извори на енергија

ЕНЕРГИЈА ОД БИОМАСА

10

Прирачник за обновливи извори на енергија
1. ВОВЕД
Izve{tajot pretstavuva pomo{no sredstvo za lokalnata obuka predvidena kako del od
aktivnostite na Evropskiot Proekt ENER SUPPLY. Vo predvid se zemeni razli~ni
aspekti i toa: aspekt na odr`livost, inovacija, in`enering i nauka. Izve{tajot se
fokusira na razli~ni aspekti vo vrka so biomasata kako {to se: nejzino definirawe
i klasifikacija; procenka na potencijalot i raspolo`livite izvori, tehnolo{ki
opcii za koristewe na biomasa; toj isto taka sodr`i i upatstva za spravuvawe so
klu~nite problemi i za odreduvawe na glavnite strate{ki mo`nosti. Ovie poimi se
pretstaveni preku slednive makro-naslovi:
Biomasa i odr`livost
Klasifikacija na resursite na biomasa
Procenka na biomasa
Tehnologii za prerabotka na biomasa
Procenka i monitoring na proekti za bioenergija
Vo potto~kite od 1,2 i 3 dadena e analiza na pra{awa povrzani so odr`livost i
proizvodtsvo na biomasa. Glavnite informacii za razbirawe na detalite povrzani so
nekolku tehnologii se navedeni vo potto~ka 4. Vo potto~ka 5 se navedeni rezulatite
vo vid na instrument za analiza na odr`livost, ~ija cel e pomo{ pri realizacija na
proekti, so daden pregled na glavnite strate{ki vrski vo odnos na razvojot na
mo`nosti za odr`liva bioenergija.

2. Biomasa i odr`livost
Biomasata kako energetski izvor vo osnova se razlikuva od energetski izvori bez
jaglerod (t.e. veter). Istata mo`e da proizvede energija i materijalni proizvodi
sli~ni na tradicionalnite koi se proizvedeni so upotreba na postoe~kite fosilni
goriva. Biomasata isto taka se korisiti kako hrana i surovina za industrijata, i
istata mora pravilno da se integrira vo koristeweto na energija za da se po~ituvaat
principite za odr`livost, za koi }e stane zbor vo slednite potto~ki.
2.1. Definicija za biomasa
Spored definicijata koja stoi vo Direktivata 2009/28/SE, biomasata se odnesuva na
"biorazgradliviot del od proizvodite , otpadite i ostatocite od biolo{ko poteklo
od zemjodelstvoto (tuka spa|aat rastitelni i `ivotinski materii), {umarstvo i
sli~ni industrii vo koi spa|aat i ribnata industrija i akvakultura, kako i
biorazgradliviot del od industriskiot i op{tinskiot otpad"1.
Ova zna~i deka so soodvetna industriska prerabotka, novosobranite prinosi na
biomasa mo`at da se pretvorat vo homolog od priroden gas i te~ni ili cvrsti fosilni
goriva. So pomo{ na razli~ni transformacioni procesi kako {to se sogoruvawe,
gasifikacija i piroliza, biomasata mo`e da se pretvori vo “bio-goriva” za prevoz,
“bio-toplina” ili “bio-struja”.

1

Kako {to e definirano vo ^len 2(e) vo Direktivata 2009/28/EC
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2.2. Biomasa i odr`livost
Koristeweto na bioenergija e povrzano so vlijanieto vrz koristewe na zemji{teto.
‘Obnovliv’, ‘Namalena emisija na jaglerod dioksid’ i ‘Odr`liv’ ne se sinonimi, pa
poradi toa vo proektite za biomasa ovie termini treba da se razgledaat eden po eden.
Pokonkretno, “Odr`livosta” se ispolnuva koga eden proekt koj se zasnova na
obnovlivi izvori ima negativen ili barem neutralen bilans na CO2 vo svojot
`ivotniot ciklus.
Sinxirot na biomasa mo`e da ima negativen bilans na jaglerod (preku neto
otstranuvawe na CO2eq. od atmosferata) ili pak pozitiven bilans na jaglerod (preku
neto dodavawe na CO2eq.): ova zavisi od praksata na teren, transportot i
prerabotuva~kite tehnologii 2(BCT, 2007).
Emisiite na gasovi koi predizvikuvaat globalno zatopluvawe (Greenhouse gas- GHG)
pretstavuvaat eden od ekolo{kite kriteriumi koi va`at za analiza na odr`livosta,
no toa ne e dovolno. Konceptot na odr`livost vo procenkata mora da opfati i drugi
aspekti kako {to se ekolo{ki, kulturni i zdravstveni, a isto taka treba da se vklu~i
i ekonomskiot aspekt (Grafikon 2).
Poradi ova, generalno gledano, konceptot na odr`livost primenet vo bioenergetskiot
sektor ne mo`e a da ne bide povrzan so ekolo{kite, ekonomskite i socijalnite
aspekti, kako {to e prika`ano podolu (Grafikon 1, Grafikon 2). Dokolku eden od ovie
aspekti ne bide vlu~en, istiot bi mo`el da spa|a vo ostvarlivi, podnoslivi ili
izvodlivi uslovi, no ne i odr`livi.
Vo toj slu~aj proektite za biomasa nema da bidat celosno uspe{ni, osven ako ne se
poka`e deka postoi zaliha na odr`liva biomasa, povolna biznis klima i socijalna
poddr{ka, kako {to e prika`ano podolu (Tab. 1)
Konceptot na procenka na biomasa pomina niz neverojatna evolucija blagodarenie na
RED 2009/208/Se. Na po~etokot, procenkata na biomasa za teritorijalno planirawe se
zasnova{e na potencijalni vrednosti na biomasa, dodeka podocna se zasnova{e na
vrednosti na raspolo`liva biomasa; sega soglasno RED direktivata, neophodno e da
se prezeme ~ekor kon procenka na “Odr`liva biomasa”. Ne mo`e celata raspolo`liva
biomasa da bide odr`liva.

2

Negativen bilans na jaglerod se dobiva dokolku utvrdenata zaliha na biomasa se zgolemuva ili
ako se otstrani jaglerodot od jaglerodniot ciklus preku neaktiven jaglerod od po~vata, jaglen od
piroliza ili vadewe na jaglerod i negovo skladirawe.
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S
Слика 1. - Op{t koncept za odr`liv pristap, (Adams W.M., 2006).

Pokazateli za `ivotnata
sredina
GHG, CO2 eq
Za{tita na po~va

Koristewe na zemji{te

Ekonomski
pokazateli
NPV, IR, IRR

Za{titeni oblasti

Hidroefikasnost ene

Socijalni i kulturni
pokazateli
br. rabota

Kriteriumi na
Tro{oci i prihodi
PBT i D_PBT
Javno/Privatno
finansirawe

Energetska
efikasnost
odr`livost

Proizvodst

Energetska efikasnost

Prihod po glava na `itel
Socijalna kohezija
Socijalni beneficii

Proizvodsto na otpad

…
Слика 2. - Op{t pristap za proekt za bioenergija
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Tabela 1. - Hierarhija na odr`livost za proekti za biomasa( , 2008).
Kriteriumi za odr`livost
Ekolo{ki odr`liva i ostvarliva zaliha
na biomasa
Komercijalno i tehnolo{ki ostvarliv
biznis na prerabotka
Licenca za rabota

-

Aspekti koi se procenuvaat
Raspolo`liva zemja
Raspolo`liva voda
Biodiverzitet
Zaliha na surovini
Tehnologija
Proizvodi i pazar
Vladini direktivi
Direktivi od zaednicata
Javen konsenzus

Kako zaklu~ok }e ka`eme deka proizvodstvoto na energija od obnovlivi izvori na
odr`livi na~ini pretstavuva svoeviden op{testven predizvik, koj podrazbira
razvivawe na me|unarodnite i nacionalnite pravila (proces koj e zapo~nat vo eden
del RED 2009/28/CE), planirawe kako na urbaniot taka i na transportniot sektor i
promena na `ivotniot stil i potro{uva~kata etika.
2.3.

[ema za odr`livost na biogoriva vo EU

Prednosta na biogorivata vo odnos na tradicionalnite goriva podrazbira pogolema
energetska sigurnost, pomalo zagaduvawe na `ivotnata sredina, devizni za{tedi kako
i socioekonomski pra{awa koi se odnesuvaat na ruralniot sektor. Konceptot na
odr`liv razvoj e odraz na idejata za me|u-povrzanost i ramnote`a pome|u
ekonomskite, socijalnite i ekolo{kite interesi. (Demirbas A., 2009).
Kako posledica na nivoto na EU, so rezolucijata od 25ti septemvri 2007 od planot za
Obnovliva energija vo Evropa, Evropskiot parlament go naglasi zna~eweto na
kriteriumite za odr`livost za biogoriva i pobara komisijata da prezeme merki za
izgotvuvawe na zadol`itelen sertifikacionen sistem za biogoriva.
Vo RED Direktivata (2009/28/EC) vklu~eni se kriteriumite za ekolo{ka odr`livost i
barawata za verifikacija na biogoriva i drugi biote~nosti.
Komisijata isto taka pobara da se fokusiraat na standardite potrebni za
implementacija na Direktivata 2009/28/CE, a vo tek se i aktivnostite za
standardizacija vo ramkite na CEN (CEN Tehni~ki Komitet 383) za definirawe na
odr`liva biomasa proizvedena za energetski potrebi.
So poslednata Direktiva za kriteriumi na odr`livost za Upotreba na Biomasa,
Evropskata Komisija ja vovede najseopfatnata i napredna {ema za odr`livost, a
zemjite ~lenki se dol`ni da gi potvrdat i da gi implementiraat kriteriumite za
biogoriva/biote~nosti proizvedeni vo EU. Me|utoa najva`niod del od kriteriumite za
odr`livost e tipologijata na po~vata. Pokonkretno toa zna~i deka na po~va koja ima
visoka vrednost na biodiverzitet ne bi mo`ele da se proizvedat biogoriva. Surovini
ne treba da se dobivaat od primarna {uma ili od oblasti koi se pod za{tita, ili pak
od pasi{ta so visok biodiverzitet. Komisijata }e gi definira kriteriumite i
geografskiot areal so cel da gi identifikuva pasi{tata so visok biodiverzitet.
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Drug odr`liv kriterium koj RED direktivata go zema predvid e visokoto nivo na
zalihi na jaglen: surovini treba da se dobivaat od mo~urlivo zemji{te, kontinuirano
po{umuvani povr{ini kako i od povr{ini koi imaat 10-30% pokrienost so kro{ni i
treset-po~va.
Na krajot, RED direktivata go razgleduva biogorivoto koe delumno poteknuva od
neobnovlivi izvori na energija. Za nekoi od niv, kako {to se ETBE, vo RED
direktivata e navedeno kolkav procent na gorivo e obnovlivo za da mo`e da se
opravda celta.
Gorivata koi ne se navedeni, (tuka spa|aat goriva dobieni so fleksibilni procesi, od
me{avina na razli~ni izvori, t.e. sistem na me{ano sogoruvawe), po analogija mo`at
da se izvle~at od praviloto za struja proizvedena vo pogoni za multi-goriva:
pridonesot na sekoj izvor na energija treba da se zeme predvid vrz osnova na negovata
energetska sodr`ina.

3. Biomasa
Sinxirite na bioenergija na dadena teritorija treba da se realiziraat vo soglasnost
so tehnologiite i vidovi biomasa, za da mo`e da se postignat najdobri rezultati.
Poradi toa treba da se znae klasifikacijata i specifi~nostite na razli~ni resursi
na biomasa .
Vo ovaa potto~ka daden e op{t opis na biomasa kako i nejzinata povrzanost so
uslovite na prerabotka. Vo isto vreme, naglaseni se karakteristikite na biomasata
koi mo`at da imaat pogolemo vlijanie vrz {emata na odr`livost i nivnata upotreba
za primena na bioenergija.
3.1.

Vidovi na biomasa

Pogolemiot del od biomasata koja ja imame na raspolagawe za bioenergija e dobiena
kako od rastitelni taka i od `ivotinski proizvodi. Nekoi od pova`nite
karakteristiki na razli~ni biomasi se pretstaveni podolu. Prvata razlika koja mo`e
da se napravi e vo odnos na potekloto na biomasata od razli~ni sektori kako {to se:
zemjodelskiot sektor, {umskiot, industriskiot i urbanite sektori. Druga
klasifikaija koja mo`e da se napravi e spored nejzinata priroda, koja mo`e da se
pretstavi preku energetskite kulturi i ostatoci ili otpadi.
3.1.1. Biomasa od energetski kulturi
Biomasata pretstavena preku energetski
zemjodelskiot ili {umarskiot sektor.

kulturi

se

razbira

poteknuva

od

Godi{ni trevni kulturi
Trevni (monokotiledonski) rastenija koi gi ima vo golem broj vo modernoto
zemjodelstvo za masovno prizvodstvo. Vo godi{ni trevni kulturi spa|aat rastenija
kako {to se `itnite rastenija: ja~men, oves, ‘r` i drugi pomalku va`ni `itarki;
{e}erna repka, {e}erna trska, sto~na hrana vo vid na razli~ni sorti detelina.
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Semiwata od ovie `itarki, krtulata i korenot od drugi rastenija se poka`aa kako
dobar izvor na skrob koj mo`e da se iskoristi vo tehnolo{kite procesi za biogoriva
ili proizvodstvo na energija.
Selektivno odgleduvawe (osobeno za kulturi koi ne davaat hrana) se koristi za da se
promeni soodnosot na biomasata od seme/rastenija kaj mnogu vidovi koi imaat golem
porast vo prinosot na seme.
Pove}egodi{ni trevni kulturi
Ovoj vid na biomasa mo`e da se koristi kako surovina za bioenergija vo uslovi na
uspe{na ekonomija. Trskite koi brzo rastat i trski (kako {to se Arundo Donax, i
slonova treva- Pennisetum purpureum ) se primer za trevni kulturi koi mo`at dobro da
gi iskoristat hranlivite materii za zgolemuvawe na produktivnosta na biomasata; no
vo isto vreme postojat nekoi drugi agronomski karakteristiki koi se nedostatoci kaj
vakvite rastenija, kako {to se floralna sterilnost, previsoki tro{oci za
voveduvawe na kulturata, niska relativna mehanizacija za `etva, visoka vla`nost vo
peridot koga proizvodot se `nee i golemo koli~estvo na pepel. (Ranalli P., 2010).
Kardun i miskantus (vid bambus) se u{te edni energetski surovini so mediteranski
karakteristiki da rastat so malku voda: poradi ova pri~ina tie dobivaat na
popularnost, pa taka arste brojot na istra`uva~ki aktivnosti na poleto na agronomija
i genetika preku programi za nivno podobruvawe.
Maslodajni kulturi
Vo maslodajni kulturi spa|aat godi{ni maslodajni semkasti kulturi i pove}egodi{ni
maslodajni drva.
Maslodajni semkasti kulturi
Od aspekt na agronomijata maslodajnite semkasti kulturi imaat evolutivna istorija
razli~na od `itnite rastenija i poradi toa od niv mo`e da se ima dopolnitelna
korist, odnosno da se koristat kako kultura za ubla`uvawe pri namaluvawe na
patogenite vo rastitelna po~va.
Najzastapenite maslodajni kulturi na evropskite prostori se repka i son~ogled.
Rastitelnoto maslo naj~esto se vadi po pat na mehani~ko presuvawe i/ili so rastvor i
se koristi za podgotovka na hrana, sapuni i kozmetika. Masloto vo ovie rastenija
naj~esto sodr`i i drugi sostojki vo semeto (protein ili skrob) kako del od prinosot
od ovie kulturi. Drvnocelulozniot del od maslodajnite rastenija, koj se koristi kako
slama ili sto~na hrana, isto taka mo`e da se sogori za toplina ili struja, dodeka
rastitelnite masla mo`e da se iskoristat za primena na visokovrednosna
bioenergija, osobeno kako zamena za dizel. (Crucible Carbon, 2010).
Rastitelnite masla koi poteknuvaat od vakvite rastenija i se modificirani vo
metalen ester naj~esto se narekuvat ‘‘biodizel” i se glavni kandidati za
alternativni dizel goriva.
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Maslodajni drva.
Vsu{nost brojot na drva od koi se proizveduva maslo: palma, kokos i makademija.
Palmovoto maslo osobeno se koristi vo razvienite zemji za proizvodstvo na maslo za
gotvewe i za osnovni proizvodi za biodizel.
Me|utoa obemnata upotreba na doma{ni masla mo`e da predizvika zna~itelni
problem, kako {to e glad vo zemjite vo razvoj. Dvojnata namena na palmovoto maslo ja
zgolemuva konkurencijata pome|u pazarot na doma{noto maslo i na biogoriva, a kako
posledica na toa se zgolemuva cenata na rastitelnoto maslo vo zemjite vo razvoj.
Upotrebata na rastitelni masla koi ne se konzumiraat vo sporedba so doma{nite
masla e mnogu zna~ajna vo zemjite vo razvoj poradi ogromnata pobaruva~ka na doma{ni
masla kako hrana koi vo momentov se premnogu skapi za da se koristat kako goriva. Vo
tekot na poslednite nekolku godini intenzivno se istra`uva3 proizvodstvoto na
biodizel od semkite od razli~ni maslodajni rastenija koi ne se jadat. (Balat M., 2010).
Maslodajnite drva so svoite poniski hranlivi vrednosti mo`at da bidat izvor na
bioenegija, a kako pove}egodi{nite kulturi, ovozmo`uvaat da se iskoristi vodata i
od rezervite na jaglerod. Kulturite koi ne se koristat kako hrana isto taka nema da
imaat porast na vrednostite povrzani so snabduvawe so hrana i problem okolu
pobaruva~kata. Mnogu vidovi od koi se proizveduva maslo kako hrana, kako {to se
Jatrofa (vo suptropskite oblasti) mo`e da bidat se iskoristat za bioenergija i ~esto
se promoviraat kako nekonkuretni rastenija za hrana.
Sepak ovie vidovi imaat mnogu karakterisitki sli~ni na plevel, pa poradi toa mo`e
da bidat zabraneti so cel da se namali rizikot od naezdi na insekti (Crucible Carbon,
2008).
Golem problem pretstavuva stapkata na rastitelen rast i prinos na seme (Balat M.,
2010).
Tabela 2. - Sporedba pome|u razli~ni maslodajni rastenija za proizvodstvo na biodizel
(Balat M., 2010).
Maslodajni rastenija
Proizvodtsvo na maslo Referenca
(t/ha)
Repka
1
M.Balat, 2010
Soja
0.52
M.Balat, 2010
Son~ogled
0.9
Foppa Pedretti et al., 2009
Palma
5
M.Balat, 2010
Jatrofa3
0.5
M.Balat, 2010
Mikroalgi
50
M.Balat, 2010

3

Proizvodstvoto na biodizel od razli~ni maslodajni semkasti kulturi koi ne se jadat intezivno
se prou~uva vo tekot na poslednite nekolku godini. Vo nekoi od ovie maslodajni semkasti kulturi koi ne
se jadat spa|aat: drvoto jatrofa Jatropha (Jatropha curcas), karanxa (Pongamia pinnata) , seme od tutun (Nicotiana
tabacum L.) , trici od oriz, mahua (Madhuca indica), nim (Azadirachta indica), kau~ukovo drvo (Hevea brasiliensis),
ricinus, leneno seme i mikroalgi, itn..
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Drvnoceluozni rastenija
@itoto i sojata se godi{ni rastenija, dodeka razli~ni formi na drvnocelulozni
rastenija za bioenegija naj~esto se pove}egodi{ni.
Vo drvnoceluloznite rastenija spa|aat pove}egodi{ni trevni kulturi i drugi drvja.
Vo trevni vidovi spa|aat rastenija kako: proso, Panicum virgatum; Phalaris Arundinacea i
miskantus (Miscanthus spp.)
Vo vidovi na tvrdi drva spa|aat vidovi drva kako {to se brezi, topoli, eukaliptus i
drugi. Od niv topola, miskantus i proso se predmet na osoben interes poradi visokiot
prinos na bioenergija, efikasna nutritivna iskoristenost, potencijal na po~vata za
mala erozija, sposobnosta za izvlekuvawe i skladirawe na jaglerod i namalen vnes za
barawa za fosilni goriva vo sporedba so godi{nite rastenija (Abbasi T. et al, 2009).
Be sprovedeni nekolku istra`uva~ki aktivnosti vo vrska so topolata koja se smeta za
edno od najva`nite rastenija poradi kratkata rotacija: poradi ova mo`e da se
razvijat va`ni geneteski programi so zgolemuvawe na varijantite i klonovite, koi
mo`at da se izvezuvaat niz celiot svet. Drugi drvni rastenija kako {to e
eukaliptusot mo`at da proizvedat biomasa vo potopli uslovi, kako {to e
mediteranska klima (Ranalli P., 2010).

3.1.2. Biomasa od ostatoci i otpadi.
Analizata na biomasata od ostatoci i otpadi e poslo`ena poradi kompleksnosta na
materijalite koi se koristat i razli~nite sektori na poteklo (t.e.: od zemjodelskiot
vo urbaniot sektor).
Na po~etokot, EU Direktivata 2008/98/CE ja definira razlikata pome|u ko-proizvodi i
otpad: “Ko-proizvod e sekoj materijal koj mo`e povtorno da se iskoristi dodeka
otpadot se definira kako materijal koj stignal do krajot na proizvodstveniot proces
i ne mo`e da se reciklira” (Castelli S., 2010).
Otpadnite materijali se sozdavaat vo proizvedstvenite procesi, industrii i
op{tinski cvrst otpad; neenergetskata sodr`ina naj~esto iznesuva od 10.5 do 11.5
MJ/kg.
Praksata so menaxirawe na otpadot se razlikuva kaj razvienite i naciite vo razvoj,
od urbani i ruralni oblasti kako i kaj stanbeni i industriski proizvoditeli.
Po~etnata polo`ba na edna zemja vo razvoj vo vrka so menaxirawe na otpadot se
razlikuva od onaa na nekoja industrijalizirana zemja. Prenosot na isprobanata
tehnologija od edna zemja vo druga mo`e da bide mnogu nesoodveten, bez razlika {to
istiot e tehni~ki izvodliv ili zemjata mo`e da si go dozvoli. Mnogu e va`no da se
razberat lokalnite faktori kako {to se:
-

Karakteristiki na otpadot i sezonski varijacii vo klimata
Socijalni aspekti, kulturni stavovi kon cvrstiot otpad i politi~ki institucii
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-

Svest za postoewe na ~estite o~iglednite ograni~uvawa vo resursite.

Ulogata na upravuvawe so odr`liv otpad e da se namali koli~estvoto na otpad koe se
ostava vo `ivotnata sredina preku namaluvawe na koli~estvoto na otpad koe se
sozdava. Ne mo`at da se eliminiraat golemi koli~estva na otpad. Sepak,
zagaduvaweto na `ivotnata sredina mo`e da se namali preku poodr`liva upotreba na
otpadot. Ova se narekuva ‘Hierarhija na otpad”.
Hierarhijata na otpad se odnesuva na namaluvawe, povtorna upotreba i reciklirawe i
klasifikacija na strategiite za upravuvawe so otpad spored `elbata za
minimizirawe na otpadot. Celta na hierarhijata na otpad e da izvle~e maksimalna
prakti~na korist od proizvodite i da se proizvede minimum koli~estvo na otpad
(Demirbas A., 2010).
Delot od biomasata isto taka se klasificira kako otpad koj poteknuva od
industriski, zemjodelski, {umski i urbani aktivnosti: ednostavno e da se primeni
konceptot na “hierarhija na otpad” na site otpadi i ostatoci koi spa|aat vo sektorot
na biomasa, kako {to e prika`ano vo slednata potto~ka.
Vo potencijalnite ostatoci na osnova na biomasa spa|aat ostatoci od rastenija i
`ivotni. Tuka spa|at zemjodelski ostatoci kako {to se slama, lu{pi od
zelen~uk/ovo{je, {umski ostatoci i otpad vo vid na lisja i strugotini, hranliv otpad
od pilevina i komponenti na biomasa od op{tinski cvrst otpad. Od ovoj otpad mo`e
da se proizveduva energija zatoa {to na globalno nivo istiot sodr`I nekolku
milijardi toni biomasa (Abbasi et al, 2009).
Postojat razli~ni mo`nosti za pretvorawe na ostatoci ili otpadi vo energija. Vo
takvite tehnologii spa|aat sanitarni deponii, palewe, piroliza, gasifikacija,
anaerobno varewe i drugi. Za sekoja od niv vo ovaa potto~ka }e bidat prezentirani
kratki informacii; podetalen opis }e sleduva vo potto~ka 5.
Izborot na tehnologija treba da se zasnova na tipologijata na otpad, negoviot
kvalitet i lokalnite uslovi, no ne e lesno da se napravi klasifikacija i
izdvojuvawe na razli~ni vidovi otpad. Vo zemjite na EU, otpadite se klasificiraat
so “EWC Code”4, (EPA, 2002). Tabela 5 dava prikaz na op{tata {ema vo koja se
pretstaveni procesi za tretman na otpadot.

4

EWC e Evropski Katalog za Otpad koj se koristi za klasifikacija na site otpadi i opasni
otpadi. Napraven e so cel da se sozdade postojan sistem za klasifikacija na otpad vo EU za
osloboduvawe i nadomestuvawe. Novata kodificirana Ramka za Otpad (Directive 2006/12/E),momentalno
pretstavuva edinstvena zakonski va`e~ka verzija.
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Tabela 3. - Procesi za otpad (Demirbas A., 2010).
Vid na otpad

Sogorliv otpad

Nesogorliv otpad
Drvo

Delumno sogorlivi
otpadi

Plastika
Fermentira~ki
Organski

Metod na osloboduvawe od otpad
spaluvawe vo pe~ki
Sogoruvawe na te~ni goriva
Piroliza-palewe
Piroliza-gasifikacija
Separacija na |ubreto
Palewe
Separacija-piroliza
Separacija-gasifickacija
Separacija-palewe vo cementarnica
(Suva i vla`na) separacija-varewepalewe vo cementarnica
Deponija
Piroliza i ko-palewe vo elektrana na
jaglen
Piroliza i ko-palewe vo vo elektrana na
jaglen
Palewe vo pe~ka za te~ni goriva
Gasifikacija
Gasifikacija
Reciklirawe na surovini
[talsko |ubre
Anaerobno varewe

Otpadi

Najdobriot kompromis bi bil da se izbere tehnologija koja ima najnizok tro{ok za
`ivoten ciklus, za koja e potrebna najmala zemjena povr{ina, koja prakti~no ne
predizvikuva nikakvo zagaduvawe na vozduh i po~va, proizveduva pove}e energija so
pomalku otpad i predizvikuva maksimalno namaluvawe na volumenot, (Demirbas A.,
2010).
Denes dobivaweto na energija na ~ist i eftin na~in pretstavuva glaven predizvik koj
doprva treba da se ispolni. Vsu{nost eden od najgolemite problemi e kako brzo i
ekonomi~no drvnoceluloznite komponenti od ovie otpadi da se pretvorat vo
poednostavni {e}eri za da se ovozmo`i nivno ponatamo{no biohemisko pretvorawe
vo ~isti goriva (Abbasi M. et al, 2009).
Vo posledno vreme na~inot na proizvodstvo na energija i biogoriva od otpadi i
ostatoci dobiva se pove}e na zna~ewe zaradi pozitivnoto vlijanie vrz `ivotnata
sredina i ekonomskiot efekt. So upotreba na organski urbani otpadi za dobivawe na
energija bi se izbegnalo zgolemuvaweto na urbanite deponii, a kako posledica na toa
bi se namalile emisiite na jaglerod dioksid i bi bile ponezavisni od koristeweto na
fosilni goriva.
Na krajot isto taka e va`no da se priznae deka otpadot ~estopati sodr`i i energetski
i hranlivi komponenti.
Kako osnovno pravilo za ekolo{kata odr`livost va`i toa deka energijata mo`e da se
dobie od sistemite za proizvodstvo/potro{uva~ka, no hranlivite materii mora da se
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recikliraat. Ne se prepora~uva proektite za bioenergija da se zasnovaat otpad koj
treba da se minimizira ili pretvori vo rezultati so visoka vrednost. (Crucible
Carbon, 2008).
Biogenski otpad od urbani i industriski sektori
Otpad od industriski i op{tinski izvori pretstavuva atratktiven izvor na biomasa
(osobeno dokolku organskiot del nare~en biogenski del se zeme predvid) i mo`e da se
dobie so namalen tro{ok , poradi |ubretarinata (t.e. izvorite }e platat za da se
oslobodat od otpadot) (Demirbas A., 2010).
Vrz osnova na konceptot “Hierarhija na otpad” povtornata upotreba na delot od
biogenskiot del od op{tinskiot i industriskiot otpad mo`e da bide interesna
biomasa za povratok na energijata preku procesot na anaerobno varewe.
Osobeno treba da se razgleda upotrebata na Otpadnoto maslo za gotvewe za
proizvodstvo na biogoriva. Proizvodstvoto na biodizel od otpadno maslo za gotvewe
delumno go zamenuva petroleum dizelot i pretstavuva edna od merkite za re{avawe
na dvojniot problem na zagaduvawe na `ivotnata sredina i nedostatokot od energija.
Ostatoci i otpadi od zemjodelskiot sektor
Vo glavnite zemjodelski ostatoci spa|aat ostatoci od `itnite kulturi, slama i
korupki, lu{pi od maslodajni kulturi i lu{pi od jatkasto ovo{je. Podetalno
ostatocite mo`e da se podelat vo dve op{ti kategorii:
-

Ostatoci na poliwata: materijal ostaven na poliwata ili vo ovo{tarnicite po
berbata kako {to se steblenca, korewa, lisja i me{unki.
Ostatoci od procesi: material koj ostanuva po obrabotkata na kulturite vo
iskoristlivi resursi kako korupki, semiwa, otpadoci pri prerabotka na {e}erna
trska i korewa.

Nekoi zemjodelski ostatoci se koristat kako sto~na hrana, odnosno krma za `ivotni,
za upravuvawe so po~vata i vo proizvodstvoto.
Sto~na hrana pretstavuva del od `itnoto rastenie koj se nao|a nad zemja, koj ne e zrno
i se sostoi od steblo ( vo koe spa|aat i resi), lisje, lu{pa, korupka i vlaknenca. Vo
prosek te`inata na suvata materija od `itnoto rastenie odi podednakvo pome|u
semeto i krmata. Momentalno okolu 5% od sto~na hranata se koristi za postelka na
`ivotnite i za nivna ishrana dodeka ostatokot se stava vo po~vata ili se pali kako
aktivnost koja se koristi za osloboduvawe od slamata, no poradi energijata koja
slamata ja sodr`i, mnogu EU zemji ja koristat za dobivawe energija.
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Ostatoci i otpad od {umskiot sektor
Duri i denes, pogolemiot del od drvoto koe se dobiva vo {umskiot sektor e glaven
izvor kaj zemjite koi ne se ~lenki na OPEK i zemjite vo razvoj i isto taka se koristi
kako osnovno gorivo za proizvodstvo na energija vo mali razmeri vo ruralnite
sredini, kade gasot kako gorivo ne e tolku zastapen. Istoto pretstavuva seriozen
konkurent na fosilnoto gorivo i se koristi kako vo doma}instvata za gotvewe i
zagrevawe na voda taka i vo komercijalni i industriski procesi.(za zagrevawe na
voda i proizvodstvo na toplina).
Alternativnata upotreba na otpad od {umarstvoto ili industriskite aktivnosti kako
{to se pilani, pretstavuva atraktiven izvor na biomasa i uspe{en primer za
proizvodstvo na energija od ostatoci. {umskite ostatoci se ise~eni drva, ostatoci
pri se~ewe, drva, grmu{ki, kora itn. (Demirbas A, 2000).
Se razbira ostatoci od {umskite drvja se smetaat za podobri goriva od zemjodelskite
ostatoci no poradi nivnata vrednost na gustina i sistem na `etva (pred se koga
zemjata e strmna) transportnite tro{oci se visoki; neto emisijata na CO2 koja se
proizveduva za sekoja edinica energija ispora~ana od ostatoci od se~a e poniska od
onaa proizvedena od drugi zemjodelski ostatoci, poradi ve{ta~ko |ubrivo i
pesticidite koi se koristat. (Borjesson P, 1996).
Analizata na drvoto gi poka`uva slednive komponenti (Tab.4).
Tabela 4. - Karakteristiki na drvna biomasa.
Parametri
Isparlivi materii
Vrzan jaglen
pepel

Drvo
80 %
19.4 %
0.6 %

Kora
74.7 %
24 %
1.3 %

Sodr`inata na energija od razli~ni rastenija ja odreduva nivnata kaloriskata
vrednost (sodr`ina na toplina). CV zavisi od procentot na jaglen i vodorod, koi se
glavnite pridonesuva~i kon toplotnata energetska vrednost na biomasata.
Generalno edna od najva`nite karakteristiki na gorivata od drvo e gustinata na
drvoto, koja se dvi`i pome|u 400 – 900 Kg/m3 i sodr`inata na energija, koja prete`no se
izrazuva kako Niska Toplotna vrednost ( LHV (kcal/kg) i koja se dvi`i pome|u 4200 – 5400.
Za da se dobie maksimum energija, materijalite od rastenijata treba da su{at so suv
vozduh, zatoa {to koli~estvoto na energija koe se sodr`i vo ovie rastenija varira vo
zavisnost od koli~estvoto na vlaga.
Kaj ogrevnite drva kaloriskata vrednost se namaluva linearno so zgolemena
vla`nost.(Demirbas, 1995).
Vo vrska so EU, energetskite kulturi i soodvetnite aktivnosti se razvivaa i se u{te
se vo proces na razvivawe, za proizvodstvo na energija so upotreba na agro-{umski
ostatoci i urban otpad. Nekoi od niv se navedeni vo EU proekti kako {to se "Make It
Be Project – “Proektot Da ostvarime” koj pretstavuva Instrument za donesuvawe odluki
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i nivna implementacija za isporaka na lokalni i regionalni bio-energetski sinxiri ”
so cel da se pro{irat kako najdobri praktiki vo bioenergetskiot sektor i da se zemat
predvid pri razgleduvawe na potencijalni povtorlivi primeri vo EU zemjite dokolku
ima pobaruva~ka za odr`livost. (Make It Be Project, 2010).

4. Analiza i procenka na proizvodstvoto na бiomasa
Preku raspolo`livosta so biomasa na odredena teritorija mo`e da se proceni kolku
bioenergijata mo`e da pridonese za snabduvaweto so energija. Vo ovaa potto~ka
navedena e definicijata za potencijal i raspolo`livost so biomasa vo uslovi na
odr`livost vo nekolku sektori (zemjodelstvo, {umarstvo, industrija i otpadi) kako
{to e navedeno pogore.
Analizata na proizvodstvo na biomasa }e se koristi za prou~uvanite regioni spored
sekoja poedine~na situacija: nekoi EU regioni }e imaat sektor koj e porazvien od
drugite.
Vo preliminarnata analiza koli~estvoto na biomasa mo`e da se pretvori od toni
godi{no vo energetska edinica kako {to e Xul ili kWh ili TOE.
Treba da se napomene deka pretvoraweto na energija i soodvetnata tehnologija se
u{te ne e izbrana no istite }e bidat razgledani vo ovaa potto~ka.
4.1.

Klasifikacija na biomasa

Za da se presmeta biomasata za potrebite na odredena teritorija, prvo mora istata da
se identifikuva i klasificira. Vakvata podelba mo`e da se napravi vrz osnova na
razli~ni parametri. Vo evropskata norma za cvrsti goriva, klasifikacijata se pravi
vrz osnova na potekloto/izvorot na gorivo (CEN/TC-335) no taa ne uka`uva na potekloto
na biomasata vo odnos na ekonomskite sektori kako {to se zemjodelstvo, {umarstvo,
industrii ili upravuvawe so otpad.
Vo ovaa potto~ka klasifikacijata na biomasa se vr{i vrz osnova na prethodno
navedenite sektori, kako {to se: zemjodelski ostatoci/kulturi, otpad od stoka,
{umski ostatoci, ostatoci, industriski otpad i otpad od gra|anskiot sektor.
Sekoja od ovie klasi podrazbira razli~ni vidovi na biomasa, a glavnite od niv se:
proizvodi (o`neana biomasa) i ostatoci (sporedni proizvodi pri nivniot rast,
`neewe, i obrabotka).
Korisno e da se soberat podatoci za raspolo`livosta so biomasa od razli~ni izvori
vo smisla na toni/godi{no. Druga klasifikacija na kategoriite na biomasa go zema
predvid pretvoraweto na biomasa vo soodvetni goriva.
Vo odnos na produktivnosta, indeksite na proizvodstvo se razgleduvaat vo odnos na
vidot na biogorivo i se izrazuvaat vo t/god., l/god. i m3/god.
Isto taka va`no e da se zeme predvid pretvoraweto na bioenergija na biogorivata vo
energija proizvedena i izrazena vo odnos na MJ ili kWh ili TOE proizvedeni vo toni,
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litri ili m3 od gorivoto koe se koristi. Na krajot, korisno e da se sporedat
rezultatite vo odnos na raspolo`livost so biomasa5 (t.e.: toni /godi{no koi mo`at da
se pretvorat vo MJ/godi{no). Vo tab. 5 daden e pregled na klasifikacija na biomasa od
materijalite za Biomasa.
4.2.

Procenka na potencijalot za biomasa

Glavniot biznis predizvik za potencijalni bioenergetski proekti e da se poka`e
profitabilnosta od bioenergetski sinxiri vo sporedba so drugo iskoristuvawe na
zemji{teto, vo ramkite na analiza na celosniot `ivoten ciklus. Za ova e potrebno
namaluvawe na tro{ocite za proizvodstvo na biomasa i nejzin prevoz kako i
podetalna presmetka na potencijalnata i raspolo`liva biomasa vrz osnova na
karakteristikite na odredena teritorija.
Pri ovoj ~ekor, va`en faktor koj treba da se odredi e proizvodstvoto na biomasa vo
sekoj od gorenavedenite sektori.
Selekcija na vidovi e zna~aen faktor vo produktivnosta, sepak va`no e da se zapomni
deka za rastenijata va`at zakonite na prirodata.
Generalno, visokata produktivnost na biomasa se dobiva od golemi sistemi za
proizvodstvo na drvena biomasa so prinos od okolu 5-15 suvi t/ha godi{no, vo prosek
vo odnos na ciklusite na rast i berba.
Drugi sistemi za povisoka produktivnost imaat godi{en prinos od 50 suvi toni po
hektar. No za ovie sistemi potrebno e soodvetno zemji{te i klimatski uslovi za da se
ima visoka stapka na rast. Produktivnosta go definira karakterot na zemjata koja
poddr`uva nekoj bioenergetski proekt.
Produktivnosta na biomasa zavisi isto taka i od tro{ocite za `neewe, transport i
logistika. Poradi ova se predlaga detalna analiza na biomasata za da se odredat
prostorite na koi istata e rasprostraneta
Dokolku rasprostranetosta e edna od najgolemite prednosti na biomasata, vo isto
vreme taa pretstavuva eden od nejzinite klu~ni nedostatoci. Skapo e da se sobere
celata biomasa na odredena teritorija vo centralnite pogoni za prerabotka, no
koncentrirano proizvodstvo na biomasa i dobro skladirawe na zalihi zna~at golema
isplatlivost vo prerabotuva~kite pogoni.

5

So cel da se sporedat rezulatite vo odnos na potencijalot za bio-energija (so upotreba na toni/god):

- presmetkata treba da se napravi taka {to }e se zemat predvid suvata biomasa za biomasa dobiena od drva,
trevi i biomasa od ovo{je/semki
- treba da se znae prose~nata sodr`ina na energija (MJ/Kg) kako i procentot na organska materija za
zemjodelskite proizvodi (sila`a od p~enka, {talsko |ubre, itn.)
- treba da se znae sodr`inata na metan, na pr. za gas od otpadni vodi, ostatok od fekalni vodi, tiwa/deponii
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Duri i ako biomasata od resursite e "seprisuten", ne celata biomasa mo`e da se
upotrebi za proizvodstvo na energija, poradi nekolku “ograni~uvawa”.
Jasno e deka za podobra teritorijalna strategija vo vrska so presmetkata na
snabduvaweto so biomasa va`no e da se razvie "Pristap za biomasa", koj gi zema
predvid nejziniot potencijal i raspolo`livi vrednosti vo uslovi na odr`livost.
Potencijalot za biomasa go pretstavuva sevkupnoto koli~estvo na izvorot koj e
prisuten na odredena teritorija; ~estopati zboruvame za potencijalite za biomasa od
razli~ni gledi{ta: teoretski, tehni~ki, ekolo{ki i ekonomski.
Vo praksa, samata biomasa koja stoi na raspolagawe za proizvodstvo na energija
poteknuva od upotrebata na odredeni ograni~uvawa (tehni~ki, ekolo{ki, drugi
ograni~uvawa povrzani so konkurentni upotrebi) na teoretskiot potencijal kako {to e
prika`ano vo Grafikon 3 i objasneto vo Materijalot za Biomasa “Handouts of Biomass”
(Ener Supply Project, 2010).
OGRANI^UVAWA VO VRSKA SO @IVOTNATA SREDINA

TEORETSKI
POTENCIJAL
TEHNI^KI
ZAGUBI

AKTUELNI KONKURENTNI
UPOTREBI
Raspolo`liv neto potencijal za
pretvorawe vo energija

Potencijal za zgolemena
efikasnost na aktuelnite
upotrebi na energija

TEHNI^KI
POTENCIJAL

Izborot na tehnologijata na pretvorawe zavisi od
fizi~kite
i
hemiskite
karakteristiki
na
ostatocite, vkupnoto raspolo`livo koli~estvo od
prou~uvanata povr{ina i sistemot biomasa-vo-energija
(logistika,
prevoz,
fabrika
za
pretvorawe
na
energija, . . . )

ENERGETSKI POTENCIJAL
mo`e da se odredi do nivo na tro{oci pod koe
se isplati da se nabavi ostatotok za
pretvorawe na energija

Grafikon 3. - Pristap za presmetka na biomasa (Make It Be Project, 2010).

Vrz osnova na gorenavedeniot “Pristap za Biomasa” od "teoretski potencijalnite
vrednosti" na biomasi, }e mo`e da se presmetaat “najverojatnite neto potencijalni
vrednosti" vo odreden vremenski period.
Presmetkata na resursi naj~esto e povrzana so odreden period zatoa {to nivnata
vrednost e promenliva so tekot na vremeto.
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4.3.

Presmetka na potencijalna biomasa

Koga stanuva zbor za resursi, osobeno za site vidovi na biomasa na relativno
golemi geografski prostori, treba da se koncentrirame na dva vida na
problemi vo vrska so raspolo`livite resursi (areal i sredna prose~na
vrednost) i verodostojnosta na podatocite. Ovoj problem e dotolku pogolem
poradi toa {to raspolo`livosta ~esto se sfa}a vo tehni~ki i ekonomski
kontekst. Vo ovaa studija, napraven e obid da se napravi jasna distinkcija
pome|u zna~eweto na raspolo`livost i na tro{oci za snabduvawe i ceni, koi
variraat od edna do druga zemja.
4.3.1. Potencijal za biomasa od energetski kulturi

Zemjodelskiot sektor e eden od najva`nite vo smisla na potencijal za biomasa
koj mo`e da se iskoristi vo procesite za pretvorawe na energija preku
upotreba na energetski kulturi i zemjodelski ostatoci (koi }e bidat
analizirani vo slednata potto~ka). Vo ovaa potto~ka se razgleduva
teoretskiot potencijal za biomasa koj poteknuva od energetski kulturi. Za
to~na procenka treba da se zemat predvid lokalnoto proizvodstvo na
zemjodelski proizvedeni materijali.
Vrz osnova na opisot na biomasata i nejzinata soodvetnata klasifikacija, vo
tabela 6 prika`an e op{t pregled na potencijalno proizvodstvo na biomasa od
energetski kulturi, vo koj se dadeni primeri za razli~ni indeksi za berba na
osnovnite energetski kulturi; generalno site vrednosti poteknuvaat od
eksperimentalni aktivnosti sprovedeni vo Grcija i Italija.
Tabela 5. - Indeksi za proizvodstvo na biomasa od energetski kulturi: op{t pregled
Energetski
`itarki

Vid na
biomasa

Proizvodstvo
6
na biomasa
7
(tdm/ha)

Vlaga pri
berba
(%)

Godi{ni trevni kulturi
@itni
So semiwa
rastenija

6
7

Slama od
ostatoci
od p~enka

Referenci

2.0 – 3.5, 3.0

14

-

Cioffo, 2009

-

14

-

Foppa Pedretti et al., 2009

5.5

12-14

16.5

4.1-9.2,7.08
10.60 – 8.34, 9.93

59 – 64 , 62

17

6

P~enka

Poniska
vrednost
za
zagrevawe
(MJ/kgdm)

Sager A., et al, 2009
Casagrande L. et al., 2005
R. Canestrale et al, 2007

Areal i prose~na vrednot
Proizvodtsvoto na biomasa se presmetuva kako suva materija godi{no.
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P~enka

Dvobojna
kineska
{e}erna trska
(Sorghum)
Konop
Detelina i
trevesti krmni
kulturi

7.09 – 8.34, 7.86

-

-

Barbieri S. et al, 2004

10.9

-

-

Sacco et al.,2007

Sila`a od
p~enka

19
12.8-14.6, 13.4

34.5
19 -24, 20.4

17
-

Blaga
kineska
{e}erna
trska
Vlaknesta

13 – 45
4

30
14

-

Mardikis et al., 2000
Cioffo, 2009

9.1
27

30
9
30

17
-

Jodice R., 2007
Mardikis et al., 2000

kineska
{e}erna
trska

20 – 30

Sila`a od
sorgum
Koren,
lisja
Koren

...
Pove}egodi{ni trevni kulturi
Koren,
Arundo Donax
lisja
(Xinovska
trska)

Mischantus spp.
(Slonova treva)

Panicum Virgatum
(Proso)

Koren,
lisja

Koren,
lisja

Cynara
Cardunculus
(Kardun)

Koren,
lisja

Hibiscus
cannabinus
(Kenaf)

Koren

8

55 – 70

5

-

Candolo G., 2009
Casagrande et al., 2005

Candolo G., 2006

18
22 – 28, 25

30
40

17
16.9

Candolo G., 2009
Foppa Pedretti et al., 2009

5 – 15
20.5
8

50 - 60
80

18 – 25.6
10.2

Candolo G. 2006
Coaloa D., et al., 2010
Data elaborated (Candolo
G., 2009)

1 – 6, 3.5

84.5 – 83.5

2.4

20 – 30

-

16 - 17.1

Mardikis M. et al., 2000

15 – 35

55 – 70

16 – 17

Candolo G., 2006

20 – 35, 28

40

17.5

Foppa Pedretti et al., 2009

8.68
11 – 34

-

17.6

Coaloa D., et al., 2010
Mardikis M. et al., 2000

15 – 25

50 – 60

17.3 – 17.6

15 – 30, 23
14 – 25, 19

15 – 30, 25
-

17.0
-

Foppa Pedretti et al., 2009
Mardikis M. et al., 2000

10 – 25

50 – 60

17.4

Candolo G., 2006

10 – 25, 18
17 – 30

35 – 40, 35
-

15.9
-

Foppa Pedretti et al., 2009
Mardikis M. et al., 2000

10 -15, 12

(20 – 30) 20

15.6

Foppa Pedretti et al., 2009

7.12 – 14
7.6 – 23.9

22.4 – 26.9

14 – 18
-

10 – 20

50 – 60

15.5 – 16.3

10 – 20, 15

35

15.9

Candolo G., 2006

Ranalli P., 2010
Mardikis M. et al., 2000
Candolo G., 2006
Foppa Pedretti et al., 2009

...
Maslodajni kulturi

8

Vrednost na areal od Candolo 2006.
Vrednosta na vla`nost pri berba zavisi od lokalnata oblast. Vo Grcija presmetana e 30%,
dodeka vo Italija se dvi`i od 55 - 70%.
9
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Son~ogled

So semki

10

9

37.7

11

-

-

Coaloa D. et al., 2010

9

-

Mardikis M. et al., 2000

3.0- 3.9, 3.0
1.3-1.6, 1.1

Foppa Pedretti et al., 2009

13

Brassica Napus
(Repka)

So semki

2.82
1.4 – 2.0
13

2.7 – 1.1

14

37.6

7

1.0

-

13

Brassica Carinata
(Etiopski
sinap)
Glycine Max (Soja)

So semki

-

14.6 - 21

So semki

1.01
14
0.52

-

-

Coaloa D. et al., 2010
Balat M., 2010

-

-

MarsonT. Andrade R., 2010

-

39.6
-

-

-

-

39.4
-

-

-

67
-

18.8 – 20.1
-

-

43-46
-

-

-

-

92

49.4

9 – 12.5

50 – 60

17.7 – 18

Candolo, 2006

9 -13 11

50

18.6-19.1

Foppa Pedretti et al., 2009

14

So semki

14

14
0.27
13

14

3.026 - 0.5

Palma

14

Ovo{ni
semki

5

13

14

13.28

- 4.5

13

Jatrofa

Mikroalgi

So semki

12

Balat M., 2010

1.88
13
1.4 – 2.0

2.7 – 0.5

Pamuk

Foppa Pedretti et al., 2009

Celata
biomasa

17.08 – 5
14
0.5

14

25-75
14

50

Coaloa D. et al., 2010
Mardikis M. et al., 2000

Vegburner.co.uk/oils.htm
Tickell, 2000
MarsonT. Andrade R., 2010
Vegburner.co.uk/oils.htm
Balat M., 2010
MarsonT. Andrade R., 2010
Nasrin A.B.,2008
Balat M., 2010
www.jatrofEUl.com
Trabucco F. et al., 2010
Balat M., 2010
Demirbas A., 2010

...
13
Drvnocelulozni drva (SRF)
Topola

Drvo

10

Vrednosta se odnesuva na seed proizvodstvo na (tdm/ha godi{no)
Vrednosta se odnesuva na ekstrahira sirovo maslo (t/ha godi{no)
12
Mikroalgite se nova granica “Energetski kulturi so visok potencijal za proizvodstvo na biogorivo od
maslo. Prednostite se: kratok `ivoten ciklus, fotosintezata se pravi so CO2 pogolema otkolku kaj
rastenijata, koli~estvoto na lipidi iznesuva od (25 -75) t/ha.
13
Generalno, nekoi drvnocelulozni kulturi se odgleduvaat kako [KR(SRF (Short rotation forestry)–
{uma so kratka rotacija.
11
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11.8 – 17

50

-

Ranalli P., 2010

Salix spp. (Breza)

Drvo

9.56
10 – 15

50 – 60

17.8 – 18.4

Robinia
Pseudoacacia (Crn
bagrem)

Drvo

10 – 15, 12.5
5.6 – 17.1, 7

50
-

18.4-19.2
-

10 – 13

50 - 60

17.7 – 17.8

10 – 15, 11

50

17.8

Coaloa D. et al., 2010
Candolo, 2006
Foppa Pedretti et al., 2009
Mardikis et al., 2000
Candolo, 2006
Foppa Pedretti et al., 2009

Eucalyptus spp.
(Eukaliptus)

Drvo

8.75
8–9

50

Zimzelen
~estar
Listopaden
~estar

Drvo

12
35 - 60

50
40 - 50

18.6
18.8-19.8

Foppa Pedretti et al., 2009
Foppa Pedretti et al., 2009

Drvo

36 -60

40 -50

18.5-19.2

Foppa Pedretti et al., 2009

16 - 19

14

Coaloa D. et al., 2010
Mardikis et al., 2000

4.3.2. Potencijal za biomasa od ostatoci od otpad.
Ostatoci od zemjodelskiot sektor
Spored izve{tajot na EU za procenka na Zemjodelski ostatoci, ostatocite od `itni
kulturi zafa}aat nad 1% od vkupnoto obrabotlivo zemji{te (UAA)15 vo EU15 i
proizvedenite suvi drvnocelulozni ostatoci (koli~estvo na vlaga <50%). Ova se
odnesuva na : obi~na p~enica (10,8% od UAA), durum p~enica (2,9% od UAA), ja~men
(8,7% od UAA), p~enka (3,3% od UAA), son~ogled (1,6% od UAA), repka (2,8% od UAA),
maslinovi drvja (2,8% od UAA) i lozi (2,7% od UAA) i drugi `itni kulturi (Siemons R.,
2004).
Koli~estvoto na ostatoci proizvedeno od odredena `itna kultura (koe naj~esto se
narekuva soodnos pome|u ostatokot i proizvodot) mo`e da varira zna~itelno vo
zavisnost od zemjodelskata praksa, raznovidnosta ili lokalnite klimatski uslovi.
Poradi toa presmetkata na soodnosot ostatok -proizvod treba da bide kolku {to e
mo`no poprecizna vo zavisnost od prou~uvanata povr{ina. Me|utoa poradi toa {to
ovie podatoci retko mo`at da se dobijat na lokalno nivo, vo predvid mo`at da se
zemat studii koi se objaveni vo nau~nata literatura ili literaturata od soodvetniot
sektor.

14

Granicite vo koi se dvi`i kaloriskata vrednost zavisat od delot od rastenieto koe pove}e se
koristi: koren so ili bez lisja.
15
UAA – Iskoristena zemjodelska povr{ina.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crop_production_statistics_at_regional_leve
l
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Tehni~kiot potencijal na ovie ostatoci se presmetuva koga }e se pomno`at
obrabotlivite povr{ini so zemjodelskoto proizvodstvo za sekoja kultura vo sekoja
zemja pri {to se zema predvid sekoja prose~na vrednost na proizvodstvo i soodnosot
na ostatoci ili prinosi od ostatoci (vo suvi toni/ha) dobieni od literaturata. Vo
tabelata 8 daden e pregled na proizvodstvo na Ostatoci od zemjodelski kulturi,
spored razli~ni izvori.
Tabela 6. - Vrednosti na ostatoci od zemjodelski kulturi

Zemjodelski
kulturi

Vid na
biomasa

Soodnos na
ostatoci

(Ostatok/glaven
proizvod)
Ostatoci od trevni kulturi

Obi~na
p~enica

Proizvodstvo
na biomasa16
(tdm/ha)

Vlaga
pri
berba
(%)

Poniska
vrednost
na
zagrevawe
(MJ/Kgdm)

0.5

17

-

15

-

0.9

18

-

15

-

2.5 – 5.0

10 – 13

17.5 – 19.5

1
1.16 – 1.36
0.34 – 0.39
1.09 – 1.5

1.2 – 2.5, 2.3
3
1 – 1.6
4–6

10 -14
11 – 14
9 – 14
40 – 65

17.5 -19.5
17.5 -19.5
17.5 -19.5
13.8 – 17.6

0.7

-

50

-

1.6
3.3

-

45
40

-

Slama

1 – 1.66

Durum p~enica

Slama

Ja~men
Avena

Slama
Slama

P~enka

Steblenca,
ko~ani

Repka

Steblenca

Son~ogled

Korewa i
lisja

19

Referenci

Siemons R.,
2004
Siemons R.,
2004
Cioffo,2009;
Foppa
Pedretti et
al., 2009.

Siemons R.,
2004

Cioffo,2009;
0.7 – 1.3

1.7 - 4

14 – 20

15.2 – 17.9

Foppa
Pedretti et
al., 2009

4-6

35 – 45

18 – 18.4

Cioffo,2009;

0.14 - 0.30

4-6

35

18 – 18.4

0.60
0.40
0.21
1.57 - 2
0.25 – 0.5
0.27 – 0.5
0.23 – 0.4
0.33 – 0.4
0.39 – 0.5

3
2
1.4 – 2.8
3–7
1.6 – 6.4
0.4 – 1.6
0.4
3.6 – 6.8

35
35
55
35
35 - 45
35 - 45
35 - 45
35 - 45
35 - 45

18 – 18.4
18 – 18.4
18 – 18.4
18 – 18.4
-

Foppa
Pedretti et
al., 2009

Ostatoci od kulturi koi rastat na drvja
Ovo{je so
0.30 -0.50
edna semka
(Praska)
Pove}e
semkasto
ovo{je (Kru{a)

Badem
Fstak
Smokva20
Jatka21
Portokal
Klementina
Mandarina
Limon

16

Ostatoci
pri
kastrewe

Cioffo,2009

domen i prose~na vrednost

17

Vrednosti koi se odnesuvaat za Severna UE
18
Vrednosti koi se odnesuvaat za Centralno- ju`na UE
19
Vrednosti koi se odnesuvaat za Ju`nite italijanski regioni (Sicilija, Bazilikata, Kalabrija,
Kampanija, Apulija, Sardinija)
20
Vrednosti koi se odnesuvaat za planirawe 6x6 i 10x10/ha.
21
Vrednosti na biomasa koi se odnesuvaat na sadewe 5x5 so kastrewe na proizvodstvoto.
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0.39 – 0.45

2.0 – 2.5

45 - 50

18.4 – 19.2

Cioffo,2009;

1.14 – 1.25

1 – 4, 3.7

35 - 45

18.4 – 18.8

Foppa
Pedretti et
al., 2009

Lozja23
Maslinka24

Raspolo`livosta so ovie vidovi na ostatoci za energetski potrebi e ograni~ena od
nekolku tehni~ki, ekolo{ki ili ekonomski faktori, koi e te{ko da se izmerat.
Spored Dalianis i Panoutsou (1995) od vkupnite zemjodelski ostatoci proizvedeni vo
EU15, 48% se koristat za ne-energetski (na primer `ivotinska hrana) ili
tradicionalni nameni za energija a ostanatite 40-45% ne mo`at da se eksploatiraat
od najrazli~ni tehni~ki i/ili ekonomski pri~ini (Siemons R., 2004).
Spored ova, vo podatocite objaveni od Cioffo se potencira deka vo Ju`na Italija,
upotrebata na ostatoci od slama kako energetski proizvod treba da se isklu~i, zatoa
{to istata e nameneta za zootehni~kiot sektor ili zemja za agronomski celi.
Kastreweto na drvja se ~ini deka ima diskreten uspeh kako energetski proizvod:
statisti~kite podatoci potvrduvaat deka 31% od delovite od kastrewe drva koi se
sobiraat na godi{no nivo se koristat za energetski potrebi. (Cioffo, 2009).
Ostatoci od zootehni~kiot sektor
Prose~niot volumen na {talskoto |ubre i ka{esta masa vo golema mera se razlikuva
od eden vid na `ivotni do drugi, i generalno zavisi od nivnata vozrast i `iva mera.
Me|utoa srednite vrednosti se razvieni od razli~ni istra`uva~i so cel da se
pomogne vo planiraweto, dizajniraweto i rabotata okolu sobirawe na {talsko |ubre,
skladirawe i pred-obrabotka i sistemi za iskoristuvawe na sto~nite kombinati. Vo
ovaa analiza prifateni se ASAE standardnite koeficienti, koi se pretstaveni vo
Tabela 9 soglasno drugite vrednosti koi se sre}avaat vo stru~nata literatura.
Vrednostite se odnesuvaat na sve`o {talsko |ubre i ka{esta masa. Ako gi zememe
predvid mo`nostite za sobirawe i iskoristuvawe na energijata od {talsko |ubre
(tuka se misli na ~uvawe `ivotni na otvoreno ili na mali farmi), samo 50% mo`e da
se smetaat za raspolo`livi za proizvodstvo na energija.
Tabela 6. - koeficient na otpad ({talsko |ubre i ka{esta masa.) spored `ivotinska
kategorija.
TS
`iva
mera
@ivotinska
kategorija

(kg)

Govedo

640

Sviwa

60

Vkupno
sve`o
{talsko
|ubre
(kgm.)25
50 – 55,
51
5 – 6, 5.2

Vlaga
(%)

83 -88
86
90

Vkupno
cvrsta
hrana

VS
Isparliva
cvrsta
hrana

Proizvodstvo
na biogas
3

(m /tsv)

CH4 vo
biogas

Referenci

(%)

(% po
Kgm.)

(% po TS)

11 – 15,12

80 – 85

300 – 450

60 – 65 ASAE D384.1;

6 – 9, 8

75 – 90

450 – 550

60 – 65

F. Pedretti

Vrednosti koi se odnesuvaat na planirawe na 500 rastenija/ha.
Vrednosti koi se odnesuvaat na planirawe 2x1 so Tehnikata “Kastrewe zaradi pottik”
24
Vrednosti koi se odnesuvaat na planirawe na 150 rastenija/ha so proizvodstvo od 25 Kg ostatoci
od kastrewe/rastenija*godi{no.
22
23

25

Sve`o {talsko |ubre se odnesuva na `iva mera na navedenoto `ivotno.
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Kow
Koko{ka
Misirka
Patka
Ovca

500
1.6 3.5
6 -15
6.5 -8
70 80

20 – 24.5
23.6

85

74
74

14 – 15,
15
19 – 25,
23
19
49

0.52 -0.72

75

0.48 -1.2
0.52 -0.64
5.6 – 6.4

-

22 -40

75

250 – 500

75

300 – 500

95 – 98
33

300 – 500
300 – 500

70 – 75

300 – 500

60 – 65

2009,

D384.1;
60 – 65 ASAE
Siemons R.,
F. Pedretti
2004
60 – 65
60 – 65
2009,
60 – 65
Siemons R.,
2004

Vrz osnova na pretpostavkite i podatocite od presmetkite na Siemons,
raspolo`livosta so vla`no {talsko |ubre vo EU (EU15+10+2) iznesuva okolu14 Mtoe,
koe mo`e da se koristi za proizvodstvo na metan preku anaerobno varewe.
Spored tabela 9, koli~estvoto na otpad proizvedeno od edna edinica se presmetuva
spored vidovite na `ivotni (dobitok, sviwi, koko{ki i kowi). Toa isto taka zavisi od
nivnata vozrast i funkcija (na primer: molznici i teliwa }e proizvedat razli~no
koli~estvo otpad). Teoretskioit potencijal treba da se presmeta otkako }e se napravi
analiza na `ivotinskata farma, broj na dobito~ni grla i zemjodelskata dejnost. No vo
pove}eto slu~ai ova istra`uvawe ne e lesno ili e premnogu skapo za da se realizira.
Ostatoci od {umskiot sektor
Sporednite proizvodi od {umarstvoto se site onie biomasi koi poteknuvaat od
{umite vo tekot na {umskite aktivnosti. Vo niv spa|aat par~iwa od kora i drvo
ostaveni od vrvovi i granki, kako i trupci i delanki napraveni pri se~ewe {tici.
[tom ovie sporedni proizvodi se podlo`at na proizvodstven proces (kako na primer
pravewe briketi ili peleti od strugotini i drugi strugotini od drvo) tie se smetaat
za industriski proizvodi.
Tabela 7. - Vrednosti na ostatoci od {umskiot sektor.

Kategorii
na {umsko
drvo
[uma so
tvrdi
listopadni
drva
Zimzelena
{uma
Drvo od
re~en breg

Vid na
biomasa

Vrvovi i
granki
Vrvovi i
granki
Vrvovi i
granki

Vlaga pri
berba
(%)

Poniska
vrednost na
zagrevawe
(MJ/kgdm)

2–4

25 – 60, 40

18.5 – 19.2

2–4

25 – 60, 40

18.8 – 19.8

40 – 60

16 -18

Proizvodstvo
na biomasa26
(tdm/ha)

0.8 – 1.6

27

Referenci

F. Pedretti E.,
2009
Francescato,
2009.

Ostatoci i otpad od industrski sektor
Spored nekolku analizi na industriskiot otpad niz EU presmetano e deka
industriskite ostatoci od zemjite na EU (27) dostignuva 13 Mtoe, (Siemons R., 2004). Vo
industriskiot otpad spa|aat industrisko otpadno drvo od pilani (kora, strugotini,
delanki od drvo, tenki par~enca i otse~oci). I otpadot od fabrikite za celuloza (na
primer crn liker) spa|a ovde no najgolemiot izvor na industriski ostatoci e

26

27

Grani~ni i prose~na vrednosti
Minimumot i maksimumot se odnesuva na vla`ni toni na 100 m vo dol`ina
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prehrambenata industrija. Ovie ostatoci mo`e da se sostojat od vla`na celulozna
materija (na pr. od opa{estite kraevi od {e}erna repka), masnotii (iskoristeno maslo
za gotvewe) i proteini (odnosno otpad od klanici). Ne site ostatoci mo`e da se zemat
predvid vo ovaa potto~ka poradi nedostatok na podatoci, no nekoi od niv se
prika`ani ovde.
Tabela 8. - Ostatoci i otpad od industriski sektor.

Industriski
kategorii

Vid na
biomasa

Proizvodstvo na
biomasa

Vla`nost pri
berba

(tdm)

(%)

Ostatoci i otpad od {umska indistrija
Kora,
strugotini,
Drvo od
delanki od
pilani
drvo, tenki

Poniska
vrednost za
zagrevawe

Referenci

(MJ/kgdm)

2 5 -60

18 – 21

F. Pedretti,
2009.

par~enca i
otse~oci

Fabriki za
celuloza

Crn liker

-

-

-

-

Ostatoci i otpad od zootehni~ka industrija
Industriski
kategorii
Govedo
Sviwa

Vid na
biomasa

% Otpad od
`iva mera
7–9

Otpad od
klanica

12 – 14

@ivina

Fstak
Portokal
Ostatoci od
maslinka

Vino od
grozje

(MJ/tdm)

50 – 60

1.59 – 28.05

F. Pedretti,
2009.

23 -26

Ovca
8-11
Ostatoci I otpad od agro-industrija
(Biomasa/Prima
Vid na
Kategorii
ren proizvod)
biomasa
Soodnos
obvivka,
korupka,
Zelen~uk
me{unka,
lu{pa
0.07
praska
semka
0.73
Badem
kora
Le{nik

(%)

t/ha

(%)

(MJ/Kgdm)

Referenci

-

75 - 90

-

F. Pedretti,
2009.

0.88
3.65

12-15
< 15

19.6 – 22
19.6 - 22

0.50

0.70

< 15

18.4 – 19

0.50 – 0.55

0.77

12-15

16.9 – 17.8

0.60

0.3

< 15

19.6 - 22

F. Pedretti,
2009.
Cioffo, 2009

0.10

1.48 –
2

> 80

-

Cioffo, 2009

12 - 20

17.6 – 18.4

Cioffo, 2009

45 – 50

-

40 - 70

16.5 - 17.4

kora
kora
Kora,
par~iwa
ovo{je
ostatok po
ekstrakcija
na celoto
maslo

Referenci

0.22 – 0.28

0.25 – 0.30
otpad
0.15 – 0.21

1.322.8

1.2–
1.5

Cioffo, 2009
Cioffo, 2009

Cioffo, 2009
F. Pedretti,
2009.
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Ostatoci i otpad od urban sektor
Kako {to e navedeno vo ^len 2 od EU Dir 1999/31/ CE, biorazgradliviot otpad (BROBMW) se definira kako otpad koj mo`e da pomine niz aerobno ili anaerobno
raspa|awe, kako {to e otpad od hrana i gradina, hartija i karton. Sinteti~kite
organski materijali kako plastika ne se vklu~eni vo definicijata zatoa {to ne se
biorazgradlivi. No fokusot e na ostatoci od biomasa koja mo`e da pridonese za neto
namaluvawe na emisiite na jaglerod. Komlicirano e da se presmeta celiot
biorazgradliv del od urbaniot otpad zatoa {to nekoi zemji imaat razli~ni na~ini na
sobirawe i upravuvawe so otpadot. Poradi toa, pretstavena e samo lista na
osnovnite klasi na otpad (Tab. 13)
Tabela 9. Osnovni klasi na urban otpad.

Kategorii
Organski del od
Urban BRO
(doma}imnstva)
Organski del od
komercijalni
uslugi:
restorani,u~ili{ta
itn.
Upotrebuvano
maslo za gotvewe
Kastrewe drva
pokraj
urbanizirani ulici

4.4.

Vid na
biomasa

(Biomasa/BRO)
Soodnos

Proizvodstvo na
biomasa(t/godi{no
)

Vlaga

LHV

(%)

(MJ/kgdm)

Organska
materija

-

-

-

-

-

Organska
materija

-

-

-

-

-

Maslo

-

-

-

-

-

80 -250

40

18 - 21

Foppa
Pedretti,
2009.

Granki
od drva

28

8 - 25

Referenci

Presmetka na raspolo`liva biomasa

Pri vr{ewe na istra`uvawa i presmetuvawe na resursi na biomasa - (osobeno
studiite koi se odnesuvaat na site vidovi na biomasa za relativno golemi
geografski povr{ini) generalno se soo~uvame so problemi vo vrska so
verodostojnosta na podatocite za postoe~kite ostatoci, otpad, potencjalna
biomasa od energetski kulturi koi isto taka se povrzani so definicijata za
raspolo`livi resursi, koga granicite - vo koi spa|aat i tehni~kite i
ekonomskite - se nesigurni.
Za da se presmeta raspolo`livata biomasa neophodno e vo modelot da se
vklu~at razli~ni ograni~uvawa (ekolo{ki, socijalni, i ekonomski) koi }e
mo`at da ja ograni~at nejzinata raspolo`livost.
Koga }e se najdat raspolo`livite biomasi, nivnata upotreba bi mo`ela samo
delumno da bide oddr`liva.
Procenkata na "Odr`livost na snabduvawe so biomasa” - OSB (“Sustainability
Biomass Supply" - SBS -) e mo`na samo dokolku se procenat i nabquduvaat site
klu~ni aspekti od bioenergetskiot sinxir. Podolu e prika`ana presmetkata na
snabduvawe so raspolo`liva biomasa”- SRB (“Available Biomass Supply” – ABS) –
od “Snabduvawe so potencijalna biomasa”- DPB(“Potential Biomass Supply” - PBS .)
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Pretpostavuvame deka procentot na ostatoci od drva/rastenija za vreme na ten~ewe kastrewe iznesuva 8 -25 %
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Generalno, koli~estvoto na materijali mo`e da se presmeta so koristewe na
slednata formula (Ravenka 1). Spored ovaa formula (Rav. 1) vra}aweto na
raspolo`livite toni na biomasa na godi{no nivo, zemaj}i gi vo predvid
soodvetnite gorenavedeni indeksi za biomasa. Celta e da se presmeta
koli~estvo na biomasa (kako primaren proizvod i ostatoci) koi mo`at da se
soberat vo odreden region.
Ravenka 1:
Biomasa= prinos od povr{ina_ili_dobitoki h RtPi h (1-zagubai) h (1momentalna upotreba i) h (1-ekol i) h (ekon i)







Biomass

Area
_
or
_
cattle
_
dedicate

yield

RtP

1

loss

1

curr
_
use

1

ec

ec
i
i
i
i
i
i
i
i

Kade:
Prinos od povr{ina_ ili_dobitok i (ha/br. na dobito~ni grla): e povr{inata ili br. na
dobito~ni grla vklu~eni i vo regionot koj e predmet na studija;
Prinosi (t/ha): e prinosot od `itnite kulturi ili {talsko |ubre po dobitok I vo
prou~uvaniot region;
RtPi: e soodnosot me|u ostatoci-i-proizvod za `itni kulturi/ili {talsko |ubre od
dobitok i;

Zagubai (%): zagubi na ostatoci poradi tehni~ki problemi i;

Momentalna_upotrebai (%): momentalna upotreba na ostatoci ;

Ekoli (%): del na ostatoci koi ne bi trebalo da se otstranat poradi ekolo{ki
problemi i;

Ekoni (%): del od ostatoci koj e ekonomski povolen da se koristi za pretvorawe na
energijai.

5.

Energetska konverzija na biomasa: Tehnologii

Pogolemiot del od biomasata koj e dostapen za proektite za bioenergija e cvrst
nepreraboten rastitelen materijal so koli~estvo na vlaga koe iznesuva okolu 50%.
Postoi golem izbor na dostapni resursi na biomasa povrzani so ~ovekovata aktivnost:
osobeno ostatoci i otpad od zemjodelski, industriski, op{tinski, {umski i drugi
ekonomski aktivnosti. Site ovie resursi mo`at da se prerabotat ako se zemat vo
predvid razli~nite tehnologii: direktno sogoruvawe (za mo} i/ili toplina, CHP
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Sistem), anaerobno varewe, (CHP, za gas bogat so metan), fermentacija (na {e}eri za
alkohol, bioetanol), ekstrakcija na maslo (za biodizel), piroliza (za bio-jaglen, gas i
masla) i gasifikacija (za jaglerod monoksid CO i singas bogat so vodorod H2).

Sekoj tehnolo{ki proces isto taka mo`e da bide prosleden so niza sekundari
tretmani (t.e.: stabilizacija, odvodnuvawe, nadogradba, rafinirawe) vo
zavisnost od odredenite krajni proizvodi. Raznovidnosta na tehnologiite za
prerabotka na biomasi za proizvodstvo na energija i materijali vo
elktri~niot, toplotniot ili CHP sistemot, gas, te~ni i cvrsti formi se
prika`ani vo slednata tabela16.
Tabela 10. - Pregled na tehnologii za biomasa (Crucible Carbon, 2008).

Technologii
Direktno
sogoruvawe
Anaerobno
varewe
Fermentacija
Ekstrakcija na
maslo
Piroliza
Gasifikacija

Toplina

Energija i Biogoriva kako proizvodi
Struja
Gas
Te~ni









Cvrsti



















Izborot na prerabotuva~ki tehnologii zavisi od prirodata i strukturata na
surovinite za biomasa i posakuvanite rezultati od proektot. Spored
gorenavedenata tabela, mo`e da se vidi deka direktnoto sogoruvawe ili
gasifikacija na biomasa se soodvetni koga se baraat toplina i mo}.
Anaerobnoto varewe, fermentacija i ekstrakcija na maslo se soodvetni za
biomasi koi imaat lesno ekstrahira~ki masla i {e}eri ili visoko koli~estvo
na voda. Samo termalna obrabotka vo vid na piroliza mo`e da bide osnova za
site formi na gorenavedenite proizvodi.
Mnogu termalni tehnologii baraat sodr`inata na voda vo biomasata da bide
niska (<15%) za pravilna rabota. Za ovie tehnologii tro{okot za energija za
su{ewe mo`e da dovede do zna~itelno namaluvawe na efikasnosta na
procesot.
Poradi toa, va`no e da se odredat izvorite na biomasa zatoa {to nekoi vidovi na
biomasa mo`at da dadat podobar kvalitet na gorivo ili energija so pomali tro{oci
za razlika od nekoi drugi. Od ovaa pri~ina programite za energija od biomasa se
pravat za takvi vidovi (Tasmeen A., 2009).
Gustinata na energija i fizi~kite karakteristiki na biomasata se najva`ni faktori
pri izbor na surovini za bioenergija i treba dobro da se razgledaat za da se vidi
dali odgovaraat na surovinite i prerabotuva~kata tehnologija.
Pregled na kapacitetot na generi~na biomasa koja treba da se preraboti so pomo{ na
raspolo`livite tehnologii e prika`ana na tabela 17 podolu.
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Tabela11. - Hemiska karakterizacija na arzli~ni izvori na biomasa (Crucible Carbon, 2008).
Masnotii/masl
a
Izvori na biomasa
Trevni kulturi
Godi{ni
Semkasti
kulturi
maslodajni
kulturi
Trevni kulturi
Maslodajni
Pove}egodi{n
drvja
i kulturi
Drvnocelulozn
i drvja
Zelen otpad
@ivotinski
_______
otpad
Organski del
Urban otpad
Prerabotuva~ka tehnologija
Direktno sogoruvawe
Anaerobno varewe
Fermentacija
Ekstrakcija na maslo
Piroliza
Gasifikacija

Protei
n

[e}eri/skro
b

Drvnoceluloz
a












































Samo celuloza
Samo celuloza



Visokoproduktivna i masovna industrija za bioenergija mora celosno da gi
iskoristi resursite na biomasa i sostavnite delovi za da se izvle~e
maksimalna vrednost. Pregledot prika`an na tabela 16 uka`uva na faktot
deka deka drvnocelulozata e komponentata so najvisok volumen vo biomasata,
poradi toa termalnata obrabotka i fermentacija na celuloza koi ve}e se
testirani edna{, bi mo`ele da bidat edni od najva`nite izvori na bioenergija
vo svetot vo bliska idnina; drugi konkretni procesi (varewe, ekstrakcija na
maslo i fermentacija) mo`e da se iskoristat kako primaren prerabotuva~ki
tretman za izvori na biomasa so zna~itelni ekstrahira~ki ne-drvnocelulozni
vrednosti (Crucible Carbon 2008). Energijata koja }e se izvle~e zavisi ne samo od
raspolo`livata biomasa tuku i od vidot na energija i od tehnologijata koja se
koristi za pretvorawe na energija: so upotreba na poefikasni tehnologii }e se
proizvede pove}e energija od istoto koli~estvo na raspolo`liva biomasa. Od
ovaa pri~ina vo poglavje 5.1 od materijalot od proektot za Biomasa vo posebna
potto~ka za tehnologii za biomasa se diskutira za ova pra{awe.
5.1 Integracija na pove}e tehnologii: op{ti aspekti
Sinteza na klu~nite faktori za prerabotuva~ki tehnologii na biomasa e pretstavena
podolu (Tab. 32). Termalnite tehnologii se najmalku ~uvstvitelni na kvalitetite na
surovinata i mo`e uspe{no da gi prerabotat drvnoceluloznite materijali. Ovie
tehnologii se najgolemi i za niv ne e potrebna namenski odgledana biomasa.
Tehnologiite koi se razli~ni od direktnoto sogoruvawe se zna~itelno ograni~eni po
obem poradi nivnata zavisnost od odredeni i ograni~eni surovini. Tehnologiite koi
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davaat visok volumen i mo`nosti za vrednosti se momentalno pomalku razvieni i se
kandidati za idni inovacii .
Tabela 12. - Sporedba pome|u Tehnologiite za pretvorawe na energija od biomasa (Crucible
Carbon, 2008).
Prerabotuva~ki
tehnologii za biomasa

Mo`en
razmer29

Fleksibilnost
na surovini

Efikasnost
na
konverzija30

Direktno sogoruvawe
Anaerobno varewe

Golem
Mal
Sreden

Visoka
Sredna

Mala
Sredna

31

Sredna 32

Sredna

mal

Niska

Visoka

Piroliza

Golem

Visoka

Gasifikacija

Golem

Sredna

Fermentacija
Ekstrakcija
maslo/Esterifikacija

na

Mala
Mala
Mala

Pazarna
vrednost
na
proizvodot
Niska
Sredna
Visoka

Mala

Visoka

Visoka

Sredna

Sredna 33

Sredna

Fleksibilnost
na rezultati

Sredna
Sredna

Status
razvoj

na

Vospostaven
Vospostaven
Vospostaven
Vospostaven
Vo
rana
komercijalna
faza
Vo
rana
komercijalna
faza

Analizata ja potencira strate{kata privle~nost na termalnata obrabotka vo cvrsti,
te~ni i gasoviti energetski proizvodi, duri i ako momentalnite proekti mora da
bidat ograni~eni po svojata golemina.

5. Zaklu~ok
Analizata napravena vo ovoj pregled naglasuva deka procenkata na snabduvaweto od
izvori e slo`ena i “snabduvaweto so potencijalni izvori” e razli~en koncept od onoj
na "snabduvawe so raspolo`livi i odr`livi izvori".
Teritorijalnata analiza ~esto predviduva dobro snabduvawe so raspolo`liva
biomasa, no dokolku bioenergetskite sinxiri se realiziraat, samo mal del od
vkupnata raspolo`liva biomasa mo`e da se iskoristi vo uslovi na odr`livost.
Vsu{nost, potencijalnata biomasa ne e isto {to i raspolo`liva biomasa a ovaa pak se
razlikuva od odr`liva biomasa. Procenkata na raspolo`livosta i odr`livosta na
surovinite e od presudno zna~ewe za strate{kiot razvoj na proekti za bioenergija i e
tesno povrzana so izborot na tehnologii za biomasa za pretvorawe na energija.
Izvorite na drvnocelulozna biomasa (kako od energetski kulturi taka i od Ostatoci
ili otpad) se mnogu pozna~ajni so svojata golemina i mo`at zaedni~ki da
funkcioniraat otkolku da im se konkurencija na drugite postoe~ki upotrebi na
biomasi, kako {to se hrana, materijali, ekolo{ki usligi i prirodnata sredina.
Koristeweto na podolga rotacija na vidovi koi poteknuvaat od drvena biomasa

29

Razmerot na mo`nata industrija zavisi od goleminata na raspolo`liviot resurs na biomasa. Tehnologiite so koi
mo`e da se iskoristi drvnocelulozna biomasa imaat prednost..
30

So energetskata efikasnost se meri koli~estvoto energija vo surovinikoi se zadr`uvaat vo proizvodite.
De-polimerizacija na celuloza vo {e}eri }e ovozmo`i pristap do pove}e biomasa; me|utoa, ovaa tehnologija ne se
koristi vo komercijalni celi.
32
Ova mo`e da bidat povisoka dokolkuse razvijat tehnologiite so koi se proizveduvaat surovini na {e}er od
celuloza.
33
Direktnite rezultati od gasifikacija se mali, no ova e osnova za golem broj na goriva i hemiski proizvodi koi se
dobivaat po pat na reakcii na sinteza.
31
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pretstavuva najva`na mo`nost za razvoj na novi pobogati resursi na biomasa koi go
poddr`uvaat biodiverzitetot, zalihite na jaglerod vo `ivotnata okolina i uslugi za
ekosistemot so minimalno vlijanie vrz resursite na hrana.
Drug va`en aspekt e {to sekoja klasa na prerabotuva~ka tehnologija odgovara na
odredena biohemija na sostavnite delovi na biomasata. Mo`nostite za termalna
obrabotka se najfleksibilni od site postoe~ki klasi na tehnologii i najdobri za
celosno iskoristuvawe na strate{kite resursi na pogolemo koli~estvo na
drvnocelulozna biomasa.
Prerabotuva~kite tehnologii so koi se proizveduva pove}ekratna energija i
materijalni proizvodi za golemi pazari se onie koi najmnogu mo`at da gi zadovolat
op{testvenite potrebi i da dadat mo`nosti za odr`liv biznis. Za jaglerod neutralna
idnina }e bidat potrebni golem broj na izvori koi se zasnovaat na jaglerod, kako {to
se te~ni transportni goriva, metalur{ki sredstva za redukcija i organski hemikalii,
pa poradi toa se prepora~uvaat
tehnologiite na termalna obrabotka koi se
odnesuvaat na ovie pove}ekratni rezultati.
Na krajot, za odr`liv sinxir na bioenergija potrebna e maksimalna vrednost dobiena
od izvorot na biomasa. Onie ko-proizvodi na biomasa koi gi koristat vrodenite
materijalni kvaliteti na resursot se onie koi naj~esto izvlekuvaat pogolem del od
vrednosta. Se insistira na pred-obrabotka na surovinite za ekstrakcija na drvo,
masla, proteini i rastvorlivi {e}eri (ako ima {iroki ekonomski razmeri) i procesot
treba da se sfati kako poddr{ka na ekonomijata za proizvodstvo na bioenergija,
dokolku se raboti za golemi pazari.
Poradi toa razvojot na odredeni proekti za bioenergija ne zavisi samo od
ekonomskite uslovi tuku treba da se zemat predvid i osnovnite barawa od socijalen i
ekolo{ki aspekt kako {to se: obezbeduvawe na op{testvena dozovla za rabota i
inkorporirawe na ekolo{kite, tehnolo{kite, finansiskite i socijalni faktori.
Dokolku faktorite navedeni vo prira~nikot se zemat predvid, se o~ekuva
predlo`enite proekti vnimatelno da bidat prou~eni vo modelite na tehni~koekonomski studii na slu~aj kako prethodnici na prvi~ni fizibiliti studii,
Ocenuvawe na `ivotniot ciklus i celosna procenka na izvodlivost. Uspe{niot
zaklu~ok za sekoja od ovie fazi e va`en zaradi kontrola na razvojot na rizici kako i
za odr`uvawe na doverbata od op{testvoto i investitorite vo mo`nostite za
bioenergija.
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ХИДРО ЕНЕРГИЈА
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1. ВОВЕД
1.1.

Основни дефиниции и процеси

Хидроелектричната енергија се добива со искористувањето на водата, односно од
движењето на водата. На неа може да се гледа како на еден вид на сончева енергија,
бидејќи сонцето го покрева хидролошкиот циклус со кој земјата се снабдува со вода. Во
хидролошкиот циклус, атмосферската вода паѓа на површината на земјата во вид на
врнежи. Дел од оваа вода испарува, но повеќето понира во почвата или тече по
површината. Водата од дождовите и снегот кој се топи најпосле се влева во езерцата,
резервоарите, или океаните каде има постојани испарувања.

Слика 1: Хидролошки цуклус

Влажноста која понира во почвата може да стане наталожена вода (подповршинска
вода), дел оди во водените маси преку изворите или подземните текови. Наталожената
вода може да продре нагоре низ земјата при суви периоди и повторно да се врати во
атмосферата со испарување. Воденото испарување поминува во атмосферата со
испарување и потоа циркулира, се кондензира во облаците, и дел се враќа на земјата во
вид на врнежи. На овој начин се комплетира водениот циклус. Природата дава сигурност
дека водата е обновлив ресурс.
Малите хидроцентрали имаат најголемо учество во производството на електрична
енергија од обновливи енергетски извори, како во Европа така и во целиот свет. На
светско ниво, се проценува дека производителните капацитети изнесуваат 47000 MW, со
технички и економски потенцијал до речиси 180000 MW.
Малите Хидроцентрали (МХЦ) претежно се лоцирани на реките, т.е. не не опфаќаат
поголеми водени пространства и затоа нема потреба од градење на големи брани и
резервоари, иако со нивното постоење и лесно одржување може многу да помогнат. Не
постои општ меѓународен консензус за тоа како треба да се дефинира МХЕ;горната
граница варира меѓу 2.5 и 25 MW во различни земји, но бројката од 10 MW станува
општоприфатена, меѓу другите и од ЕАМХ(Европска Асоцијација на Мали
Хидроцентрали).
Дефиницијата дека МХЦ се хидро системи со 10 MW или помало производство на
електрична енергија ќе се користи во оваа анализа. МХЦ можат дополнително да бидат
поделени на “мини хидроцентрали“, кои обично се дефинираат како системи со капацитет
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помал од 500 kW, и “микро хидроцентрали“ за системи со капацитет помал од 100 kW.
Било која големина да се користи за дефиницијата, МХЦ се едни од најчистите системи
за производство на електрична енергија, кои се базираат на користењето на
незагадувачки обновлив извор ресурс, при што е потребно многу мало приспособување
на природата.
Исто така има голем капацитет да направи значително влијание на замената на
фосилните горива, бидејќи за разлика од другите извори на обновлива енергија, МХЦ
можат да произведуваат одредено количество електрична енергија во било кое
време(т.е.не е потребно акумулирање или резервни системи), особено во периодите кога
има доволен воден тек, а во многу примери се голема конкуренција на електраните на
фосилни горива.
1.2 Предности на малите хидроцентрали
Малите хидроцентрали се едни од најрентабилните и сигурни енергетски технологии кои
овозможуваат производство на чиста електрична енергија. Главните предности на малите
хидроцентрали
над
ветерот,
брановите и сончевата енергија се:
 Висока ефикасност (70 - 90%),
далеку најголема од сите
енергетски технологии.
 Висок фактор на капацитет
(најчесто >50%), споредено со
10% за сончевата и 30% за
ветерната енергија
 Високо ниво на предвидливост,
кое се менува со годишните
врнежи
 Ниска стапка на промена;
производството зависи донекаде од ден за ден(не од минута
во минута).
 Добра поврзаност со побарувачката, т.е. производството е
најголемо во зима
 Тоа е долготрајна и цврста
технологија;системите може да
се конструираат да траат 50 и
повеќе години.

Исто така не ја уништува животната средина.Малите хидроцентрали во повеќето случаи
се речни водотеци, или со други зборови било која брана или преграда која е мала,
најчесто рибарска брана, каде има малку или нема воопшто вода. Затоа малите речни
водотеци ги немаат негативните последици на животната средина како што е случајот со
големите хидроцентрали.
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2. ОСНОВИТЕ НА ХИДРО ЕНЕРГИЈАТА
2.1 Корисен пад и проток
Целта на хидроелектричните системи е да се претвори потенцијалната енергија на
масата вода, која има речен тек со одреден пад, во електрична енергија на понискиот дел
од системот, каде е сместена електричната централа.
Вертикалниот пад на водата, познат под терминот “воден пад“ е основата на
хидроелектриката; самиот брз водотек не содржи доволно енергија за корисно
производство на електрична енергија освен во големи рамки, како што се крајбрежните
морски струи. Произлегува дека се потребни две величини: инсталиран проток Q, и
корисен пад H. Подобро е да има повеќе водопад од водотек, бидејќи со ова се намалува
опремата. Бруто корисниот пад (H) е максималниот постоечки вертикален пад на водата,
од горниот тек до долното течение на реката. Реалниот корисен пад кој ќе се искористи за
турбината ќе биде малку помла од бруто корисен пад поради загубите настанати при
пренесувањето на водата до и од централата. Овој намален корисен пад се вика чист
корисен пад. Стапката инсталиран проток (Q) во реката е волуменот на водата која
протекува во секунда, мерена во м³/секунда.
Според кориснот пад, системите може да бидат
класифицирани во три категории:
• Висок корисен пад: 100 м и повеќе
• Среден корисе пад: 30 - 100 м
• Мал корисен пад: 2 - 30 м.
Овие вредности не се фиксни туку се користат колку за
групирање на локациите. Системите можат да бидат
дефинирани и како
• Системи на водотеци
• Системи со електрични централи лоцирани во
основата на браната
• Системи кои се интегрирани на корито или на
водоводна цевка
Воглавно, локациите со високи корисни падови се поефтини за проектирање од
локациите со мали корисни падови, бидејќи за истото производство на електрична
енергија од турбината хидрауличните објекти се помали. Кај реките со релативна
стрмност на дел од нивниот тек, разликата во нивото може да се искористи за
пренасочување на текот и негово враќање во речниот тек откако ќе помине низ
турбината. Водата може да биде водениот тек директно во турбината со помош на цевка
под притисок.
Моќност и енергија
Хидротурбините го претвораат водениот притисок во механичка моќност, која може да се
искористи за работењето на електричниот генератор, или другите механизми.
Расположливата мочност е пропорционална на производот од водениот пад и стапката на
водениот тек. Равенката за производство на електрична енергија во секој хидросистем е:
P=nρgQH
каде:
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P е механичката моќност произведена во отворот на турбината (W),
n е хидрауличната ефикасност на турбината,
ρ е густината на водата (1000 кг/м3),
g е забрзувањето од гравитацијата (9.81 м/с2),
Q е волуменот на стапката на водниот тек кој минува низ турбината (м3/с),
H е ефективниот притисок на водениот пад во турбината (м).
Најдобрите турбини може да имаат хидраулична ефикасност околу 80 до 90 %(повеќе од
сите други главни двигатели), иако ова ќе се намали со големината. Микро-хидро
системите (<100kW) имаат ефикасност од 60 до 80 %. Ако се земе во предвид типичната
вода-до-жица- ефикасност од 70 % за целиот систем, тогаш горенаведената равенка се
поедноставува до:
P (kW) = 7 ×

3

Q (m /s) × H (m)

2.3 Шема на главни елементи на малите хидроелектрични системи

Слика 2: Елементи на хидро-системот

На сликата 2 е прикажана типичен мал хидро систем со среден или висок воден пад.
Системот може да се сумира на следниот начин:
 Водата се носи од реката со пренасочување преку довод од рибарска брана.
 Кај системите со среден или висок корисен пад водата може да се носи
хоризонтално до акумулацијата со мало корито или воден јаз.
 Пред спуштањето до турбината, водата минува низ акумулацијата во која се
успорува за да спаднат тешките честички.
 Акумулацијата најчесто е заштитена со корито со метални шипки (корито за ѓубре)
каде се филтрира водениот смет.
 Цевката под притисок (со надолен пад) ја пренесува водата од акумулацијата во
турбината, која се наоѓа во електраната заедно со генераторот и контролната
опрема.
 По излегувањето од турбината, водата се испушта преку одводна цевка во реката.
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3. ТЕХНОЛОГИЈА
3.1 Вовед
Главен составен дел на малата хидроцентрала е хидротурбината. Сите вакви турбини ја
претвораат енергијата од паѓачките води во ротирачка моќност во отворот, но постојат
нејаснотии за тоа каков вид турбина треба да се користи при различни околности. Каква
турбина ќе се користи зависи од карактеристиките на локацијата, особено од водениот
пад и водотекот, како и посакуваната работна брзина на генераторот и дали турбината ќе
работи при намален водотек.
Постојат два основни вида на турбини, именувани како импулсни и реактивни.
Импулсните турбини ја претвораат потенцијалната енергија на водата во кинетичка
енергија со воден млаз кој излегува од млазник кој се насочува кон лопатките или перките
кои се вртат. Реактивните турбини го користа притисокот, како и брзината на водата за да
спроизведат моќност. Роторот е целосно потопен и со тоа се намалуваат притисокот и
брзината од влезот на излезот.
За споредба, роторот на импулсната турбина работи во воздух, и е придвижуван од
млаз(ови) вода. Постојат 3 главни вида на импулсни турбини кои се користат: Пелтонска,
Тургонска и турбина на вкрстен водотек (или Банки). Двата главни вида на реактивни
турбини се пропелерска (со Каплан верзијата) и турбините Францис. Во табелата 1 е
дадена приближна класификација на турбините на вода во зависност од нивниот вид и
стапката на водениот пад за кој се користат. Ова е приближна класификација и зависи од
точниот дизајн на секој изработувач.

Вид на
турбина

Импулсни

Реактивни

Табела 1: Импулсни и реактивни турбини
Класификација на
водениот пад
Висок (>50м)
Среден (10-50м)
Мал (<10м)
Пелтонски,
Со вкрстен водотек,
Тургонски,
Тургонски,
Со вкрстен водотек
Пелтонски со
Пелтонски со
повеќе млазови
повеќе млазови
Франциски
Франциски
(отворен-довод),
(спирални)
пропелери,
Каплански

3.2 Типови на турбини погодни за МХЕЦ
Поголемиот дел од постоечките турбини може да се поделат во три категории:
• Каплански и пропелерни турбини.
• Франциски турбини.
• Пелтонски и други импулсни турбини .
Капланските и пропелерни турбини се реактивни турбини со аксијлане водотек, најмногу
се користат реактивните турбини со аксијален водотек, кои најмногу се употребуваат за
малите водени падови (најчесто помалку од 16м.). Капланските турбини имаат
флексибилни лопатки но не мора да имаат флексибилни наведувачки перки. Ако
движечките лопатки или наведувачките перки се флексибилни тогаш таа се претставува
како “двојно-регулирана“. Ако наведувачките перки се фиксирани тогаш таа е “единечно
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регулирани“.
Во конвенционалната верзија, Капланската турбина има регулатор (од челик или
армирано леан бетон); водотекот влегува радијално и прави свртување под прав агол
пред да влезе во роторот во аксијален правец. Кога роторот има фиксирани лопатки
тогаш таа турбина е пропелерска турбина. Пропелерската турбина може да има
ротирачки или фиксирани наведувачки перки. Неприлагодените пропелерски турбини се
користат само кога водотекот и водопадот се постојани.
Главестите и цилиндрични делови потекнуваат од пропелерски и Каплански турбини,
каде водотекот влегува и излегува со безнчајна промена. Во главестиот дел засилувачот
и генераторот на турбината се сместени во главицата која е потопена во водниот тек.
Цилиндричните турбини дозволуваат некакви распоредувања, односно течење со прав
агол, Стафло турбини со Ѕ цевки, генератори со каиш и др.Тековите со прав агол се
доста интересно решение но се произведуваат за најмногу 2 MW моќност.
Франциските турбини се реактивни турбини со радијален водотек, со фиксирани движечки
лопатки и флексибилни наведувачки перки, кои се користат за средни водопади.
Регулаторот е направена од сложени лакови. Франциската турбина е составена од лиено
железо или од фабрички изработен регулатор за распоредување на водата по целиот
периметар на роторот, и неколку редови перки за насочување и регулирање на водниот
тек во роторот. На сликата 9 е даден шематски приказ на овој вид турбина.
Пелтонските турбини се импулсни турбини со еден или повеќе млаза, при што секој
излгува од отвор со игличест вентил за контролирање на водотекот. Тие се користат за
средни и големи водопади. Оските на отворот се во основата на роторот. На сликата 10 е
прикажана шема на вертикална Пелтонска турбина како и оските на отворот кои се на
истиот нацрт како и роторот. Некои произведувачи имаат создадено посебни видови
машини, со ограничено испуштање и капацитет, но можат да бидат во предност при
одредени околности.
Турбината со вкрстени водотеци, понекогаш именувана како Осбергер турбина, по името
на компанијата која ги произведува во последните 50 години, или Мишел турбина која се
користи за широк спектар на водени падови при што се поклопува со Капланските,
Франциските и Пелтонските. ПОсебно е наменета за брз водотеци со мал пад.
Тургонската турбина може да работи со воден пад од 30-300 метри. Како и Пелтонската и
оваа е импулсна турбина, но лопатките имаат поинаква форма а водениот млаз удира во
основата на неговиот ротор под агол од 20°. Водата влегува во роторот од едната страна
на the роторниот диск и излегува од другата. Поголемата брзина на роторот од
Тургонската, поради нејзиниот помал дијаметар во споредба со другите видови, и
овозможува директно спојување на турбината и генераторот. Тургонската турбина е
посоодветна за средните водопади, а Франциската може да се користи на друг начин. Но
за разлика од Пелтонската, водата која минува низ роторот создава аксијална сила, при
што има потреба за вградување на потисок кој е поврзан на тунелот.
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ПЕЛТОНСКА

TУРГОНСКА

ФРАНЦИСКА СО ОТВОРЕНА ЦЕВКА

ФРАНЦИСКА СО СПИРАЛА

СО ВКРСТЕН ТЕК

СО ПРОПЕЛЕР

Слика 3: Шема на основните видови турбини
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3.3 Критериуми за избор на турбина
Видот, геометријата и димензии на турбината се условени со следните критериуми:
•
Чист воден пад
•
Количина на проток низ турбината
•
Ротирачка брзина
•
Проблеми со кавитацијата
•
Трошоци

Слика 4: Модели на работење на различните видови на турбини

На сликата 4 се претставени моделите на работење на различните видови турбини
според чистиот воден пад и количината на протокот. Чистиот воден пад е првиот
критериум при изборот на тоа каква турбина ќе се гради. Во наредната табела се дадени
неколку соодветни чисти водени падови за различни видови турбини.
Табела 2: Вредности на водени падови
Видови на турбини
Kaплански и
пропелерни
Франциски
Пелтонски
Со вкрстен водотек
Тургонски

Вредност на водениот пад
во метри
2 < Г < 15
4 < Г < 100
30 < Г < 1000
1 < Г < 150
50 < Г < 250

За истиот чист воден пад, некои турбини се потешки за производство од другите и со
самото тоа се поскапи.На пример, за малите водени падови, пропелерната турбина е
поефтина од Капланската која е направена за истата вредност на тек. Кај шемите со
среден воден пад, турбина со вкрстен водотек е поефтина од Франциската, чиј runner е
посложен, иако има поголема ефикасност. Во однос на водотекот. мора да се запомни
дека турбините не можат да работат од нулта до нормален проток.
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3.4 Ефикасност на турбините
Ефикасноста на турбината се дефинира како сооднос меѓу моќноста на
турбината(механичката моќност добиена од оската на турбината) и апсорбираната
моќност(хидрауличката моќност еднаква на измерениот истек под чистиот воден пад). За
да се процени вкупната ефикасност, ефикасноста на турбината треба да се помножи со
ефикасноста на засилувачот на брзина(ако има) и алтернаторот. Како што може да се
види на сликата 4, се гледа средната ефикасност на неколку видови турбини,
ефикасноста драстично опаѓа под одреден процент на истек. Турбината е направена да
работи на или приближно до најголемата ефикасност, која нејчесто изнесува 80% од
максималниот водотек, а водениот тек скршнува од конкретниот истек со што се
намалува хидрауличката ефикасност на турбината.
Количината на истекувањето што се користи, а со тоа и произведената електрична
енергија, се разликува ако:
•

ако системот треба да напојува мала мрежа со електрична енергија,

•

системот е направен за поврзување на голема дистрибутивна мрежа.

Во првиот пример мора да се одреди истекувањето кое ќе овозможи производство на
електрична енергија во текот на целата година. Во вториот случај, количината на
истекувањето треба да се одреди за да се максимизираат вкупните приходи од
продажбата на електричната енергија.
Двојно регулираните Каплански и Пелтонски турбини можат да задоволително да работат
со поголем воден тек-повеќе од 1/5 од нормалното истекување. Посебно регулираните
Каплански турбини имаат прифатлива ефикасност од 1/3 а Франциските од ½ од
нормалното истекување.Под 40% од нормалното истекување, Франциските турбини може
да покажат нестабилност што може да доведе до вибрации или механички шокови.
Пропелерните турбинисо фиксни наведувачки перки и лопатки може да работат
соодветно само при ограничен проток кој е близок до нивниот нормален проток. Треба да
се наведе дека кај посебно-регулираните пропелерни турбини ефикасноста е воглавно
поголема кога the runner е флексибилен.

Табела 5: Ефикасност на делумен водотек
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3.5 Контрола
Контролната табла е “црната кутија“ која ги следи сите процеси во хидросистемот.
Главните функции на контролната табал се:
• Стартување и гаснење на турбината
• Синхронизирање на генераторот со локалната мрежа
• Следење на нивото на водата по нагорното течение и да се контролира дека е
задржано над минимумот
• Управување со вентилот за контрола на протокот до турбината за да се совпадне со
расположливоста на водата
• Откривање на дефекти и вклучување на преупредувачки сигнали или исклучување на
турбината
Кај системите кои се поврзани на електричната мрежа, контролната табла мора да ги
исполнува локалните препораки за поврзување на вградените генератори. Кај системите
кои не се приклучени на локалната мрежа, туку работат одделно, контролниот систем ќе
овозможи дека волтажата и фреквенцијата на генераторот ќе останат во нормалните
вредности без разлика на оптоварувањето.
Кај големите централи кои произведуваат трофазна
струја, контролната табла ги има следните
стандардни функции:









волтметар со бирен прекинувач за да се
покажува волтажата во фазите и линиската
волтажа,
амперметар на секоја фаза за мерење на
струјниот тек
мерач на фреквенција
мерач на киловати, за моменталната моќност
апарат за мерење на киловатчас, за
произведената електрична енергија за еден
период
мерач на моќноста

3.6 Прочистување
Прегради за отпадоци
Преградите за отпадоци се вид на ограда која се
користи за отстранување на отпадоците од
водотекот.
Ова
е
корисен
метод
за
отстранувањето на потоците, реките и езерата
од непотребни предмети. Основниот изглед на
сите прегради за отпадоци е сличен, но
внатрешните, надворешните и преградите кои се
вградени во турбините се користат за посебни
намени. Преградите се изработени од различни
материјали.
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Една обична преграда за отпадоци на воден тек е направена на мрежест материјал што и
овозможува на водата но ги задржува поголемите отпадоци. Преградите за отпадоци се
направени од истиот материјал како повеќето огради, од метал или пластика. Во
зависност од водениот тек и количината на отпад што поминува, преградите треба често
да се чистат со цел да се избегне попречување на водениот тек.
Преградата е препрека на водотекот и има мал придонес во намалувањето на водениот
пад. И затоа раздалеченоста на прачките треба да биде на раздалеченост што и
понатаму ќе ги задржува отпадоците кои се големи и може да ја оштетат турбината.
Изработувачот на турбината треба да даде предлог за точните димензии. Исто така,
брзината на водениот тек кој наидува на преградата треба да биде доста мала, најдобро
е 0.3 м/сек. а не повеќе од 0.5 м/сек.
Автоматско чистење
Рачното чистење е можно само кај малите системи, или локации кои имаат екипа поради
некоја причина. Денес има голем број на автоматски уреди за чистење на преградите и
отстранување на задржаните отпадоци. Најчестите видови се:
Роботско чистење: Ваквите ги има во различни модели, но најчесто се со едно или повеќе
гребла кои се управуваат со хидраулична машина за набивање. Некои модели имаат
само едно гребло кое го опфаќа целата машина; во други има две или повеќе гребла кои
работат од двете страни. Овие машини се доста големи бидејчи можат да го држат
постојано механизмот за управување вон контакт со вода. Нивните главни недостатоци се
зафатнината на опремата и големите здравствени и сигурносни ризици од
непрофесионалното ракување со опремата.
Машина со гребло и синџир, во која има шипка која се движи нагоре по металната плоча
со механизам со синџир кој е поставен на двата краја. Шипката ги собира отпадоцитево
канал кој е наместен по целата должина на плочата. Плочата може да се исчисти со вода
(ако е потребно и пумпа), со што ги носи отпадоците кон страничен преливник.
Машината со фаќање и кревање е поголема варијанта на роботската рака. Пар “клешти“
се движи по хоризнтална метална шипка и го пренесува ѓубрето директно кај другите
отпадоци.
Коанда систем, кои се користат само за системи со голем или среден водопад, немаат
потреба од чистење со гребло бидејќи тие го користат Коанда ефектот за да ги отстранат
отпадоците и ситните предмети, за водата што влегува во системот да биде чиста. Точно
наместени, хоризонтални челични жици на соодветно растојание се вградени во
внимателно профилирана плоча која е поставена кон надолната страна од водниот тек.
Чистата вода се собира во комора под мрежата од жици, која е поврзана со водоводната
цевка што оди кон турбината.
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(а) Машина со гребло и синџир

(б) Хидрауличка рака

(в) Машина со кревање и фаќање

(г) Коанда систем

Рибарско чистење
Во реките каде има важни рибни системи, има поригорозни стандарди за чистење за да
се осигура дека рибите нема да влезат во турбината и дека ќе бидат насочени во
соодветен алтернативен проточен дел. Конкретните мерки за рибарското чистење се
утврдуваат со договор, во зависност од карактеристиките на локацијата.
Денес се испробуваат неколку иновативни методи за отстранување на рибите од доводот
на вода без било какви препреки. Тука спаѓаат електрични струења, завеси со меурчиња
и звучни бранови за да ги одвраќаат рибите од доводот на вода. Со овие методи му се
дава голема помош на операторот без воопшто да се прекинува доводот на вода.
4. ПРОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ
4.1 Вовед
Планирањето претставува важна улога во напредокот на хидроенергијата. Количината на
достапна хидроенергија на било која локација е збир на корисниот пад на турбината и
соодветниот инсталиран проток. Користењето на хидроенергијата бара процена на
водените ресурси, што зависи од природните процеси кои се одвиваат во околината како
и карактеристиките на теренот. Точната и сигурна проценка водат кон успешно
планирање. Но, точната проценка на водените ресурси останува ограничување. Ова
посебно важи за неидустријализираните неразвиени подрачја и тоа може да птеставува
фактор за неправилно развивање на хидротехнологијата во тие региони.
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Податоците од минатото за тековите за некоја локација претставуваат проценка на
водените ресурси, и затоа на компаниите им користат овие податоци. Министерствата за
Животна средина, води и/или Еколошки друштва (државни/регионални/локални) или
други такви слични организации се главен извор на податоците за водотекот во
поголемите реки и други текови во Европската Унија. Податоците се користат за проценка
на водниот тек на посочената локација, само доколку има дозвола мерната станица на
посочената локација (по горниот или долниот тек на реката).
Но во повечето случаи податоците за водниот тек од минатото се само за одредена
локација.Поради комплексноста на хидролошките феномени, идните проценки според
претходните податоци за некоја локација фрла сомнеж на точноста и сигурноста на
проценката. Може да има неколку последици од таквите неточни податоци за состојбата
со водените ресурси:
1. потценувањето може да биде главна причина за слабата заинтересираност за
хидроенергијата-дури и вистинската корисност може да биде ветувачка;
2. процената направена според следењето на посочената локација може да испушта
некои потенцијални елементи на други локации, што може да доведе до погрешно
планирање на проектот;
3. збирката на забележани податоци од голем број опсерватории кои покриваат
поголема територија се скапи и трошење време.
Со достапноста на модерните компјутерски алатки како што се географскиот
информациски систем (ГИС), далечинското сондирање и хидролошките модели,
ограничувањата кои се спомнати погоре можат да се разгледаат подетално. Реалното
претставување на: (i) постоечкиот терен, (ii) сложените хидролошки феномени и (iii)
променливата климатска состојба, денес е можно со помош на просторни алатки и
моделирачките технологии. Денес покрај просторната можна е и временска симулација на
реалната хидролошка состојба наспроти достапноста на водата.
Хидролошките модели се поедноставени, концептуални прикази на дел од хидролошкиот
циклус. Тие најмногу се користат за хидролошки предвидувања и за разбирање на
хидролошките процеси. Тоа е важна технологија за истражувањето на хидролошките
системи од хидролошките истражувачи и инженерските практиканти по водени ресурси.
Овие методи главно користат математички и статистички формули за да поврзат
одредени податоци (на пример врнежи од дожд, температура и др) со излезни податоци
за системот (истекот на вода).
Денес е можно да се интегрираат сите физички појави кои ќе придонесат до подобра
симулација на физичкиот терен со помош на ГИС и хидролошките модели. Предноста на
овие алатки и модели е нивната можност да го симулираат капацитетот на водата во
однос на истекувањето на водата со минимални просторни димензии за три различни
водотеци, копнените, површинските и тековите со корита. Употребата на хидролошките
модели е зголемена поради квалитет во споредба со традиционалните модели за
процена на водените ресурси.
ГИС и далечинските алатки за сондирање исто така се користат низ светот за
одредување на хидро потенцијалот. Користа од ГИС и технологиите за даличинско
сондирање е зголемена ако може хидролошките модели кои се базираат на системот да
се интегрираат во него. Иако има многу поволности од хидролошките модели кои се
базирани на ГИС интегрирани системи, регистрирани се некои ограничувања. Едно од
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најголемите ограничувања на хидролошкото моделирање е потребата од голема база
податоци за користењето на земјата, почвата и климатските услови. Вклучувањето на
некои подмодели и поврзани околности се покажаа како ограничување во некои конкретни
ситуации. Таквите ограничувања може да доведат до промени во моделирањето.
Промените може да бидат минимизирани со помош на стандардните процедури за
калибрирање и проверување.
4.2 Национално и регионално ниво
За утврдување на ресурсите на државно и регионално ниво, сателитските слики се
користат за создавање на ГИС база на податоци за идентификација на изворот, избор на
локацијата, планирање во околината, податоци од дигиталното моделирање на теренот
(ДМТ), мрежа за пренос на линиите и рангирање на локациите. Најчесто таквите задачи
за утврдување на ресурсите на поголема територија се прават од тим кој се состои од
ГИС, хидролошки, и експерти за хидромоќност.
Системот за географски податоци ГИС е копјутерски базиран информациски систем кој се
користи за дигитално претставување и анализа на моменталните географски
карактеристики на земјината површина. Методологијата за утврдување на потенцијалот
на хидромоќноста во еден регион може да се направи со помош на следните методи.
Регионални модели за постојаноста на водениот тек
Постојат два начина за изразување на променливоста на водениот тек во текот на
годината: со годишен хидрограф и со Кривата за Постојаноста на Текот (КПТ), кои што се
претставени подолу.
Годишен хидрограф

Крива за постојаност на текот

КПТ е едноставен графички приказ на променливоста на водениот тек за локација без
било каква референца за редоследот при кој е достапен водениот тек. На него се
покажува како текот е распореден за еден период (обично годишно). Вертикалната оска
го означува текот, а хоризонталната го покажува годишниот процентот при кој водениот
тек ја надминува вредноста дадена во вертикалната оска. На пример, КПТ може да го
покажува нивото на воддотекот кој е постои во најмалку 5-% од годината (познат како
Q50). Водениот тек кој надминува за 95% од годината (Q95) се смета за карактеристична
вредност на минималниот воден тек.
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Кривите за постојаноста на текот за потенцијалните локации за кои има соодветни
податоци за водотекот можат директно да се развиваат.Водотекот за различните нивоа
на провереност за проверените локации може да биде пресметан според оваа крива. Но,
во реалните сотуации, повеќето од потенцијалните локации за хидроцентрали се
непроверени и локациите имаат незначителни податоци или немаат податоци за
водотекот кои се потребни за такви истражувања.
За да се добие крива за постојаноста на текот за локација на некој тек за кој нема
соодветни податоци за водениот тек, може да се користи кривата за постојаност на
регионалниот тек. Моделите за регионалните текови се прават врз основа на податоците
достапни за некои други измерени речни базени во истиот регион или искористени од
слични региони кои се во близина. Таквите модели се користат за пресметување на
кривите за постојаноста на текот кај немерените водени базени во тој регион.
Достапноста на таквите модели за постојаноста на регионалниот тек е од најголемо
значење (за проценка на хидромоќноста во далечни ридчести региони на државата).
Моделите за постојаноста на годишниот водотек е пример за водотекот кај немерените
водени базени. За правењето на моделите на постојаност на водотекот, се гледаат
физиографските карактеристики на сличните водени базени, периметарот, должината на
главното корито, висината на највисоката и најниската точка, геологијата на теренот,
хидрогеологијата на теренот, начинот на користење на земјиштето, климатските и другите
параметри. Во зависност од достапноста на податоците, тие за постојаноста на водотекот
кои се добиени од понапредните модели за регионалните текови може да се употребат
само за подготвителните физибилити студии. Ова може да се надополни со детална
физибилити студија за локацијата (за потенцијалните локации) кои се базираат на
вистински мерења на истекувањата од реките/потоците.
Податоци за сондирање на оддалечени локации за анализа на водените басени
Технологијата за далечно сондирање е ефективна алатка за идентификација на
погодните локации за правење на нови хидросистеми особено во недостапните региони
каде потенцијалот на водените ресурси е голем.Податоците за оддалеченото сондирање
кои се достапни во блиските региони (0.8 um - 1.1 um) даваат јасен контраст меѓу
карактеристиките на земјиштето и водата и затоа најдобро одговараат за означување на
постојаните потоци. Податоците од IRS-LISS III-Композити од Геокодирани Вештачки Бои
(КГВБ) може да се користат за идентификација на границите на водените басени,
дренажната мрежа, постојаните потоци, користењето на земјиштето и вегетационата
покривка, при такви проценки. Теренските извишувања и високите точки од
топографските мапи може да се употребат за правење на Модел со Дигитални
Извишувања (МДИ) за ваквите водени басени со помош на било кој од ГИС софтверските
пакети кои се достапни-Манифолд, АРК-ИНФО, МапИнфо и др. За подетални
истражувања, границите на водените басени, дренажната мрежа и лоцирањето на
главните живеалишта можат да бидат вметнати во овие МДИ.

Модели на дигитални терени (МДТ)
Моделите на дигитални терени може да се употребат за пресметувањето на падината,
областа на водениот басе, реалниот корисен пад за производство на електрична енергија
и лоцирање на погодни локации за објекти за мали хидроцентрали како што се
заобиколната брана, помошен и главен тунел, резервоар за дестилирање, преден
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резервоар, електрична централа и др. Сателитските слики и ГИС исто така може да се
користат за планирање на соодветни (оптимални) патишта, профили за анализа,
инженерскиот дизајн на браните и спојките како и проценка на трошокот за преносна
мрежа или помошна линија со најблиската помала станица.
4.3 Проценка на ресурсите на локално ниво (за конкретни локации)
Единствениот ресурс кој е потребен за малите/микро хидроцентрали е воден тек под
одреден агол. Проектот за било која мала хидроцентрала почнува од точната проценка на
корисниот пад и инсталираниот проток со кои располага конкретната локација. Во
наредните делови ќе бидат опишани различни методи за мерење на корисниот пад и
истекот со кои располага локацијата.
Мерење на корисниот пад
Постојат неколку методи за мерење на расположливиот корисен пад. Некои методи се
покорисни за локациите со помал корисен пад, но се помалку корисни и точни за тие со
висок корисен пад. Препорачливо е да се прават неколку различни мерења за корисниот
пад на секоја локација.
Друг важен фактор е дека бруто корисниот пад не е постојан туку се менува во зависност
од водениот тек. Со зголемувањето на водениот тек, долниот тек на реката се зголемува
побрзо од нивото кај изворот, со што се намалува расположливиот корисен пад. Иако
променливоста на корисниот пад е помала од променливоста на водениот тек, може да
влијае на достапната моќност, особено кај системите со помал корисен пад каде дури и
0.5 метри се важни. За правилно проценување на бруто корисниот пад, водотекот во
близината на изворот и долниот тек на реката треба да бидат измерени при целиот
распон на речниот тек. Некои од повообичаените методи/техники кои се употребуваат за
мерење на корисниот пад се:
Мали нивоа и теодолити: Употребата на рамно ниво (или ниво на конструкторот) е
конвенционален метод за мерење на каорисниот пад и треба дасе користи кога тоа го
дзволуваат средствата и времето. Овие
направи бараат точно калибрирање и
треба да ги користат искусни техничари.
Ниските нивоа се користат со тим за
мерење на корисниот пад во неколку
етапи. Малото ниво е направа која му
овозможува на техничарот да одреди
местоположба на член на тимот, ако се
знае дека видното поле е хоризонтално.
Етапите се ограничени на раздалеченоста
не тимот по висина ( најчесто не повеќе од 3 м). Потребно е непречено видно поле, така
да локациите со бујна вегетација се потечки за проценување со овој метод. Рамните
нивоа овозможуваат само хоризонтално видно поле но теодолитите може да мерат
хоризонтални и вертикални агли, со што се добива поголема разновидност и побрза
работа.
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Метод за мерење на метрите: Овој пренослив метод го мери аголот на навалување на
стрмнината (се викаат и Инклинометри или нивоа на Абни). Тие се мали и компактни и
понекогаш вклучуваат мерач на оддалеченост кој го елиминира проблемот со мерењето
на линеарната оддалеченост. Грешката во проценувањето е помеѓу 2 и 10 % во
зависност од обученоста на тој што го ракува.
Цевка исполнета со вода и мерач со притисок: Ова е еден од наједноставните методи за
мерење на постоечкиот корисен пад, но има некои недостатоци. Двата главни извори на
грешки кои мора (и можат) да бидат избегнати се “некалибрираните“ мерачи и воздушни
меурчиња во цевката. За избегнување на првиот проблем, мерачот треба да биде наново
калибриран пред и по мерењето на секоја локација. За избегнување на вториот, треба да
се користи чиста пластична цевка за да се гледаат меурчињата.
Овој метод може да се користи кај тековите со голем корисен пад и кај тие со мал, но
одредувањето на мерачот со притисок зависи од корисниот пад што треба да се
пресмета.
Цевка исполнета со вода и мерач на притисок: Овој метод е најдобар за локациите со мал
корисен пад. Тој е ефтин, релативно точен и не дава многу грешки. Треба да се направат
два или три мерења за да се осигура дека крајните мерења се ускладени и сигурни.
Мерењата може да бидат и повторно проверени со мерењата добиени од друг метод, на
пример со цевката исполнета со вода и мерачот со притисок.
Со либела и шипка: Овој метод е сличен по принципот на цевката исполнета со вода и
лостот. Во овој метод, столарската либела е поставена на релативно рамна дрвена
штица и потоа се прави хоризонталното мерење. Кај благите стрмнини овој метод е доста
бавен, но е корисен на поголемите стрмнини.
Правењето на две мерења при секој чекор ги отстранува грешките (со обележување на
крајот на штицата и вртење на другата страна). Грешките се околу 2%.
Мапи: Како што беше претходно објаснето во делот за Регионалните проценувања,
широкоразмерните мапи се корисни за приближните вредности на корисниот пад, но не
постојат секогаш или не се целосно точни. За локациите со големи корисни падови (>100
м) мапите со размер 1:50,000 се корисни за припремните физибилити студии и се
воглавно достапни.
Висинометри: Висинометрите се доста корисни за припремните физибилити студии за
локациите со големи корисни падови. Висинометрите за мерење воглавни имаат процент
на грешка помал од 3% на 100м. Треба да се остави простор за промените во
атмосферскиот притисок, но овој метод не се препорачува за употреба освен за
приближни вредности (кај припремните физибилити студии).
Мерење на водениот ток
Функцијата на хидролошката студија е да се предвиди променливоста на речен тек во
текот на една година. Бидејќи текот се менува од ден во ден, еднократното мерење е со
ограничена употреба. При немање на било каква хидролошка анализа, може да се
одреди долготраен мерен систем. Таквиот систем се прави за поткрепа на хидролошкото
испитување и е најточниот начин за одредување на вистинскиот тек на некоја локација.
Еднократното мерење е корисно за да се направи проверка за хидролошката состојба.
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Техниките за мерење на речниот тек за кои станува збор се:







методот на испуштање на брана,
методот на контрола на фазите,
метод со испуштање на сол,
методот на лопатка,
методот на пловење,
мерење на речна струја.

Методот на испуштање на брана: Брана за мерење на речниот тек е брана со бразда низ
која се насочува да течи целата вода. Брзината на текот може да се одреди преку
разликата во висините на горниот тек на реката и на браздата. За сигурни резултати,
брегот на браната мора да биде остар и треба да се спречи собирање на талог позади
браната.
Браните кои се испуштаат може да бидат направен од бетон, метал или од дрво и секогап
треба да се постават под точен агол во однос на речниот тек. Локацијата на браната
треба да биде на место каде текот е прав и каде што нема вртлози. По горното течение
на реката, раздалеченоста меѓу мерната точка и брегот на браната треба да биде
најмалку двапати од максималниот корисен пад кој се мери. Не треба да има пречки во
текот во близина на браздата а браната треба да биде заштитена од истекување.
Брана за мерење со правоаголна бразда: За краткорочните и мерењата во текот на
сушната сезона, привремените брани за мерење (најчесто направени од дрво) се
користат и набиваат во брегот и коритото на реката. Потребно е да се одреди количината
на текот кој се мери со изливната брана, за да се овозможи правилно пресигнување на
браздата на браната. Употребата на перманентни брани можеби е покорисно за малите
текови, но за поголемите поставувањето на неколку изливни брани е подобро решение.
Метод со испуштање на сол: методот за мерење на речниот тек со испуштање на сол е
прилагоден од методите за мерење на растворувањето со рафиоактивни цртачи кои се
користат за реките.Тие се лесни за работење, и релативно прецизни (процентот на
грешка е помал од 7%), и може да се користи за повеќе видови речни текови. Со помош
на овој метод, мерењето на речен тек може да биде направено за помалку од 10 минути
со многу малку опрема.
Во текот се истура кофа многу солена вода. Дамката со солената вода во текот ќе почне
да се шири додека патува надолу по течението. После некое растојание ќе ја зафати
целата ширина на реката. Дамката има главен дел кој е со помалку сол, среден дел кој
има многу сол и заден дел кој исто така има помалку сол. Соленоста на водата може да
се измери со електричен мерач за спроведливост. Ако текот е мал, нема многу да ја
раствори водата, така што електричната спроводливост на дамката ќе биде голема (што
посолена е водата, толку е поголема спроведливоста). Според тоа малите текови се
карактеризираат со висока спроводливост и обратно.
Речниот тек е обратно пропорционален со степенот на спроводливост на дамката. Во
опишаниот експеримент дамката поминува одредено растојание за исто време во
испитувањето. Значи речниот тек е обратно пропорционален со времето кое и е потребно
на солената дамка да помине одредено растојание. Опремата која е потребна за
изведување на мерењето на речниот тект со испуштање на сол се кофа, кујнска сол,
термометар и мерач за спроведливост (со вредности 0-1000 мС).
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Метод со кофа: Методот со кофа е наједностевен и најлесен начина за мерење на текот
кај многу мали речни текови. Целиот тек се пренасочува во кофа или буре и се мери
времето кое е потребно да се наполни садот.Брзината на текот се добива се делење на
волуменот на садот со времето потребно за полнење. Тековите кои се до 20 л/сможе да
се измерат со помош на буре од 200 литри. Опремата која е потребна е кофа/буре и
штоперица.
Метод на пловење: Принципот на универзална брзина на речните текови (Q) е еднаков на
просечната брзина (V) помножено со непроменливата пресечна област (A). Тоа може да
се претстави со равенка:
Q=V×A
Пресечниот профил на речното корито се одредува на таков начин што нема премногу да
се измени за одредено растојание/должина на текот (може да се земе просечен пресек за
позната должина на текот-доколку речното корито не се променува многу). Неколку
сплавови, во најголем дел направени од дрва, се следат во еден определен дел од текот.
Брзината на текот се добива со пресметување средна вредност за голем број trails. Потоа
брзината треба да биде намалена со соодветниот фактор на корегирање кој ја
пресметува средната брзина наспроти брзината на површината на текот. Со множење на
просечната и корегираната брзина на текот, може да се пресмета брзината на речната
маса.
Мерачи на речна струја: Овој метод е поточен од методот на пловење. Мерачот на
речната струја е составен од оска со пропелер или садови што се вртат кои се поврзани
на задниот дел. Пропелерто слободно врти а брзината на вртење се поврзува со
брзината на речниот тек. Обичен механички бројач го покажува бројот на вртежи на
пропелерот кој е поставен на посакуваната длабочина. Со отчитувања на вредностите
направени подеднакво во пресекот, може да се пресмета просечна брзина на речниот
тек.
5. МЕТОДОТ НА CRES
ХИДРОЦЕНТРАЛИ

ЗА ПРОЦЕНА

НА

ПОТЕНЦИЈАЛОТ

НА

МАЛИТЕ

5.1 Генерален концепт
Експерименталниот потенцијал како што е дефиниран за малите хидроцентрали вклучува
обработените резултати од мерењата за брзината на речниот тек на локацијата
заводените текови кои се карактеризирани како потенцијални текови за искористување.
Овие
мерења
се
направени
или
за
конкретни
намени
од
националните/регионалните/локалните организации во полето на водените ресурси, или
се добиени од обработувањето на постарите мерења кои се направени од друг
организации.
Податоците кои се вклучени во експерименталниот потенцијал соодветствуваат на “крива
на постојаноста на текот“ на определени места од водениот тек. Според овие податоци
од мерењата како и употребата на моделот на водени текови, кој е добиен од
обработувањето на Моделот на Дигитален Терен-МДТ (како што е аналитички разработен
во понатамошниот дел), одредувањето на елементите на водениот тек е можно на секоја
точка на текот.

59

Прирачник за обновливи извори на енергија
Вторите се состојат од теоретскиот потенцијал за малите хидроцентрали и тоа се
основните податоци за пресметувањето со кое се цели кон проценка на техничкиот и
економски искористлив потенцијал. Податоците за теоретскиот потенцијал се вметнати во
системската база на податоци и даваат можност за повикување и претставување на
достапните информации (предвидувања за кривата на постојаноста на текот,
топографијата и елементите за користењето на земјата) за определени точки, како и за
поопштиот преглед за потенцијалот на големите водени текови во форма на тематски
мапи на застапеност.
Расположливиот потенцијал се истражува со разгледување на горенаведените елементи
и после наметнувањето на пречки кои се поврзани со:
-

Правни и аспекти на животната средина (пречки во теренското планирање,
минималниот преостанат речен тек),

-

Општи техничко-економски прашања (минимална брзина на текот, бруто корисен пад,
предвидено производство на електрична енергија, должина на надолни
цевки/максимално растојание од дотекот на вода до електричната станица).

Резултатот на ова истражување е одредувањето на пар точки (доток на вода-електрична
станица) што ги исполнуваат наведените пречки. Овие парови симулираат хипотетички
проекит (при испитување), и се состојат од влезните податоци за наредните чекори кои се
насочени кон процена на техничкиот и економски искористлив потенцијал.
За да се одреди технолошкиот потенцијал моделот прави симулација на изборот и
работењето на хипотетичките водени турбини со помош на алгоритми со цел да се
пресмета следното (за секоја хипотетичка електрана која е дел од расположливиот
потенцијал):
-

вид на турбина и оптимален вграден капацитет,

-

произведена електрична енергија,

-

фактор за употреба на турбината и на расположливата брзина на водениот тек,

а после тоа следи почетно пресметување на соодветните трошоци за инвестирање и
финансиските физибилити елементи за соодветниот хипотетички проект, со
пресметување на
-

трошоци за иградба the installation cost

-

трошоци за работење и одржување

-

трошоци за производство на електрична енергија(изразено во € / kWh)

-

некои од основните индекси за профитабилноста на инвестицијата (ИСП, ЧСВ).

Системот дава мегста по должината на водениот тек каде што можат да се изградат мали
хидроцентрали со оптимално производство на електрична енергија и финансиска
исплатливост.
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5.2 Опис на базата на податоци за географскиот систем
Системската база на податоци се состои од централна база на податоци во која одредени
податоци се одбрани за да бидат директно вчитани и потоа само обработени или
обработени со покомплексни процедури со помош на калкулациони модели. Во зависност
од податоците што ги содржат, елементите на базата на податоци можат да бидат
категоризирани на следниов начин:
Теоретски потенцијални податоци во кои спаѓаат податоци кои се однесуваат на
географската распределеност на потенцијалот на малите хидроцентрали,
Општи географско референтни податоци се состојат од основниот постоечки
географски изглед на животната средина, наинфраструктурата и на користењето
на земјата,
Топологија и карактеристиките на електричните мрежи со висока и средна волтажа,
Описни податоци за технологијата, кои се однесуваат на основните податоци за
технологијата на МХЦ.
Во зависност од видот, елементите на базата на податоци се категоризираа во:
 Податоци кои се однесуваат на просторни објекти (патна инфраструктура, земјиште)
 Податоци (описни или нумерички) кои имаат просторен карактер и се однесуваат на
тие од прва категорија (вредности на брзина на воден тек)
 Други податоци кои се управувани од релациона база на податоци.
Податоците од прва категорија се организирани во географската база на податоци на
системот според овие три облици:
 За електричната мрежа(мозаички или растер)
 Векторски
 Мрежен.
Изборот на илустрирачкиот/претставувачки модел се базира од една страна на видот на
секоја група податоци, а о друга на предностите и недостатоците што ги има секоја од
страните при споредба со другата. Податоците кои се регистрирани во мрежната табела
се поефикасно поврзани со другите тематски полиња, тие побрзо спроведуваат податоци
но им недостасува точност во објаснувањето. Ова е поради фактот што податоците се
регистрирани на матрична форма на правоаголник (келија), со што првичните процеси
кои се одвиваат, дури и да се сложени, се интерпретираат како едноставни и ли сложени
процеси меѓу матриците.
Мрежната табела се користи за регистрирање на датотеките за кои точноста во
објаснувањето не влијае на резултатите во текот на обработката и анализата. Вкупните
потенцијални податоци за ОИЕ, се внесува во табелата со помош на едноставен
правоаголен теренски модел (во случајот на МХЦ, податоци за брзината на текот со
тополошки модел за водениот тек). Во дијаграмот 6, претставена е аналитичка слика на
мозаички модел.
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Дијаграм 6: Мозаички модел кој се употребува од CRES за пресметување на потенцијалот на
МХЦ

Векторскиот вид (вектор) како и првата мрежа се користат за датотеките каде има голема
побарувачка за точност во регистрирањето и прикажувањето на податоците, така што се
обезбедуваат сигурни резултати (мерење на растојанието на хипотетичките инсталации
од патиштата или електрични мрежи), или ако има потреба од точен картографски приказ.
Во табелата 3 се накратко прикажани основните нивоа на географските бази на податоци
кои се групирани во векторска структура.
Табела 3:
ТЕМАТСКО НИВО
Вклучена е класификација
според ТЕРЕНСКА
ПОКРИЕНОСТ “КОРИНА“
ИНСТИТУЦИОНАЛНО
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
Заштитени региони на
природата
- Археолошки локации
- Генерален урбанистички
план
- Населени области
- Индустриски области
ТОЧКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ

СТРУКТУРА
Векторска,
растер
Векторска

УПОТРЕБА
Пречки за зачувување на
животната средина при градење
на мали хидроцентрали
Пречки за зачувување на
животната средина при градење
на мали хидроцентрали

-

ХИДРОЛОШКА МРЕЖА

Векторска

ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

векторска,
мрежна
Векторска

ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА СО
ВИСОКА И СРЕДНА ВОЛТАЖА

Векторска,
мрежна

Пречки за зачувување на
животната средина при градење
на мали хидроцентрали
Регистрирање на мерењата за
брзината на водените текови
Пресметување на растојанието
и можностите за потенцијално
проширување на проектот
Контрола на параметрите за
поврзување, пресметување на
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ТЕМАТСКО НИВО
ИЗОМЕТРИЧКИ ВИСИНСКИ
КРИВИ
АДМИНИСТРАТИВНА ПОДЕЛБА
(подрачја)

СТРУКТУРА
Векторска
Мрежна

УПОТРЕБА
трошоците за поврзување
Преставување на
топографијата
Наменето за регионално
планирање

Во продолжение се дадени некои објаснувања за променливите дадени во табелата:
Правец на текот го одредува правецот на водениот тек во секој правоаголник. Ова значи
дека, со читање на овие податоци, може да се знае кон кој од соседните правоаголници
ќе биде насочен хипотетичкиот воден тек(врнежи). Правецот на текот се одредува со
пресметување на максималниот корисен пад за секој соседен правоаголник кој се наоѓа
до веќе разгледаниот. Корисниот пад се пресметува:

(Висинска разлика меѓу правоаголникот кој се проверува и соседниот)*100
Корисен пад
Растојание меѓу центарите на правоаголниците

Оваа вредност се користи како основни влезни податоци за одредување на
акумулирањето на текот.
Акумулирање на текот одредува од колку други келии некоја конкретна келија прима
вода. Со помош на акумулирањето на текот може да се одреди следи текот на реките во
областа која се истражува. Ова се прави со одбирање на одредена вредност која ќе биде
минимална вредност која ќе и биде одредена на келијата со цел истата да биде дел од
водената мрежа во областа. Резултатите од анализата се користат за да се одреди
категоријата на водениот тек како и да се пресмета брзината на текот за секој таков тек.
5.3 Методолошки пристап за пресметување на корисниот потенцијал на МХЦ
Во продолжение се претставени на аналитички начин карактеристиките на моделите кои
се користат за дизајнирање и развој на софтверот за одредување на техничкиот и
економски искористлив потенцијал на малите хидроцентрали. Моделите кои ќе бидат
претставени се вметнати во библиотечен софтвер. Вакавиот софтвер се користи од
системот со податоци за истражување на случаите за искористување на потенцијалот на
хидроенергијата.
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Модел со податоци за водените текови
Водените текови и податоците кои се поврзуваат со нив(хидролошки сливни подрачја,
брзина на тековите и др.) може да бидат симулирани со два различни модели.
Векторскиот начин на прикажување, според кој водениот тек е збир на линеарни делови
меѓусебно поврзани со тополошки врски(податоци за измерената или пресметана брзина
на текот, податоци за теренот-висина, ориентација и стрмност). Со ова
 Сите податоци кои се однесуваат на текот кој се испитува(податоци за измерената
или пресметана брзина на текот, податоците за теренот-висината, ориентацијата и
стрмноста) се регистрирани како сегменти или како елементи на јазол со што се
дигитализираат за соодветните мапи.
 Сливните подрачја за конкретно место од водениот тек се полигони кои се
дигитализираат на сличен начин како постапката за водените текови. Сите податоци
за сливните подрачја се регистрираат во податоците за тие полигини/елементи.
Географската точност на регистрираните податоци се смета за релативна предност
векторскиот начин на прикажување, а процедурата на внесување и средување
потребните податоци заедно со одземањето време и бавноста на внесувањето
мерењата од анализите се сметаат за основни недостатоци (особено во случаите
пресметување и користење на елементите на сливните подрачја како и МДТ).

на
на
на
на

Вториот начин на организирање на елементите на водените текови се состои од мозаички
начин на прикажување. Просторот е поделен на нормални сегментни делови (келии) и
сте достапни податоци се регистрирани во овие келии. Според овој модел, водениот тек
се состои од неколку вакви сегментни келии кои се разликуваат по соседните келии и
единствено сметајќи го фактот дека тие се составни делови на воден тек (на сите им се
дава вредност 1, а другите имаат вредност 0).
Гореспоменатиот метод не гарантира точен географски приказ на елементите на
водениот тек. Дури и не ја распознава лесно тополошката поврзаност на елементите на
текот (јазли, делови, сливни подрачја). Но, едноставноста на гореспоменатиот модел ја
гарантира безграничната можност за анализирање, се додека се надминати двата
основни проблеми (точноста и топпологијата).
Методологијата за одредување на искористливиот технички и економски потенцијал на
малите хидроцетрали се базира на постојано применување на мерењата како и примена
на алгоритмите при шти треба да се земат во предвид географските и тополошки
податоци. Според првобитното мислење дека можноста за обработување на
гореспоменатите елементи е поважно од нивната географска точност, се користи
моделот на мозаичко организирање.
Во наредните параграфи е дадена анализа на:


елементите на МДТ во однос на елементите на водениот тек со земање во обзир на
тоа дека моделите со податоци за водените текови се добиени од повторливо
обработување на МДТ, како и на



методот на имплементирање на тополошкиот модел на целиот воден тек.
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5.4 Дигитални модели на терени и водени текови
Елементите дигиталните модели на терени МДТ се поделени на:


Податоци за висината директно добиени од методите со мерење [висина– з].
Морфолошки податоци кои се добиваат од обработувањето на податоците за
висината
[стрмност– ст]34
[положба-по]
[Профили на искривеност– прис]35
[искривеност на резервоар– искре]36



Податоците за хидрографската мрежа добиени од обработувањето на податоците за
висината
[правец на текот– прте]
[акумулирање на тек– акте]

Правецот на текот ја одредува насоката на максималниот пад(земајќи ги во предвид 8
насоки на соседните келии)(слика 6) на одредена точка. Акумулирањето на текот го
одредува бројот на келиите кои се насочени кон конкретната келија. Може да се каже
дека овој параметар индиректно ја одредува областа на сливот за секоја точка, при што,
Областа на сливот = акумулирањето на текот Χ просторот на келиите
Очигледно е дека сите келии кои имаат вредност 0 за акумулацискиот тек се сметаат за
бразди, а келиите со голема вредност на акумулацискиот тек се речни корита.
5.5 Тополошки модел на водениот тек
Како што видовме во претходните делови, Моделот со податоците за водениот тек се
дефинира како збир на точки кои меѓусебно сочинуваат подгрупа од референтниот МДТ.
Тоа што не е дефинирано со овој модел е тополошката поврзаност меѓу елементите на
водениот тек. За да биде појаснета оваа тополошка поврзаност потребно е одредување
на следните параметри на секој поединечен тек:



Поединечните сегменти37 кои го сочинуваат текот
Видот на секој сегмент38

34

First grade derivative of altitude
Second grade derivative of altitude
36
First grade derivative of the orientation
37
The segment is defined as the flow from one junction node to another
38
It is considered that the last segment (estuaries) of a water stream is of first class and in each junction
the class is increased by one.
35
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Местото на сегментот во хидрографското дрво
Местото на секоја точка во сегментот на кој припаѓа.

Дијаграм 6

За да се објаснат овие односи (како и посебните карактеристики на водениот тек), треба
да се внесат три нови информации за секоја келија која е елемент на водениот тек. Овие
три својства се:




шифрата која го карактеризира конкретниот хидрографски систем (дрво) [RV_ID]
на кое припаѓа точката (келијата);
шифрата која го карактеризира сегментот на кој припаѓа келијата [SGMN_ID] (види
дијаграм 6);
Серискиот број на келијата во сегментот на кој припаѓа [PNT_SN] со нагорен
правец спротивен на правецот на текот.

Шифрата која го карактеризира сегментот на кој припаѓа келијата е тој кој ја одредува
најважната тополошка карактеристика на текот и на индиректен начин ја прави мрежната
топологија на водениот тек. Шифрирањето е јасно дадено во дијаграмот 6, а според
видот на секој сегмент, како и претходниот, се одредува со едноставна математичка
равенка, која што ќе ја кажеме понатаму.
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За хидролошкото дрво треба да се земат во предвид неколку пречки:




Отстапувањето меѓу картографскиот приказ на тековите и нивниот приказ според
претходно претставениот модел. Отстапувањето е поголемо по долниот тек на реката
отколку по горниот а сето тоа поради што од една страна анализите на МДТ не можат
секогаш да гарантираат точни резултати од вредностите на малите стрмнини, а од
друга страна се прават грешки при правењето на МДТ.
Недостатокот на оваа постапка на шифрирање за правилно претставување на некои
објекти (делтите и шемата на проток).

Важно е да се напомене, што се однесува на утврдувањето на повратниот потенцијал на
водениот тек, е остварувањето на концептот за течението, но само ако има абстрактна
точка во хипотетичката хидростаница и точка на станицата, при што треба дасе поврзат
надолните цевки меѓу овие две места при што ќе се движат по правецот на текот (види
приказ 7).

Приказ 7: Насока на течење на воден тек

Врз основа на тополошката поврзаност која ја претставивме, може да се донесат
следните заклучоци:





Горниот и длниот тек на некоја конкретна точка,
Дали две точки (келии) припаѓаат на ист воден тек,
Точните точки (келии) на водниот тек во насоката на текот,
Должината на водениот тек.

Покрај тоа:




Порамнувањето на патеката на текот или друг сегмент.
Класифицирањето на сегментите на патеката на текот или друг сегмент кој е поврзан
со стрмнината и правецот на текот.
Комбинацијата на било какви географски податоци (главни или пресметани) кои може
да се искористат (користење на земјата, растојание на точките или течението).
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Некои дополнителни алгоритми користат:



Откривањето на келиите кои се дел од сливното подрачје на било кое место;
Шифрирањето на точките на водениот тек.

5.6 Производство на електрична енергија од мали хидроцентрали

Потенцијалната локација за градење на Мала Хидроцентрала се нарекува Локација со
прилив на вода или локација за градење на Хидростаница на воден тек. Висинската
разлика меѓу двете локации се вика хидрауличен (чист) корисен пад (х).
При проценувањето на потенцијалот на некоја локација за мала хидроцентрала се земаат
во предвид следните карактеристики:
-

-

Интензивната непостојаност на природниот истек на водениот тек според сезонските
промени во годината, или поради разликите во влажните и суви хидролошки
временски услови.Оваа конкретна карактеристика е доста важна кога станува збор за
малите водените текови.
Видовите на водени турбини. Секој вид од постоечките водени турбини е соодветен за
посебен хидрауличен корисен пад (х) како и номинален инсталиран проток Qr, има
различен опсег на работа, различна ефикасност чија вредност зависи од номиналната
моќност на водената турбина, различната големина и трошоците.

Малите хидроцентрали се карактеризираат со дополнителни особености во споредба со
големите хидроцентрали , бидејќи во горниот тек немаат басен со голем капацитет,
поради финансиски причини. Треба да се напомене дека големите хидроцентрали(освен
тие што се направени по текот на големите реки), имаат голема брана од која се прави
голем басен. Со тоа, природниот тек на водата е прекинат со брзината на текот која што
се користи од водената турбина, бидејќи главната цел на големите хидроцентрали е да се
одржи максимумот на меѓусебно поврзаните електрични мрежи.
Малите хидроцентрали, поради нивната мала моќност, не можат да придонесат во
одржувањето на максимумот на меѓусебно поврзаните мрежи и поради ова правењето на
резервоар е несразмерно со трошоците, како и без соодветна добивка од инвестицијата.
Поради овие причини малите хидроцентрали, дури и кога се направени со преместување
на водениот тек, функционираат како хидро тек, што значи дека нивната главна функција
е да го искористуваат расположливиот тек на најдобар начин. И поради ова анализата за
проценката на малите хидроцентрали се прави со кривата на постојаноста на текот а не
со траењето на природниот водотек, бидејќи малите хидроцентрали немаат брана туку
само ограничен басе чија големина може да овозможи добри услови за дотек на вода при
спроведувањето и кое соодветствува на неколкучасовен тек.
Ова се причините поради кои параметричката анализа на техничко-економските
карактеристики на мала хидроцентрала мора да се направи пред одредувањето на
потенцијалот на локацијата, бидејчи според оваа параметричка анализа и критериумите,
ќе биде одберена соодветната големина на водените турбини (номиналната брзина на
текот и моќноста) како и соодветниот броја на турбини што треба да се вградат.
Оптималниот речен проток на водената турбина Qr и бројот на турбините се сметаат за
променливи параметри на методологијата која е направена за анализата.
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Сите заклучоци до кои е дојдено погоре водат до фактот дека анализата на техничкиот и
финансиски искористлив потенцијал на хидроцентралата се одредува посебно за секој
воден тек. За секој воден тек системот дава податоци за:
-

теоретскиот потенцијал

-

расположливиот потенцијал

-

техничкиот и финансиски искористлив потенцијал

а истите се разработени во следните делови. Потребните главни податоци кои се
внесуваат во базата на податоци на системот се географските податоци за водениот тек
(тополошки хидрографско дрво) како и карактеристична крива на постојаноста на текот за
одредена точки или точки на хидрографското дрво.
Теоретски потенцијал
Теоретскиот потенцијал се дефинира како вкупната потенцијална енергија која е корисна
кај првично селектираните јазли на водениот тек. Податоците кои се користат се:
-

Јазлите на водениот тек;

-

Кривата на годишното ниво на текот за најмалку една точка на водениот тек;

-

Географските податоци,

а системот го пресметува:
-

кривата на годишното ниво на текот на секој јазол на водениот тек, според законот за
еднакви површини(континуитет);

-

висинската разлика меѓу јазлите;

-

потенцијалната енергија на водата на секој речен ракав на водениот тек.

Расположлив потенцијал
При прегледот на расположливиот потенцијал на водениот тек, се поставуваат одредени
филтри за расположливост, кои всушност се некакви ограничувања на расположливоста
на водениот тек. Друга употреба на течението, освен за електрична енергија, е исто толку
важен параметар за реката (наводнување, снабдување со вода). Системот дава и
корисни податоци за страните вклучени во користењето на водата, за секој дел на
водениот тек.
Некои рестрикции зададени од страна на корисникот претставуваат строги правила, а се
однесуваат на расположливоста, техничките рестрикции и остварливоста на
искористувањето на водениот тек. Таквите рестрикции може да бидат:
-

растојанието меѓу притоките на речниот тек (или јазлите) и патиштата
растојанието меѓу притоките на речниот тек (или јазлите) и електричната мрежа со
Средна волтажа.
минималната висинска разлика
минималниот среден годишен тек
географските податоци (e.g. најмалата стрмнина, растојание, минимална-максимална
висина )
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-

Користење на земјиштето.

Со земање во предвид на наметнатите рестрикции, системот ги идентификува речните
ракави на водениот тек кои ги исполнуваат и се досташни за искористување.
Анализа на водениот ток
Во овој дел е дадена техничко-економската анализа на сите потенцијални хидроцентрали
за определен воден тек. За секоја потенцијална хидроцентрала, се разгледуваат
следните парамтетри:
-

предвиденото производство на електрична енергија на годишно ниво
индексите на финансиската процена на хидроцентралите

Системот првин прави проценка на потенцијалните хидроцентрали според нивната
енергетска ефикасност и финансиската исплатливост а потоа ги дава следните
информации:
-

централата со најголемо производство на енергија или финансиски најисплатлива
централите со наголемо производство или фининасиски најисплатливи што можат да
се градат истовремено

На комисијата и се овозможува да продолжи со анализата на конкретни хидроцентрали за
кои е одлучено(конкретни места на водениот тек локација на водена турбина).
Класификацијата на хидроелектричните централи се прави врз основа на параметрички
одредените критериуми:
-

најголемо производство на електрична енергија
централата со најмали трошоци за изградба
најголема финансиска добивка ( вкупна моментална вредност)
најголемо повраќање на вложените средства ( Интерна стапка на враќање)
Главни филтри со дозволени парови на јазли (воведување на употребата на филтри,
како што е наведено во параграфот за расположливиот потенцијал)

На комисијата ќе и се овозможи да направи строги рестрикции на хидроцентралите кои се
анализираат (со цел помал број на проверување на хидроцентралите и намалување на
времето за пресметување. Таквите рестрикции можат да бидат:
-

Максимална должина на преносна цевка
Минимална висинска разлика
Минимална средна годишна брзина на текот
Максимален број на турбини што треба да се вградат во секоја хидроцентрала
Географските рестрикции (на пример миинимална стрмност на цевката со надолен
пад, растојанија, минимална-максимална висина)

Според наведените рестрикции, системот може да ги одбери потенцијалните
хидроцентрали за кои се користи алгоритмот за анализа на хидроелектричната централа,
кој е разработен во следното поглавје.
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Алгоритам за анализа на ХЕЦ
Алгоритмот за анализа на хидроцентралата ја испитува детално хидроцентралата со
посебен пар јазли (воден прилив-водена турбина). Користените податоци се:
-

Воден прилив од точка до точка на проектот на водената турбина
Географски податоци
Крива на годишна постојаност на брзината на текот Ετήσια кај точката на воден
прилив
Критериум за класификација

Според дадената методологија, се пресметува номиналната брзина на текот во водената
турбина при секој пар јазли што ја оптимизира хидроцентралата според критериумот за
класификација. Оптималната номинална брзина на текот може да се пресмета со
правење на последователни тестови почнувајќи од референтната вредност Qref. За секоја
вредност на брзината на текот, важат посебни алгоритми кои се однесуваат на
димензионирањето на хидроцентралата, како и очекуваното годишно производство,
пресметките за трошоците за изградба на хидроцентралата и пресметките за
финансиските показатели (трошокот за производство на електрична енергија,ИСП, ЧСВ).
6. ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈА НА ИСПЛАТЛИВОСТ
6.1 Прелиминарно
Барање стручно мислење од професионалци
Секоја компанија треба да побара независно стручно мислење пред да вложи поголеми
финансиски средства во дизајнот и градењето на проектот за мала хидроцентрала.
Вклученоста на стручни лица во развивањето на малите хидроцентрали може да биде од
првична проценка на локацијата, спорведување на физибилити студија, услуга клуч на
рака, раководење со секој аспект на проектот. Има компании кои изнајмуваат, градат и
раководат со локацијата, и можат да понудат целосна стручност и финансиски услуги.
Првична проценка на локацијата
Искусните стручњаци треба лесно да проценат дали една локација е вредна за
инвестирање, со посета на самата локација и разговор со заинтересираните компании.
Првичното истражување нема да трае повеќе од 2-3 дена. Минималната инвестиција во
оваа фаза може да заштеди поголеми финансиски средства и евентуални проблеми во
подоцнежните фази на проектот.
Главните прашања кои треба да се разгледаат во почетната фаза на испитување се:
• Постоењето на погоден водопад или брана како и локација за турбина
• Постојан водотек и искористлив воден пад
• Можноста за пренасочување на текот кон турбината
• Соодветен пристеп до локацијата за поставување на опрема за градење
• Потреба за електрична енергија во околниот регион, или можноста за поврзување со
електричната мрежа со прифатлива цена
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•
•
•

Општествените и еколошки последици врз околната средина
Сопственост на земјата и/или можноста за добивање или изнајмување на земја за
проектот со разумна цена
Првични проценки за моќноста на проектот и годишното производство на електрична
енергија.

Точноста на податоците може да биде+/- 25%. Ова треба да е доволно за да се донесе
одлука за евентуалната понатамошна физибилити студија.
6.2 Можноста за реализирање на проектот
Физибилити студијата се прави со точни податоци и со детално анализирање на
трошоците. Со тоа може да се стави проектот во финална фаза на дизајнирање што ќе
придонесе за добивање понуди за финансирање на проектот и добивање на оптребните
лиценци. Затоа секогаш е корисно да се побара стручен совет за спроведувањето на
физибилити студијата и деталите околу изгледот на проектот. Цената на целосно
спроведена физибилити студија од независен консултант изнесува 6.000-12.000 €, во
зависност од големината и конкретните карактеристики на локацијата.
Стручните лица кои ја спроведуваат физибилити студијата треба да ги спроведат
следните основни постапки:
1. Хидролошко истражување. Хидролошкото истражување треба да даде крива за
постојаноста на текот. Ова се заснова на долготрајни мерења на врнежите и/или
податоците за текот, заедно со познавае на сливната геологија и видот на почвата.
Долготрајните податоци може да бидат поддржани со мерења за текот на пократки
периоди. Истражувањето треба да вклучува проценка на компензирањето на
текот.
2. Дизајн на проектот. Тука спаѓа описот на целосниот изглед на проектот, како и
нацрт за целосниот распоред на локацијата. Најважните аспекти на проектот што
треба детално да се опишат се:
 Цивилни работи(прилив и брана, надолни цевки, објект за турбината, канал за
одлив, пристап до локацијата, детали за градењето)
 Опрема за производството на електрична енергија (турбината, механизам за
вртење, генератор, систем за контрола)
 Поврзување со електричната мрежа Grid connection
3. Цена на чинење на проектот. Во трошоците за проектот спаѓа деталната
проценка на капитални трошоци за проектот, кои се групирани во:
 Civil costs
 Тршоци за поврзување со електричната мрежа
 Трошоците за електро-механичка опрема
 Хонорари за инженерското и проектно менаџирање
4. Проценка на производството на електрична енергија и годишни приходи. Ова
би ги сумирало изворните податоци (речните текови, хидролошките загуби,
искористливиот воден пад, ефикасност на турбините и методи на пресметување) и
ќе го пресмета производството на проектот во однос на максималното
потенцијално производство на електрична енергија во (kW) како и годишната
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потреба од електрична енергија
(€/година).

(kWh/година) претворено во годишен приход

Дополнителна обврска, која може да биде дел од физибилити студијата не честопати се
занемарува, се последиците на животната средина од проектот.
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ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА
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1. ВЕТРОТ ВО ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА
Ветровите се појавуваат поради тоа што екваторијалните области на земјата добиваат
повеќе сончева светлина отколку поларните области, со што се создавват многу јаки
конвекциони струи во атмосферата. Според проценките на метеоролозите, околу 1% од
сончевата светлина која што се прима се претвора во ветерна енергија, а 1% од
ветерната енергија што се добива е еднаква на моменталната потрошувачка на
електрична енергија во светот. Ова значи дека светското богатство на ветар е огромно,
но и распределено насекаде низ светот. Потребни се подетални проценки за количински
да се одреди присутноста во одредени области.
Искористувањето на енергијата од ветровите почна уште пред неколку векови, со
бродови кои се движат со помош на ветерот, ветерниците и вршалките. Дури кон крајот
на овој век почнаа да се градат турбини на ветар со големи брзини за произведување на
електрична енергија. Поимот ветерна турбина денес има широка употреба за направа со
ротирачки лопатки кои ја претвораат кинетичката енергија на ветрот во корисна енергија.
Постојат две основни категории на ветерни турбини: ветерни турбини со хоризонтална
оска(ВТХО) и ветерни турбини со вертикална оска (ВТВО), во зависност од ротирањето
на оската.

Слика 1.1: Конфигурација на ветерна турбина

Во денешно време, ветерната енергија најмногу се употребува за производство на
електрична енергија, при што ветерните турбини работат истовремено со другата
електрична мрежа, а во подалечните места, заедно со моторите кои согоруваат фосилни
горива(хибридни системи). Придобивките од искористувањето на ветерната енергија е
намалена потрошувачка на фосилните горива, како и намалена цена на производството
на електрична енергија. Електричните мрежи имаат капацитет да вклучат 20% енергија од
ветерните системи во вкупната електрична енергија. Системите на ветер и дизел можат
да овозможат повеќе од 50% заштеда на гориво. Користењето на ветерот за
производство на електрична енергија е релативно нова индустрија( пред 20 години
воопшто немаше ветерна енергија за комерцијална употреба во Европа). Во некои
држави ветерната енергија има важна улога покрај фосилните горива и нуклеарната
енергија, без да се земат во предвид еколошките придобивки за животната средина на
ветерната енергија. Цената на електричната енергија од конвенционалните електрични
постројки не го вклучува нивниот ефект на животната средина(кисел дожд, чистење на
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нафтени дамки, ефектите на промената на климата). Производството на ветерна енергија
продолжува да се подобрува во насока на намалување на трошоците и зголемување на
ефикасноста.
Електричната енергија добиена од ветерот чини од 5 до 8 евро центи за КВч и се
предвидува дека ќе се намали под 4 центи за КВч во блиска иднина. Системите на
ветерна енергија се едноставни и ефтини за одржување. Наемите за земјата кои им се
плаќаат на земјоделците се дополнителен приход за руралните средини. Локалните
компании го потценуваат вработувањето на локалното население за изградбата на
проектите, а на долгорочен план се обезбедуваат работни места за одржување на
системите. Производството на ветерна енергија е индустрија која брзо се развива.
Отприлика има 60 компании низ светот од кои повеќето се од Европа. Повеќе од 10
големи европски банки и повеќе од 20 европски јавни претпријатија имаат инвестирано во
ветерната енергија, како и други поединци и компании. Ветерната индустрија е важен
фактор за вработување. Неодамнешната студија на Данската Асоцијација на
произведувачи на ветерни турбини дојде до заклучок дека во данската ветерна
индустрија работат 8500 данци и има отворено други 4000 работни места надвор од
Данска. Данската ветерна индустрија има поголем број на вработени од данската
рибарска индустрија. Се претпоставува дека вкупниот број на вработени во ветерната
индустрија во Европа надминува 20000.
1.2 Номинална моќност на ВТ
Константно јакиот ветар е неопходен за искористување на енергијата на ветрот.
Максималната енергија која ветерните турбини се конструирани да ја произведат е
наречена “номинална Моќност“ а брзината на ветрот за тоа да се постигне се вика
“номинална брзина на ветрот“. Ова се прави за да се прилагоди на ветерниот режим во
регионот, што обично изнесува 1.5 пати од брзината на ветрот во регионот. Табелата на
Бјуфорт, која што е класифицирање на брзината на ветрот, дава опис на ефектот на
ветрот. Првично била наменета за морнарите и за да ја кажува состојбата на морето, но е
приспособена за да ги покажува ефектите на ветрот на копно.

Слика 1.2: Графикон за моќноста на типична ветерна турбина
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Енергијата која е произведена од ветерната турбина се зголемува од 0, помалку од
намалената брзина на ветрот(која изнесува околу 5м/с, но се разликува во зависност од
местото), до максимумот на номиналната брзина на ветерот(види слика 1.2). Над
номиналната брзина на ветрот, ветерната турбина продолжува да ја произведува истата
номинална енергија но со помала ефикасност, додека не започне исклучување, кога
брзината на ветрот е претерано голема, одностно над 25-30 м/с(јачина на бура). Ова е
брзината на ветрот за исклучување. Точните упатства за одредување на енергетската
ефикасност на ВТ зависи од постојаноста на брзината на ветрот во текот на годината на
во едно место.
1.3 Искористување на енергијата во ветерната турбина
Ветерните турбини ја искористуваат кинетичката енергија на воздушното струење.
Нивните ротори ја намалуваат брзината на ветерот од непроменета брзина на ветерот v1
многу пред роторот во брзина на ветерот v2 зад роторот (слика 1.3). Оваа разлика во
брзината е мерка за искористената кинетичка енергија која го врти роторот и, на другиот
крај од drive train , поврзаниот електричен генератор. Енергијата која се добива од ВТ се
пресметува со равенката:
P = ρ2cpηAv1³
каде ρ е густината на воздухот, cp коефициентот на моќност, η е механичката/електрична
ефикасност и A зона на ротирачкиот диск.

Слика 1.3: Движење на ветрот низ ВТ

Во идеални услови, теоретскиот максимум на cp е 16/27=0.593 (познат како Бецова
граница) или, со други зборови, ветерната турбина може да искористи 59.3% од
енергијата на воздушниот тек. Во реални услови, коефициентот на моќност не е повеќе од
0.5, бидејќи ги калкулира сите аеродинамички мани на ВТ. Во повеќето од денешните
технички списанија во вредноста cp на се пресметани сите мани, и тоа е кратенка на cpη.
Различните капацитети на моќност и искористувањето на потенцијалот во зависност од
коефициентот на моќноста и ефикасноста на ВТ се прикажани на слика 1.4.
Во случај да cp го достигне теоретскиот максимум, брзината на ветрот зад роторот е само
1/3 од брзината v1 која е пред роторот. Затоа, ВТ кои се наоѓаат во ветерни електрани
произведуваат помалку енергија поради намалената брзина на ветрот предизвикана од
другите ВТ кои се пред нив. Зголемувањето на раздалеченоста меѓу ВТ може да ја
намали загубата на енергија, бидејќи пространството околу турбината ќе ја зголеми
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брзината на ветрото зад ВТ. Правилно конструираната ветерна електрана може да има
помалку од 10% загуба предизвикана од меѓусебното пречење.
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Слика 1.4: Моќност на искористување по квадратен метар на зоната на ротирачки диск
наспрема брзината на ветрот

Равенката за моќноста на искористување на ВТ кажува дека годишното производство на
ВТ зависи од постојаноста на брзината на ветерот на локацијата, густината на воздухот,
големината на роторот и техничката изведба. Особено влијание на искористувањето на
енергијата има висината на столбот, бидејќи брзината на ветерот се зголемува со
висината. За густината на воздухот, може да се каже дека воздухот е помалку густ во
потоплите климатски региони и се намалува со висината, при што густината може да
варира меѓу 0.9 и 1.4 кг/м³. Но овој ефект е значително мал во споредба со промените во
брзината на ветерот.
1.4 Промени на ветерот
Ветерот варира во текот на неколку часа со промената на временската состојба. Оваа
променливост на ветрот значи дека и произведената електрична енергија е променлива.
Ова се разликува од повеќето конвенционални извори на енергија, каде изворот на
енергија е постојано присутен. Производството на енергија од ветерот нема постојана
присутност на изворот на енергијата. Климата на локацијата ја покажува променливоста
на ветерот. Различни места имаат различни клими. Тропските области имаат постојани
благи ветрови преку целата година, умерените области имаат променлива брзина на
ветрот, но и повеќе налети на силни ветрови.
Бидејќи моќта на ветрот зависи од брзината на ветрот, очигледно е дека просечното
годишно производство ќе зависи од област до област. Локациите со поголеми брзини на
ветрот ќе можат да произведуваат повеќе енергија. На сликата 1.5 даден е пример на две
локации со просечна годишна брзина на ветрот од 10м/с. Како што се гледа во табелата,
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првата локација може да има вкупна моќност на ветрот во текот на годината од 1232.4
В/м², а втората 1739.5В/м². Со ова се покажува важноста на силниот ветар, како и
влијанието на временските прилики за исплатливоста од производството на енергија од
ветерот.

Слика 1.5: Разлики во производството на енергија на две локации со истата просечна
годишна брзина на ветрот

Исто така, постојаноста на ветерот не може да се контролира, иако може дасе предвиди
дури 36 часа пред да се појави, иможноста за производство не може да се гарантира
постојано. Или со терминологија од електричната енергија, производството на енергија од
секоја турбина не е постојано. Затоа, потребни се апарати за складирање на енергијата,
како батерии, или за контролирање на набавката, како што е електричната мрежа. Ова
еглавен фактор за економската исплатливост на ветерната енергија. Непостојаноста на
производството порано беше причина во дебатите против ветерната енергија.
Но, ветерот може да се опише преку статистичките податоци. Со тоа, просечното
годишно производство на енергијата се користи за опишување инсталацијата. Бидејќи и
потребата во електричната мрежа исто така се опишува преку статистички податоци, дел
од ветерната енергија може да се смета како постојана, ако станува збор за мали
количини на произведена енергија од ветрот. Ова е појаснето со капацитетот на
турбината или фактор на оптоварување. Поголемо усовршување во постојаноста може да
биде постигнато со група на машини со голема географска раздалеченост. Така,
променливоста на достапноста на ветерот во еден регион може да се компензира.
1.5 Промени во однос на времето
Ветерот е постојано променлив, и ова е веднаш забележливо во анемометарот кој ја
регистрира брзината на ветерот. Ако подолготрајната серија на ветерна брзина е
претворена во спектар на моќност во доменот за фреквенција, и тогаш може да се
регистрира временската рамка на доминантната енергија во ветерот (слика 1.6). Во
географските ширини со иста температура се забележуваат две главни највисоки точки,
најголемата е во временски период од неколку дена, а втората во временски период од
околу 10 секунди. Првата се појавува поради поминувањето на големи временски
системи, а втората е поврзана со турбуленција во самиот воздушен тек.
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Слика 1.6: Типичен варијабилен спектрум на ветерната брзина

Најважно е тоа што двете највисоки точки се одделени со празнина од околу 10 минути до
речиси 2 часа. Во оваа празнина има многу малку од енергијата на ветерот. Ова е многу
важно бидејќи овозможува посебно разгледување на двата вида појави, каде
турбуленцијата е пречка на глемите движења. Равенството за решението е
поедноставено, а моменталната брзина на ветерот може да се изрази како збир на
максималната брзина на ветрот и променливата компонента, односно U(t) = Ū + U’(t) .
Најјакиот ветар треба да биде пресметан со просек за еден период кој е во спектралната
празнина, кој обично изнесува 1 час. Со ова би се објаснила постојаноста, односно
енергијата која може да ја користи турбината. Променливата компонента исто така може
да влијае на моќноста на турбината но на не толку директен начин, бидејќи турбината не
реагира на многу брзи (помалку од неколку минути) промени во брзината или правецот на
ветерот. Променливоста на брзината на ветерот со текот на времето може да биде
визуелно претставена со објаснување на структурата на ветерот како серија на струења
или тридимензионални виори со секакви големини кои ги носи струењето.
Поради струењата доаѓа до мешање на воздухот и тој процес може да се поистовети со
молекуларната дифузија. Кога струењето поминува низ мерната точка, брзината на
ветрот ја зема вредноста на тоа струење за времето кое е пропорционално со
големината на струењето;ова е силен налет на ветер. Во повеќето случаи,
променливоста на ветерот кај турбината е просечна и дополнителниот напон не е
значаен. Но ако големината на струењето е од истиот вид како и големината на
компонентите на турбината, тогаш променливоста на напонот може да влијае на целата
компонента. Налет на ветар од 3 секунди соодветствува на големина на струење од
околу 20 метри(или речиси колку големината на лопатките на роторот), а налет на ветар
од 15 секунди има големина од 50 метри.
Поради ова, најголемиот налет на ветрот за соодветната временска рамка се користи за
да се пресмета најголемиот дозволив напон на турбината или нејзините компоненти за
очекуваниот животен век на турбината. Ова се изразува како максимална брзина на
ветерот и налет во текот на 50 годишен период. Се подразбира дека брзината на ветерот
може да биде прекорачена во текот на периодот, но маргината на напоните ќе дозволи
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одредено прекорачување. Пресметувањето на напоните е доста важно за турбините кои
се флексибилни објекти, кои се подложни на оштетување од ветрот, за разлика од
цврстите градби како што се зградите.
2. ПРОЦЕНА НА ВЕТЕРНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ
2.1 Вовед
Ветерната турбина може да биде поставена речиси секаде во некое отворено
пространство. Но, ветерната фарма е комерцијален проект кој мора да проба да ја
оптимизира профитабилноста. Ова е важно не само за заработката во текот на животниот
век на фармата, туку и за собирање средства за развивање на локацијата од самиот
почеток. За планирање на економски атрактивни проекти на ветерна енергија, важно е да
се има сигурни податоци за временските услови во областа која е од интерес.
Поради временски и финансиски причини, мерењата на долгорочни периоди често не се
разгледуваат. Како замена, математичките методи се употребуваат за да се предвиди
брзината на ветерот на секоја локација. Добиените пресметки за состојбата со ветровите
и за производството на енергија може да послужат како основа за економски пресметки.
Да додадеме дека, симулациите на временските услови можат да се употребат за да се
поврзат мерните податоци за ветерот од некоја локација со временските услови за
ветерот на соседна локација со цел да се одреди движењето на ветровите во целата
област.
2.2 Одредување на условите на локацијата
Бидејќи брзината на ветерот може да варира на кратка оддалеченост, на неколку стотина
метри, процедурите за проценување на локацијата на ветерната турбина што треба да се
изгради ги вклучуваат сите регионални параметри кои влијаат на состојбата со ветерот.
Тие се:
 препреки во влиската околина;
 the топографијата на средината во далечниот регион кој се карактеризира со
вегетација, искористеност на земјата и објекти (ground roughness description);
 the орографијата,како што се ридовите, може да предизвикаат забрзување или
намалување на воздушното струење.
Податоците за временските услови во областа се добиваат од топографски мапи, како и
од посетите на локациите при кои се забележуваат препреките во блиската околина.
Корисни информации се и сателитските податоци. Во областите каде има голем број
дрва, направени се индикации на изобличување на вегетацијата, како што е индексот на
Григс-Путнам за борови (види слика 2.1). Овие индикации може да дадат квалитативни
информации за брзината и правецот на моменталниот ветар, но треба внимателно да се
користат бидејќи и други фактори може да бидат важни, или силните ветрови може да
настанат само во текот на сезоната на одгледување на растенијата. Други показатели за
локацијата може да бидат геоморфолошките карактеристики, како и песочните дини.
Некои од податоците за присутноста на ветерот се веќе достапни. Климатолошките
податоци за силниот ветар се дадени во форма на изовентни мапи, кои поврзуваат
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места со еднаква годишна силна брзина на ветерот, кои се земени од документација со
податоци за следење. Годишната просечна моќност на ветрот која е достапна на
локацијата може да биде пресметана од овие податоци. Порано беа направени
истражувања за проценка со овие податоци, бидејќи немаше многу достапни податоци.
Се препорачува да се употребуваат податоци со изовенти само за груби пресметки за
целокупната расположливост со ветар во областа, бидејќи многу малку податоци се
достапни од планинските локации а ефектот на теренот е компензиран.

Слика 2.1: Рангирање на брзината на ветерот според индексот на Григс-Путнам
Можно е да има сериозни недостатоци скриени во овие податоци како начин за
проценување на локацијата во планинска област, бидејќи интерполацијата на брзината на
ветерот низ стрмниот терен не е точна, а моќноста на ветерот на локацијата може
сериозно да биде потценета. Како заклучок, податоците потребни за проценување на
локацијата може да бидат добиени од повеќе извори, во кои спаѓаат:


архивски метеоролошки податоци;



податоци од лице место;



податоци од нумеричко или физичко моделирање.

Некои од предностите и недостатоци на разните податоци се дадени во Табелата 2.1
подолу. Точна проценка на годишната брзина на силниот ветар е потребна за да се
пресмета силната годишната моќност на локацијата. Потоа потребни се и податоци за
распределеноста на брзината на ветерот во временски интервали. За ова да се добие со
голема точност, потребни се збирки податоци од последните неколку години, но обично
се пресметуваат од податоци од пократки временски периоди заедно со сооедветен
компјутерски модел. После сето ова, може да се одреди производството на ветерна
енергија според перформансите за моќност на ветерната турбина.
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Tабела 2.1: Предности и недостатоци на различните податоци при проценување на
потенцијалот за ветерни турбини на локацијата
Архивски
метеоролошки
податоци
Податоци од
лице место

1.
2.
1.
2.
3.

Моделирање

1.
2.
3.

Предности
Долготрајни
Широко
географско
пространство
Податоците се карактеристични
за самото место
Внесување на податоци на
средна висина
Внесените податоци може да
бидат прилагодени за конкретни
информации.т.е. турбуленции
Поисплатливо од мерењето на
лице место
Во краток период може да се
обработат неколку локации
Брзо

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Недостатоци
Ретко од конкретни локации
Мерење на 10м, не на средна висина
Тешко за вметнување во сложен терен
Скапо
Краткотрајните периоди со податоци
може да не бидат конкретни
Можност за губење на податоци
Лошото позиционирање на опремата за
мерење
може
да
даде
нерепрезентативни резултати
Може да се употребат ненамерно
Претпоставките од моделите може да се
погрешни или несоодветни
Резолуцијата може да е премала
Скалирањето може да е погрешно

2.3 Процедура
Најшироко употребуваната процедура за долгорочно предвидување на брзината на
ветерот и производство на енергијата на една локација е Европскиот Модел за Ветерен
Атлас „WASP“ (види слика 2.2 за објаснување). Фреквенцијата на распределба на
брзините на ветровите измерени во референтната станица во неколку години се
подготвува така што може да биде пренесена на други локации. Компјутерскиот модел ги
комбинира деталниот опис на локацијата за кој се предвидува ветерниот потенцијал со
изменетата фреквенција на распределба на референтната станица.
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S

Слика 2.2: Потребен влез на енергија за употреба на моделот WA P

Референтната станица може да биде оддалечена и до 100 км од локацијата за која
станува збор. Во врска со кривата за моќноста на ветерната турбина (електричната
моќност како функција на ветерната брзина) може да биде пресметана очекуваната
произведена енергија за оваа локација. Клучен дел во дизајнирањето на моделот WASP е
тоа што тој користи поларни координати кои потекнуваат од бараната локација. И така, во
областа на локацијата резолуцијата е доста висока, со мрежни точки на раздалеченост од
2 м. Решението е таму најмногу принудено и има најголема веројатност да има најмалку
грешки.
WASP ги вклучува свата физички модели на атмосферата и статистички опис на
климатската состојба со ветровите. Физичките модели кои се употребени вклучуваат:
 Блискост на површинскиот слој- користење на логаритамски равенки(log law
assumed).
 Geostrophic drag law - estimation of surface wind based on Rossby number similarity.
 Корегирање на стабилноста – можност за отстапување од неутрална стабилност
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 Промена на нерамноста – можност за промена во користењето на земјата во областа
 Модел на засолниште- моделирање на ефектот на стрмен терен на локалното струење
 Орографски модел- моделирање на ефектот од забрзување на струењето на
орографијата.
Климатската состојба со ветровите е објаснета статистички со поделбата на Вејбул за
референтниот датум. Добиената поделба на Вејбул е направена за да најдобро да се
усогласи горната граница на брзината на ветерот. Ова се објаснува со фактот дека при
мали брзини на ветерот се произведува мала енергија. Распространетоста на ветерот на
средна висина потоа се споредува со кривата на моќност на турбината и може да се
пресмета колкава ќе биде распределеноста на моќноста. За да се добие најголемата
прецизност во предвидувањето на производството на енергија, треба да се користат само
криви на моќност кои се направени со мерење од независни институции. Постојано се
градат нови референтни станици за да не намали несигурноста за предвидувањата за
потенцијалот на ветерот.
Во зависност од сложеноста на анализираните региони, се користат различни процедури
за одредување на состојбите со ветерот. Освен гореспоменатиот компјутерски код WASP,
постојат и други процедури како што е месо-скалата. За сите овие модели важи
правилото дека бараат доста пресметување, но може да направат обемни
тродимензионални прикази на движењето на течностите, особено за сложените
планински области. Сосема поинаков метод на процена на природните богатства го
вклучува мерење на брзината на ветерот на самата локација.
Таквите мерења, кои обично се прават во период од една година, можат да бидат
поврзани со целата околина или да бидат претворени во средната висина на одредени
видови ветерни турбини со употреба на симулации на струењето кои се опишани
погоре(кои се наведени како МКП метод: Мерење, Корелација, Предвидување). Еден
начин да се спојат мерењата за ветрот на конкретни локации е да се употреби снимените
податоци како референтна станица во WASP методот. Ова е посебно корисно ако нема
достапно други веродостојни податоци, или ако треба да се потврди предвидениот
потенцијал на ветерот на сложен терен.
3. БРЗИНА НА ВЕТЕР И МЕРЕЊА
3.1 Профили на брзина на ветерот
Нерамноста на земјината површина ја намалува брзината на ветерот. Со растењето на
висината над површината, нерамноста има помало влијание и брзината на ветерот е
поголема. На сликата 3.1 се гледа резултатот од евентуалниот изглед на граничен слој за
брзината на ветерот. Логаритмот v 

v*  h
ln  е решение за претпоставката за

 z0 

распределеноста на брзината на ветерот според висината, каде v е брзината на ветерот
на висина h, v* е брзината на триење, κ е константата на ван Карман и z0 е должината на
нерамнината.
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Слика 3.1: Профили на измерена брзина на ветерот

Понекогаш се употребува равенката за објаснување на профилите на ветерот:
v2 = v1(h2/h1) 
каде v2 е брзината на ветерот на висина h2 и v1 е брзината на ветерот на висина h1
.Вредноста α е зависна од нерамноста на земјата и се разликува од z0. Повеќе детали за
профилите за силните брзини на ветерот како и за струењето на воздухот во
граничните планетарни слоеви се наоѓаат во делот за метеорологијата и за структурата
на ветерот.
3.2 Мерења на брзината на ветерот
За проценката на присутноста на ветерот на една локација потребни се податоци од што
подолг временски период за локацијата на предложените турбини. Исто така, корисно е и
објаснување за воздушното струење на локацијата и за роторот за добивање податоци за
дизајнирањето на ветерната турбина. За да се постигне ова потребно е брзо време на
испитување и просторен распоред на мерните точки. Во пракса, недоволното време и
трошоците ја скратуваат ваквото темелно истражување.
Мерењата на брзината на ветерот се најважни мерења за проценување на присутноста
на ветерот, одредување на изведбата и предвидување за годишното производство на
енергија. Или кажано со јазикот на економијата, непостојаностите се искажуваат со
финансиски ризик. Не постои ниедна друга област каде важноста на непостојаноста во
мерењето на брзината на ветерот е толку голема како во ветерната енергија. Поради
немањето искуство, голем дел од мерењата на брзината на ветерот имаат висок степен
на непостојаност, бидејќи не се користат најпрактичните методи во изборот на
анемометарите, калибрирањето на анемометарите, поставувањето на анемометарите и
изборот на мерењата.
Меѓународна споредба по случаен редослед на калибрирањето на анемометарите
покажа дека при калибрирањето во различни аеротунели се покажале непостојаности
повеќе од3.5%. Ова може да се изрази со околу 10% непостојаност во предвидувањата за
производство на електрична енергија. Аеротунелите кои се прифатени од МЕАСНЕТ
(мрежата за мерење) не се разликуваат повеќе од 0.5% во референтната брзина на
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ветерот. МЕАСНЕТ нуди процедура за мерење на калибрирањето на анемометрите,
посебно развиена за системите за ветерна енергија.
Многу е важно секој анемометар кој се користи за мерење на брзината на ветерот да
биде посебно калибриран во аеротунел. Но, ако собирањето на податоци треба да
продолжи некое време, разумно е да се направи калибрирање на самата локација со
помош на референтен анемометар. Исто толку важно како и калибрирањето на
анемометрите е изборот на анемометарот. Лошата изработка на анемометрите
предизвикува голема непостојаност на мерењата на брзината на ветрот, дури и ако се
одделно калибрирани во аеротунел.
Причината е тоа што кај турбулентниот воздух при вистински атмосферски услови,
анемометрите различно функционираат за разлика од аеротунелот. Испитувањата
покажале дека некои анемометри се претерано осетливи на промени на струењето, кои
при нормални услови, се појавуваат и на рамен терен поради турбулентното струење. Кај
сложените терени овие ефекти се од голема важност и може да доведат до под или
надценување на вистинските временски услови. Само неколку анемометри успеваат да
се справат со овие ефекти.
Друга причина за грешки во мерењето на брзината на ветрот е поставувањето на
анемометрите. Лопатките треба да бидат поставени за да бидат минимизирани
нарушувањата во струењето во областа поради нивното присувство како и од јарболот.
Ако е потребна громобранска заштита, тогаш треба да се почитуваат истите правила. За
да се избегнат ефектите на промена на струењето, прецизноста во хоризонталното
поставување на анемометрите е доста важно. Искуството со мерењата на брзината на
ветерот во текот на најмалку една година го намалуваат финансискиот ризик на
ветерната фарма бидејќи непостојаностите за точното мерење на брзината на ветерот се
помали отколку со предвидувањата од моделите за струењето.
Треба да се одбере репрезентативна локација во кругот на ветерната фарма. Кај
големите ветерни електрани кои се наоѓаат на сложен терен, треба да бидат одредени
две или три локации за јарболите. Едно од мерењата треба да биде направено на
средната висина на планираните турбини бидејќи екстраполацијата од помала висина кон
средна висина предизвикува дополнителни непостојаности. Ако еден од метеоролошките
јарболи е поставен блиску до ветерната фарма (како што се М1 или М2 на слика 2.2) тој
може да се користи како референтен јарбол за брзината на ветерот додека работи
ветерната фарма и за одредување на работната моќност на ветерната фарма по сектори.
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M 1 , M 2 : m a st i n un d is tu rbe d a i r flo w
M ref: reference m ast in wind farm

M точ.

M2
M1

Слика 3.2: Можни локации на јарболот за мерењата на брзината на ветерот пред и по
поставувањето на ветерната фарма

Ако производството на електрична енергија се гарантира во договорот за проектот за
ветерна електрана,
договорните страни треба да ја одредат локацијата на
метеоролошкиот јарбол и потоа независен институт треба да ги направи мерењата на
брзината на ветрот и проценките. За да се соберат податоци од конкретна локација,
треба да бидат поставени еден или повеќе јарболи во близина на предложените локации
за ветерните турбини. На јарболот се поставуваат одредени инструменти за да
прибираат соодветни податоци. Сите мерења треба да бидат внесени во евиденција и да
бидат зачувани на диск на локацијата или автоматски превземени на друга локација т.е.
во канцеларијата на конструирачот.
Мерењата на брзината на ветерот и правецот се неопходни, но и другите метеоролошки
елементи, особено температурата и притисокот, треба да бидат прибележени за
споредување на локациите и за комплетност на збирот на податоци. Опремата која се
употребува за овие мерења мора да биде цврста и веродостојна, бидејќи во поголем дел
нема да биде надгледувана. Мерењата на брзината на ветерот и правецот се потребни
од најмалку две висини, или поточно на 10 метри и на средна висина. Ако податоците се
наменети за проценување на нерамноста на површината на локацијата (z0), тогаш
потребно е да биде вклучено уште едно висинско мерење.
Податоците за просечната брзина на ветерот се прибираат со помош на анемометрите со
чашки, бидејќи се веродостојни и доста ефтини. Ваквите анемометри со чашки имаат
подобри карактеристики на реакција отколку тие кои се користат во метеоролошките
станици. Правецот на ветерот се одредува со помош на ветроказ. Со ова се добива точен
правец брзина на ветерот. Ако се потребни и податоци за турбуленциите за локацијата,
во таков случај корисни се тро димензионални податоци за ветерот. Тие можат да се
добијат со помош на анемометри со пропелер, кои не се толку цврсти, или сонични
анемометри, кои се скапи.
Овие анемометри даваат податоци и за брзината на ветро и за правецот од кој дува.
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Податоците мора да регистрирана на висока фреквенција, некаде на 20 херци. Со ова
брзо се исполнуваат дисковите за зачувување на податоците и затоа не може да работат
постојано. Ротирањето на чашката или пропелерот на анемометарот е пропорционално
на брзината на ветерот; ова се мери или со варирачка волтажа или со бран на импулси.
Сите ротирачки анемометри имаат почетен брзински праг. Тој обично изнесува 0.5 м/с и
2.0 м/с.
Реагирањето на инструментите на промените во брзината на ветерот се опишува или со
далечинска константа или со временска константа. Далечинската константа е должината
на воздушниот столб кој мора да помине кај главата за анемометарот да реагира на
63.2% од промените и зависи само од густината на воздухот. Временската константа е
времето кое му е потребно на анемометарот да ги отфрли 63.2% од промените и варира
обратнопропорционално со брзината на ветерот. И оттука, анемометрите со чашки го
преценуваат послабиот ватер, кој и се вика “пречекорена грешка“.
Ветроказите обично се потенциометри поврзани со жица. Обично максимална волтажа се
враќа кај Северот во однос на инструментот, а минимумот е 257 степени. И се појавува
празнина блиску до Северот на инструментот. Грешките во инструментот во границата +/2 степени се очекувани, а правецот се регистрира до 0.3 степени. Инструментите мора да
бидат внимателно порамнети бидејќи ова е најчестата причина за грешките. На
ветроказот влијае сенката на јарболот, па се поставува така да јарболот е спротивно на
правецот во кој дува ветрот. Целосен список на различните видови анемометри кои се
користат и невните карактеристики се дадени во Табелата 2.1
Табела 3.1: Карактеристики на различните видови анемометри

Анемометар
Со чашки

Метод на мерење
Брзината на ветерот која
зависи од брзината на
ротирање на чашките

Карактеристики
Цврсти, веродостојни и ефтини

Пропелер

Брзината на ветерот која зависи
од брзината на ротирање на
пропелерите

Цевки на
притисок

Брзината на ветерот
пропорционална со
зголемувањето на
притисокот во цевките
Брзината на ветерот која
зависи од ладењето на
чистата жица

Потребно е да се постават во
правец на ветерот, но побрзо
реагираат од тие со чашки. Не
се толку цврсти како тие со
чашките.
Потребно е да се постават во
правец на ветерот, и бавно
реагираат.

Вжештена
жица

Сонични

Брзината на ветерот која
зависи од времето на
движење на соничниот пулс
од предавателот до
приемникот

Многу се чувствителни и брзо
реагираат, лесно се
оштетуваат,најчесто се
користат во аеротунели.
Ја мери брзината и правецот
на ветерот и турбуленциите на
струењата.Тешки се за
калибрирање.
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Многу е важно да внесувањето на податоците е веродостојно. За ова да се направи
апаратот треба да биде заштитен од временските услови, особено од дождот. Многу
експерименти имаат проблеми со податоците поради повеќе проблеми, каде се
навлегување на вода и прекин во електричното напојување. Најголем дел од
потенцијалните локации за ветерни турбини се наоѓаат на непристапни терени, но денес
на пазарот постојат сигурни системи за внесување на податоци. Можно е да се прибираат
податоци од голема далечина, и да се превземаат преку телефонска линија. Ова има
предност бидејќи податоците може постојано да се следат и брзо да се регистрираат
било какви дефекти на инструментите. Исто така, може да се оштетат други податоци.
Внимателното планирање на ссобирањето на податоци е важно за развојот на системот
за ветерна енергија.
3.3 Презентирање на постари податоци
Секојдневните податоци за времето најчесто слободно можат да се добијат од
метеоролошките станици. Но, се наплатува за постарите податоци и за консултирачки
услоги. Средната брзина на ветерот и правецот се прикажуваат заедно на ветерна роза,
како што е на сликата 3.3. Потоа лесно може да се видат доминантните ветрови во текот
на годината за секоја метеоролошка станица. Податоците понатаму може да се
поделуваат за да се прикажат сезонските или месечните разлики во просечната брзина.
Во главни црти, во сверна Европа доминантни ветрови се од југозапад. Но може да се
појават одредени сезонски промени во брзината и правецот на ветерот.

Слика 3.3: Пример на Ветерна Роза

Во јужна Европа, во ветерните шеми доминираат сезонските ветрови. Најстуденото
зимско време се поврзува со северни и северо-источни ветрови. Овие промени може да
бидат забележани во податоците за брзината на ветерот и температурата во
метеоролошките станици. Метеоролошките податоци од секоја метеоролошка станица
можат да бидат дадени како табела на фреквентност. Податоците од анемометрите во
метеоролошката станица се групираат за секоја брзина на ветерот и за секој правец од
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кој дува ветерот. Овие податоци се презентираат за целата година и за секој месе
посебно во табела, како оваа што е прикажана.

Просечната брзина на ветерот и најверојатната брзина на ветерот(обично изнесува
нешто помалку) потоа може да биде намалена со графичко прикажување на податоците
како можно ширење, како што е прикажано на табелата 3.4. Потоа податоците може да
бидат споредени со ширењето на Вејбул и потоа може да се направи проценка на
расположливата енергија. Конструкторите потоа може да ги одредат критериумите по кои
ќе се бира турбината. Од секоја метеоролошка станица има огромна база на податоци од
минатите години, и податоците прават добра статистичка база на податоци на која не
треба да влијаат индивидуалните нерепрезентативни години.

Табела 3.4: Фреквентната распределеност на брзината на ветерот(податоци од мерење и
пресметана распределеност)
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3.4 Анализи на податоците од локацијата
Дел од податоците може да бидат обработени веднаш или да бидат зачувани за
подоцнежна обработка, во зависност од објектите и пристапноста на локацијата.
Воглавно, податоците се меморираат секоја минута. Побрзото прибирање на податоци ќе
овозможи да се има пристап до повеќе податоци за карактеристиките на турбулентноста
на локацијата. Податоците мора да бидат соодветно проверени за да се отстранат
непотребните податоци, да се калибрираат отчитувањата и да се направи проверка за
противречни податоци. Останатите податоци потоа се анализираат за да се добијат 10
минутни просечни брзини на ветерот во текот на денот, секој ден по можност за отприли
годишен период, бидејќи треба да ги вклучува сите сезонски промени.
Некои студии покажуваат дека е потребно најмалку 8 месечно собирање податоци за да
се направи соодветна проценка на расположливоста на ветерот во текот на годината.
Други истражувачи препорачуваат дека расположливоста на ветерот во зима е најважно
бидејќи се поклопува со периодот на најголема потрошувачка на електрична енергија.
Податоците потоа може да бидат групирани во низи или “пакети“ според брзината на
ветерот, за секој правец на ветерот посебно или за сите заедно. Бројот на мерења кои се
групираат во секој “пакет“ потоа се пресметува а групираните податоци се прикажуваат
како дел од вкупниот број на отчитувања за да се добие фреквентната распределеност.
Од овие податоци средната брзина на ветерот и најверојатната брзина на ветерот може
да бидат одредени. Распределеноста на моќноста на ветерот (пропорционално со
квадрат од брзината на ветерот) може да се одреди. Податоците исто така можат да
бидат прикажани бидејќи веројатноста дека брзината на ветерот е поголема од
определената брзина на ветерот е 0, u>0. Овие податоци можат да бидат склопени во
распределеност на Вејбул со два параметри, при шти двата параметри и се добиени со
помош на техники како што се методите на време, најмал број на погодни квадрати и
многу други. Или подобро кажано, двата параметри во распределеноста од
распределеноста на Вејбул се прифатени за да одговараат на податоците за ветерот со
прифатлива точност. Или тоа може да се изрази со равенката:
k U
p(U )   
cc

k 1

 U k
exp    
 c 

3.1

каде p(U ) е веројатната распределна густина на средната брзина на ветерот U , c е
табелниот параметар (со единица за брзина), и k е параметрот за форма(без димензии).

Кога к=2 распределеноста се намалува до распределеност на Рајли, а ако к=1 тогаш
имаме експоненцијална распределеност. Овие се посебни примери на распределеност
на Вејбул (види слика 3.4). Во повеќето земји во Северна Европа к факторите се блиску
до вредноста 2. Со интегрирањето на првиот дел од равенката 3.1, се добива дека
табеларниот параметар с се поврзува со средната брзина на ветерот за конкретната
локација , бидејќи:
1
U  c 1 
 k

3.2

каде Γ(•) е комплетната гама функција. Слично на ова,
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n
U n  c n1 
 k

3
и се добива U 3  c 31 
 k

3.3.

Потоа се добива расположливата густина на моќноста Е (во вати/м²):
1
3
E  c 31 
2
k



3.4

а факторот на форма К е поврзан со отстапувањето на ветерот σ2 :
2
1
 2  c 2 1   21 
 

k



k 

3.5.

Од друга страна, многу е важно да се знае дека податоците кои се прибираат се
репрезентативни, т.е. дека годината не е премногу ветровите или мирна. За ова да биде
точно потребни се податоци од 10 години наназад. Ова не е практично за една локација.
Можно е да се споредуваат податоците за локацијата со метеоролошките податоци за
некоја блиска локација и да се направи методологија од типот мерење-поврзувањепредвидување (МПП) за ефективно да се зголеми збирката податоци за локацијата на 10
години.
Постојат неколку МПП методи:
1. Совпаѓање-наоѓањето на параметрите на Вејбул од мерната локација и референтната
локација и нивно поврзување за периодот на мерење а потоа правење на измени на
остатокот од референтните податоци.
2. Пресметување на факторот брзина на ветерот помеѓу локацијата и референтната
локација, во текот на периодот на мерење и посебно за секој од пакетите за правецот
на ветерот.
3. Постојано монтирање на функции за сите податоци во текот на периодот на мерење и
нивно применување за остатокот од референтните податоци.
По правењето на долготрајна фреквентна распределеност кривата на моќноста на
турбината може да се спои со податоците за ветерот за да се добие фреквентна
распределеност за производството на електрична енергија. Ова е еднакво на
очекуваното годишно производство на електрична енергија од таа локација. Податоците
можат да бидат проверени со неколку различни типови турбини и структури за оптимални
резултати.
4. ПРОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА
Годишното производство на електрична енергија од ветерна турбина е најважен
економски фактор. Несигурноста во одредувањето на годишната брзина на ветерот и
кривата на моќност, водат кон целосна несигурност на предвидувањето за годишното
производство на електрична енергија и кон поголем финансиски ризик. Во подолниот
текст е дадено како може да се пресмета годишното производство на електрична енергија
(ГПЕ). Годишното производство на електрична енергија може да се пресмета со два
методи:
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 Хистограм на брзината на ветерот и кривата на моќност
 Теоретска распределеност на брзината на ветерот и кривата на моќност
4.1 Пресметување на производствотосо користење на хистограмот на измерена
брзината на ветерот
Ако хистограмот за брзината на ветерот е познат од мерењата, може да се направи
добро предвидување на ГПЕ со помош на мерењата од хистограмот (слика 4.1) и кривата
на моќност (слика 4.2). ЗА секој пакет за брзината на ветерот бројот на часовите во
пакетот се множи со соодветната моќност произведена од турбината за да се добие
производството на електрична енергија за тој пакет. Овие бројки потоа се собираат за да
се добие годишното производство на електрична енергија. Важно е да се напомене дека
има брзина на вклучување и на исклучување, под и над која не работи ветерната турбина.
Затоа пакетите за брзината на ветерот мора да бидат отфрлени од вкупната сума.
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Vm = 7.0 m/s
распределеност на Рајли

t(i) = 275 ч

200
вкупноl:
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брзина на ветерот при средна висина [м/с]

Слика 4.1: Пример на измерен хистограм за брзината на ветерот (v[i]=10.25 м/с; t[i]=275 ч)
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Слика 4.2: Пример на измерена крива на моќност при стандардна густина на воздухот
(1.225 кг/м³)
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(p[i]=345 kW; v[i]=10.25 м/с)
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Слика 4.3: Пример за пресметана електрична енергија во пакет i (E[i]=95 MWh)

Вкупното производство на електрична енергија во една година (ГПЕ) (види слика 3.3) е:
i n

E   P[i ]* h[i ]
i 1

4.2 Пресметување на производството со користење на теоретски брзината на
ветерот
Ако не се знае распределеноста на брзината на ветерот на една локација,може да се
пресмета хистограмот од познатата или предвидена брзина на ветерот. Како што
спомнавме претходно, се употребуваат главно две теоретски распределености за
пресметување на брзината на ветерот:распределеноста по Вејбул, која користи два
параметри, еден параметар за форма и еден параметар за обемност, и еден
еднопараметарски, распределеноста по Рајли, која е иста со распределеноста по
Вејбул со фактор за форма со вредност 2(најчеста бројка, бидејќи параметарот за форма
најчесто е непознат).
Распределеноста по Рајли го има следното равенство:

F (v )  1  e

  v
   
 4 v 

2

каде F(v) е кумулативната распределеност за брзината на ветерот по Рајли а v е
годишната просечна брзина на ветерот на средна висина. Оттука, годишното
производство на електрична енергија е:

 Pi 1  Pi 
AEP  8760 *  F (vi )  F (vi 1 ) 


2 
i 1
N





каде N е бројот на пакети , vi е брзината на ветерот v во пакетот i, а Pi е просечното
производство на енергија за пакетот i.
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5. ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ИЗБОРОТ НА ЛОКАЦИЈАТА
Освен застапеноста на ветерот при конечниот избор за најдобра локација за изградба на
ветерна електрана, мора да бидат земени во предвид и други фактори. Во нив спаѓаат:
 пристап за поврзување со електричната мрежа;
 пристап до локалните патишта;
 последици врз околината на регионот, вклучувајќи ја класификацијата на теренот;
 близина до локалните населени места;
 влијанието на бучавата;
 мешањето со ТВ и радио сигналите и др.
Локациите за ветерни електрани и временските услови кои се поврзуваат со нив
претставуваат предизвик за инженерите при исполнувањето на условите за дизајнот на
ветерната фарма и за системите поставување. Непристапноста на теренот до локацијата
може да ја отежни доставата на големи и тешки материјали, оголените карпи може да го
оневозможат копањето, а дождот и маглата може да доведат до продирање на вода во
каблите и споевите. Локацијата на трафостаницата и волтажата на генераторот станаа
важен дел бидејќи ветерните турбини се поголеми. Специфично прашање за
електричните системи кај ветерните електрани е изборот на волтажа за системот на
пренос.
5.1 Пристап до локацијата
Градењето и работењето на електрана напојувана со ветерна енергија бара користење
на тешка машинерија за подготвување на локацијата, пресенување на материјалите за
градба и составните делови за објектот, како и за подигањето на турбините, електричните
столбови и кулите. Проектите за ветерни електрани може да ги оштетат руралните
патишта кои се направени за помала фреквентност на сообраќајот или за лесни возила.
Постоечките траси треба да бидат одново направени или зајакнати за да ги издржуваат
дополнителните тежини без оштетување, а ќе треба и да се зголеми и честотата на
одржување на овие патишта.
Правењето нови патишта на стрмен терен за да се има пристап до врвот на сртот може
да доведе до ерозија долгорочно може да го измени изгледот на регионот. Намалувањето
на потребата за патишта за проектот за ветерна електрана ги намалува трошоците за
инфраструктура на проектот, ерозијата и проблемот со квалитетот на водата, како и
промената на изгледот на регионот. Со употребата на авионски транспорт на деловите за
турбината и за составувањето на истата, големите зафати за одржување и др.,
значително ја намалуваат обемноста за правење на патишта во оддалечени или
деликатни региони. Со ова би се намлилооштетувањето на јавните и рералните патишта
како и побрза градба, но е скапо и е тешко остварливо за поголеми турбини.
Во главни црти, корисно е:



да се користи начин на градење што не користи патишта како и техники на одржување
на градбата со цел да се намалат времените и трајните оштетувања на регионот;
забрана за движење на повеќето возила по постоечките пристапни патишта;
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да се ограничи бројот на нови пристапни патишта, ширината на новите патишта, да се
избегнува или минимизира поправањето;
градење на нови пристапни патишта кои ќе ја следат постоечката траса колку што е
можно повеќе.

5.2 Вклучување во мрежа
5.2.1 Трансмисија на електричната енергија и дистрибутивен систем
Ветерните турбини најчесто се наоѓаат во рурални или планински региони, каде
поврзувањето со најблиските трафостаници е покомплицирано, а локалната побарувачка
на електрична енергија може да биде помалку од капацитетот на ветерните електрани.
Еден начин како да се дефинира “стабилноста“ на електричната мрежа е на ниво на
дефект, што претставува мерка за струјниот тек кој ќе течи кога има дефект во мрежата.
Во една голема електрична мрежа нивото на дефект е многу помал отколку во центарот
на поврзаната мрежа, како на пример во град или индустриски регион.
Кај локациите со ниско ниво на дефект, влијанието на ветерните турбини е доволно
големо да предизвика проблеми во мрежата на другите корисници. Затоа, потребно е да
се зајакне мрежата, или да се поврзат ветерните турбини на мрежа со поголема волтажа
или на појак дел од мрежата . Со ова се зголемуваат трошоците. Системите со висока
волтажа, како што се системите за пренос со 400 kV или 275 kV, имаат високо ниво на
дефекти. Во главно, колку што е помала волтажата толку е послаб и системот.
Дистрибуционите системи во руралните региони на повеќето членки на ЕУ имаат волтажа
од 132, 33 и 11 kV.11 kV систем е најскап, но најверојатно нема да поддржува повеќе од
1-3 мегавати (MW) електрична енергија.
Поимот Јавен Снабдувач со Електрична енергија (ЈСЕ) се користи за компанија која
раководи со локалната електрична мрежа(често овој поим е синоним со РЕК , односно
Регионална Електрична Компанија). ЈСЕ е одговорна за сигурното и економично
функционирање на мрежата и има обврска да нуди задоволителен квалитет на
поврзаност на корисниците на мрежата, што не мора да биде купувачот на електрична
енергија произведена во ветерни турбини. ЈСЕ треба да биде запознат со предложената
шема на работа уште во почетната фаза.
Инженерите на ЈСЕ треба на направат првични истражувања за техничката остварливост
на проектот и потоа може да одредат трошоци за поврзувањето, од што ќе зависи дали
проектот ќе се реализира или не (ЈСЕ може да си наплати за оваа услуга). Трошоците ќе
зависат од големината на проектот, оддалеченоста од најблиската станица за
поврзување, и волтажата на поврзувањето со мрежата. Ова последното може да е и
најважно, бидејќи трошоците за поврзување на мрежата на малите проекти ,кои се
наоѓаат далеку од поврзувањето со мрежата, може да ги направат целосно
неекономични. Ова треба да се дефинира пред започнување на поголемите работи на
проектот.
Во руралните или планински области, голема е веројатноста дека најблиската точка за
поврзување со локалната електрична мрежа е надземна линија, отколку подземни кабли.
Може да се најде број на столб или далновод, што ќе им помогне на инженерите на ЈСЕ
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да ја лоцираат дадената локација на нивните мрежни мапи, за потоа да можат да ја
одредат волтажата на тој дел од мрежата. Може да биде користена и референтна карта
на електричната мрежа. Билокоја надземна линија со само две жици има мрежа со една
фаза и бара надградба ако се вградуваат генератори.
5.2.2 Дизајн на поврзувањето
Одредувањето на техничко/економскиот дизајн на системот за пренос на електричната
енергија на ветерната електрана како и поврзаноста со електричната мрежа претставува
процес на оптимизирање со повеќе параметри кој бара големо искуство на
дизајнерот/инженерот, како и пристапот до модерните алатки за правење на
електричната мрежа, кои можат да помогнат во откривање и документирањето на
соодветните решенија.
Во оваа фаза треба да се разгледаат неколку прашања:










Волтажата на поврзувањето;ова има значително влијание на трошоците за
поврзсувањето. На пример, нова 33 kV линија ќе чини доста повеќе отколку
поврзувањето со постоечката 11 kV мрежа; но, нова 11 kV линија може да чини
повеќе од нова 33 kV линија, за истото производство на електрична енергија од
ветерната електрана.
Волтажата на дистрибуцијата во самата ветерна електрана
Распоредувањето на трансформаторите и ветерните турбини
Копање;електричната инсталација мора да биде соодветно закопана за да се осигура
дека луѓето или опремата нема да бидат изложени на дефекти или удари од гром,
како и да биде во согласност со Правилата за снабдување со електрична енергија и за
сигурност при работа. Ова е сложено прашање и не треба да биде потценето.
Заштита; опремата мора да обезбедува автоматско исклучување на ветерната
турбина или електраната при дефект во мрежата. Исто така, мрежата мора да биде
заштитена од евентуални дефекти во самата ветерна електрана.
Мерење; електричната енергија се мери од местото на поврзување со локалната
мрежа. Броилата се потребни како за извезената така и за внесената струја(што може
да се случи при слаби ветрови) како и за реактивната моќност. Точноста на
броилата и трошоците се зголемуваат со големината на ветерната електрана.

Целосниот изглед на ветерната електрана се базира на оптимизирање на производството
на енергија во електраната земајќи ги во предвид локациите на секоја од турбините и
пристапноста до нив-т.е. инфраструктурата. Краткиот спој од мрежата е важен параметар
и во зависност од достапноста и карактеристиките на електричната опрематрансформаторите, каблите, главните елементи на колото, осигурувачите и др.-избран и
потврден, со пресметки за дефекти на струјата, е дизајн кој ќе ги исполнува основните
потреби за електричен дизајн.
На крајот, вкупните загуби во текот на работењето-како и моменталната вредност-се
пресметуваат да се види дали употребата на опрема ,од која произлегува помала загуба,
е оправдана од економска гледна точка. Пресметките на загубите се базираат според
производството на ветерната електрана, кои се пресметуваат од параметрите на ветеротпараметрите по Вејбул-како и кривата на моќност на ветерните турбини.
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5.3 Други фактори кои влијаат на изборот на локацијата
Ветерните електрани имаат неколку еколошки предности над конвенционалните
електрани кои работат на јаглен, нафта или природен гас;тие не работат на фосилно
гориво, и не го загадуваат воздухот со јаглерод диоксид или токсични отпади, и не им
треба вода или некој друг ограничен ресурс. Сепак, ветерните електрани може да
предизвикаат еколошки проблеми и нарушување на мирот кај населението. Тие прават
бучава и можат да бидат визуелно наметливи за жителите кои живеат блиску до нив.
Исто така може да го нарушат дивиот свет и да доведат до угинување или повреди на
птиците.
За среќа, и покрај грешките во минатото, овие и други потенцијални проблеми не
предизвикуваат сериозни проблеми во распространувањето на ветерната нергија. Со
совесно испланирано истражување, правилен дизајн, навремени и чести консултации со
локалното население, луѓето кои се занимаваат со ветерната енергија можат да ги
согледаат и да се справат со најсериозните прашања пред да се направат нови
инвестиции во областа на ветерната енергија. Јавните претпријатија, владините служби,
еколошките организации и другите треба да работат заедно со фирмите за да се осигура
дека таквите стратегии ќе се спроведат.
Во интерес е и на фирмите и на јавноста да лоцирањето ги опфати сите легитимни
прашања на отворен, фер и непристрасен начин, со минимизирање на трошоците и
одложувањата на сите учесници при донесувањето на одлуките. Во некои случаи може да
дојде до отфрлање на предложената локација за изградба на ветерна електрана. Може и
да се заклучи дека поставените прашања не се од сериозна природа, или дека треба дсе
превземат сериозни мерки за да се решат.
5.3.1 Фактори поврзани со локалните населени места
Изградбата и работењето на ветерните електрани вклучува многу од активностите како
што се градење и функционирање на конвенционалните електрични централи, градењето
на патишта, чистење на земјиштето, транспорт со камиони, и изградба на преносни
линии. Ваквите активности понекогаш може да покренат значајни спорови со
населението. Изградбата на ветерни електрани има свои посебни проблеми, како што се
вклопувањето во изгледот на околината и бучавата.
Работи на кои треба да се обрне внимание при работите на терен
За разлика од повеќето електрични централи, централите кои работат на ветерна
енергија повеќе завземаат простор на теренот отколку што имаат некакво влијание на
природата. Според производството на мегавати (MW), земјиштето кое е потребно за
работа на ветерната електрана ја надминува големината на теренот на другите
електрични централи. Иако ветерните електрани се простираат на поголема територија и
влијаат на повеќе области, ефективната зафатнина електраната е многу помала од
наведената површина. Ветерна електрана која произведува 50 MW електрична енергија,
зафаќа 1500 ари земја, но површината која е ефективно зафатена од објектите на
ветерната електрана е 3-5 проценти од вкупната површина, при што останатото може да
се искористи за други потреби.
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Бидејќи прозводството на електрична енергија од ветрот е ограничено на региони чии
временски услови вклучуваат застапеност на силни и постојани ветрови, развојот и
градењето на ветерните електрани се ораничува во руралните и отворените
пространства. Овие земјишта најмногу се користат за земјоделство, пасишта, одмор,
отворено пространство, како живеалиште на диви животни, шумски региони и сезонско
складирање на храна. Ветерните електрани не сметаат на употребата на земјиштето за
земјоделство и за пасишта.
Иако ваквата употреба на земјиштето може да биде прекината во текот на градењето,
само сложените земјоделски работи може да бидат намалени или адаптирани во текот на
градењето на електраната. Градењето на ветерните електрани може да влијае на
соседните површини, или на околниот регион. Некои паркови и рекреациони територии
кои со присутноста на диви животни го штитат дивиот свет-особено птици- не се
прифатливи за развој на ветерниот потенцијал.
Другите позитивни страни како што се зачувувањето на отвореното пространство,
управување со развојот или градењето на рекреациони објекти, може да се прифатливи
во зависност од препреките, типот на изградбата, и влијанието на природните богатства
кои од регионална важност. Факторите одлучуваат за влијанието на работата на терен
се:топографијата на локацијата, големината, бројот, производството и просторот што го
зафаќаат турбините;локацијата и дизајнот на патиштата; дали помошните објекти се
здружени или растурени; и дали електричните линии се на површината или подземно.
Влијание на изгледот на околината
Ветерните турбини се објекти што лесно можат да се забележат. Модерните ветерни
турбини се високи од 30 до 50 метри, не сметајќи дека лопатките на роторот може да
бидат широки и до 40 метри. Исто така, турбините може да се постават во ред од неколку
десетици турбини на високи сртови или врвови. Дали поставеноста на ветерните турбини
ќе предизвика реакција кај населението зависи од местото на кое се поставени.
Во многу од земјоделските региони во САД, изведувачите наишле на многу малку
проблеми во придобивањето на јавното мислење за ветерните електрани. Ова може да
се сфати, бидејќи ветерниците беа честа појава на американските фарми во средината
на 20тиот век. Позитивно е и тоа што земјосопствениците имаат директна корист од овие
ветерни електрани со изнајмувањето на земјиштето и надоместоците кои ги плаќаат
сопствениците на електраните. Во други средини придобивањето на јавноста може да
претставува поголем проблем.
Во некои случаи, таквите електрани во близина на населените места наишле на
спротивставување од сопствениците на домовите и агенциите со недвижни имоти. Во
еден случај, жителите кои се спротивставиле на ветерните турбини на Корделија Хилс,
североисточно од Сан Франциско, не сакале да гледаат ветерни турбини во близина на
своите домови, иако на ридовите за кои бил планиран проектот веќе имале
трансформатори и преносни кабли. Не треба да се спомне дека поставувањето на
ветерна турбина во близина на национален парк ќе покрене реакции на локалните
еколошки организации и активисти.
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Без разлика на регионот, може да се превземат мерки за намалување на реакциите од
населението така што ветерните турбини ќе се направат помалку наметливи и попријатни
за око. Цилиндричните кули се помалку нападни од решеткастите кули, и донекаде
поради ова тие се користат од повеќето изработувачи на ветерни електрани. Заедно со
елегантниот и минималистички изглед на некој модерни ветерни турбини и ротори,
комплетниот изглед може да биде прифатлив.
Мора да се посвети доволни внимание на тоа каква ќе биде подреденоста на ветерните
турбини во однос на теренскиот изглед. Добро поставена подреденост му дава на
изгледот намена и ефикасност, за разлика од таквите кои се хаотично расштркани без
никаква цел и со нејасност. Ако при поставувањето на ветерните турбини се следи сртот
на извишението, тогаш истите полесно ќе се вклопат во изгледот на околината. Многу
важно е да се избегне уништувањето на пејсажот со грди патишта и оголен терен, како
што е важно и отстранувањето на непотребното ѓубре со ставање на преносните кабли
под земја и скривање на објектите и другите градби зад планинските венци или
вегетацијата.
Многу корисно средство за проценка на потенцијалното влијание на визуелниот изглед на
градбата е користењето на компјутерски симулации. Проценувањето на овие симулации
им овозможува на изработувањечите на проектот, државните агенции и јасноста видат
јасна слика на теренот и да ги видат измените што ќе бидат направени на локацијата и на
некои ограничени ресурси и природни богатства. По гледањето на симулацијата од важни
гледни точки, сите засегнати страни може да се вклучат во одредувањето на изгледот и
дизајнот на проектот за да се минимизира потенцијалните штетни последици.
Обидите да се едуцира и информира околното население за ветерната енергија и
нејзината корист може да придонесе кон намалување на несогласувањата од естетска
гледна точка. На пример, има склоност кај луѓето кои поминуваат покрај ветерна
електрана да ги воочат турбините кои не работат наместо тие што работат. Ова може да
ги наведе луѓето да мислат дека ветерната технологија не е функционална. Ако му се
даде на знаење на луѓето дека е нормално да некои турбини не работат
повремено(поради непостојаност на ветерот и одржување) може да помогне во
ублажување на проблемот со прифаќањето од населението.
Бучава
Оние кои се изложени на бучавата предизвикана од ветерните турбини живеат во радиус
од неколку километри од голема ветерна електрана или неколку стотини метри од помала
електрана или посебна турбина. Иако бучавата на ваквите оддалечености не е голема300 kW турбина прави помалку бучава на оддалеченост од 120 метри отколку некој слаб
сообраќаен метеж на 30 метри оддалеченост-како и да е, тоа е доволно за да се слуша во
затворена просторија и посебно се слуша во текот на ноќта кога сообраќајот и околните
звуци се стишени. (види табела 5.1)
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Табела 5.1: Типични вредности на звучен притисок

При планирањето на проект за ветерни турбини, мора да се земат во предвид сите звуци
кои може да се слушнат надвор од куќите. Внатре во нив, звуците нема да се чујат толку,
дури и да се отворени прозорците. Со пресметувањето на бучавата која ќе се создава
која ветерот ќе дува од турбините во правец на куќите може да се процени
потенцијалното влијание на бучавата. Потоа тоа се споредува со бучавата која веќе ја
има во околината, без работењето на ветерната електрана.
Уредбите за населени место донесени од некои заедници за проектите со ветерна
енергија го решаваат овој проблем со нагласување на забраните и дозволената бучава за
да се намали вознемирувањето на населението. Во Палм Спрингс, на пример, не е
дозволено да се прават ветерни турбини поблиску од 370 метри од било која ќуќа, хотел,
болница, библиотека или санаториум, освен во случаите каде топографијата дозволува
да биде направен исклучок. На конкретна оддалеченост, бучавата треба да биде помалку
од 55 децибели, што отприлика е еднакво на бучавата што ја прави ветар што дува низ
дрва на оддалеченост од 15 метри.
Значаен напредок е направен во намалувањето на бучавата од турбините откако се
поставени првите вакви објекти во раните 80ти години на 20 век. Денес на пазарот има
поголеми турбини кои прават помалку бучава(по произведена единица електрична
енергија) отколку малите турбини кои биле претходно, делумно поради помалата брзина
на роторите и добриот дизајн и изработка на blade airfoils и крилцата на задната страна.
Со соодветно внимание за оддалеченоста и техниката на намалување на бучавата,
населението речиси и да нема да биде вознемирувано од бучавата на ветерните турбини.
Електромагнетни пречки (EMП)
Електромагнетните пречки се нарушување на електромагнетните сигнали кои се користат
во комуникациските технологии како што се радиото, телевизијата и микробрановите. Ова
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се спомнува како можен проблем кој се поврзува со одредени елементи во
производството на енергија од ветерот, најмногу со ротирачките лопатки на ветерните
турбини и многу големата волтажа на електричните системи за пренос. Лопатките на
турбините доста лесно ги одбиваат УХВ телевизиските сигнали, а приемот на
телевизиски канали во радиус од 5 километри (УХФ) или 6.5 километри (ВХФ) поради
големината на турбината може да биде попречен. Колкави ќе бидат пречките во приемот
ќе зависи од материјалот на лопатките, локацијата на турбината во однос на правецот на
сигналот, како и големината на турбината.
Пречки во приемот на ФМ радио сигналите не се регистрирани. Репетиторските
микробранови станици најчесто се наоѓаат на оддалечени и рурални планински делови.
Овие станици зависат од непопречена воздушна линија за сигналите и затоа тие може да
бидат погодени од ветерните проекти, кои го попречуваат сигналниот коридор. Ако не се
правилно монтирани и одржувани, електричните кола во турбините може да праќаат
електромагнетни сигнали(бучава). Затоа контактирањето со операторите на
микробрановите станици се неопходни за да се избегнат пречките кои би ги правеле
ветерните електрани.
5.3.2 ИЗбегнување на животинскиот свет и други осетливи подрачја
Птици
Потенцијалните последици на развојот на ветерните електрани на дивиотсвет и
заштитените области го привлекоа вниманието во последно време. На ова прашање му
беше првпат дадено важност во доцните 80ти години на 20 век, кога се откри дека
птиците, особено тие што се заштитени од федералните закони,како што се кралскиот
орел и соколот со црвена опашка, настрадале од ветерните турбини и високо-волтните
преносни линии во Алтамон Пас во Калифорнија. Откритието покрена спротивставување
од некои еколошки активисти за ветерните турбини во Алтамон Пас и ја загрижи
Агенцијата за Риболов и Див свет на САД, која е одговорна за спроведување на
федералните закони за заштита на загрозените видови.
Оттогаш, се појавија проблеми и на други локации.Птици настрадаа од ветерни турбини
во Тарифа, Шпанија (едно од двете најголеми места во преселбата на птиците во
Северна Европа. Овие инциденти резултираа со зголемување на свеста за
потенцијалните последици на ветерните проекти кај групите за заштита во САД и
Шпанија. Долгорочните последици од проблемот со птиците на ветерните електрана се
сеуште нејасни.
Најголем дел од проблемите ќе се ограничат само на областите каде поголемите јата
птици се собираат или мигрираат (како што е со Тарифа), или каде што ивеат загрозени
видови ( како во Алтамонт Пас). Но проблемот може да се прошири на повеќе локации,
бидејќи карактеристиките на една добра локација за ветерни електрани се исто така
добри и за птиците. Планинските премини се доста ветровити бидејќи тие се проток за
ветровите кои поминуваат низ планинските венци; и за истата причина тие се најчестите
патеки за летање на птиците преселници.
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Не значи дека ако во некоја област живеат птици таму не треба да се изгради ветерна
електрана. При донесувањето на одлуката треба да се земат во предвид неколку
фактори. Еден е дали на птиците може да им пречат ветерните турбини. Истражувањата
за бројот на птиците и нивното однесување може да даде индикации за можноста да на
птиците да им сметаат лопатките на ветерните турбини.
Треба да се земе во предвид и важноста на загинатите и повредени птици за вкупната
популација. Најдобра опција е да нема погинати птици, но тоа не е практично возможно
во повеќето случаи. Подобро мерно средство за следењето на последиците би било дали
изгинувањето ќе резултира со значително намалување на вкупната популација или со
значително зголемување на вкупната смртност на сите видови.
Ако првичните истржувања покажат дека ветерните проекти нема сериозно на и наштетат
на популацијата на птиците, мора да се направат додатни истражувања за да се потврдат
тие заклучоци. Тука спаѓаат следење на бројот на популацијата на птиците и нивното
однесување пред почетокот на изградбата на проектот, а потоа истовремено следење на
контролната област и локацијата за проектот во текот на градењето и почетното
работење. Во некои случаи, следењето на ситуацијата ќе треба да трае со години.
Поради прифаќањето на сериозноста на проблемот со птиците, компаниите кои работат
со ветерната енергија соработуваат со различни државни/регионални агенции и еколошки
организации за правење на соодветна програма за заштита на птиците и директиви за
лоцирање.Бидејќи несогласувањата се неизбежни, сите страни имаат заеднички интерес
во проширувањето на ветерната енергија во Европската Унија и во САД, без да се
наштети на птиците и останатиот див свет.
Дивина
Некои истражувања покажале дека птиците и другите животни избегнуваат да се
вгнездуваат или да бараат храна во непосредна близина на ветерните турбини.
Активностите како што се изградбата на патишта и расчистувањето на дрвјата може да ги
уништат или нарушат живеалиштата и да овозможат доселување на непожелни видови.
Проблемот е усложнат поради тоа што некои од потенцијалните локации за ветерни
електрани се наоѓаат во далечни, планински региони во кои живеат многу различни
видови на растенија и животни.
Поради овие проблеми, некои загрозени еколошки региони (дури и ако не се заштитени
со државни или регионални закони) треба да бидат забранети за проектите за ветерна
енергија. Во некои случаи може да се ублажат или урамнотежат последиците што се
појавуваат во регионот. Компаниите може да инвестираат во алтернативно обновување
на областа, како на пример посадување на дрва или правење на живеалишта за видовите
кои се истиснати од проектите со ветерна енергија. Точната големина ќе зависи од
конкретната локација и видовите за кои станува збор, а сето тоа во согласност и
консултација со соодветните државни и регионални агенции и еколошки организации.
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Културни и палеонтолошки фактори
За некои видови културни богатства, природната околина и близината на локацијата
придонесуваат кон материјалната вредност на местото. Во ваков случај, областа на која
ќе се одразат потенцијалните последици може да вклучува регион во слушното или
видното поле од природните богатства. Локациите за производство на ветерна енергија
се наоѓаат на страните или сртовите од планинските предели или во близина на
крајбрежјето или некоја голема водена маса. Локалните жители ги користат тие области
за лов и како извор на природни ресурси и сезонски и религиозни церемонии.При
работењето на изградбата на проектот на самата локација, треба да се заштитат
локациите со културни и фосилни богатства.

Ветерните проекти на таквите локации имаат голем потенцијал да ги погодат опсежните,
постоечки културни богатства или наоѓалишта на богатства. Областа која би била
зафатена може да надмине само неколку десетина метри или може да се прошири и до ¼
од километар. Овој вид на влијание се поврзува со долготрајните области со природни
богатства, обележја, или свети места или карактеристичен изглед. Во последиците на
културните богатства спаѓа и загриженоста за нарушувањето на традиционалните навики
поради бучавата и промената на изгледот на областа.
Колкави ќе бидат потенцијалните последици на регионот ќе зависи од топографијата,
фегетацијата, големината на областа со природните богатства, како и присувството или
отсувството на други технологии. Техниките за обновувањето на податоците и
обележувањето на фосилните податоци може да доведе до непотребно редизајнирање
на ветерните турбини и патиштата за пристап до нив, преносните линии, а објектите за
сервисирање и одржување може да бидат планирани во текот на дизајнирањето за да се
избегне наштетувањето на површинските или подповршински културни и фисилни
богатства.
5.4 Планирање на ветерниот развој
Во главни црти, во процедурата за избор на локација добро е ако населените места,
градовите или окрузите имаат имплементирано урбанистички правила за ветерните
турбини, и за секоја зона(економска, индустриска или земјоделска) да постојат стандарди
за следните прашања:







Големина на ветерната турбина, тука спаѓа максималната големина на роторот,
минималната и максималната висина, висината на турбината и др.
Градењето и дизајнирањето, на столбот и роторот, како и сигурноста на електричната
мрежа, центрите за известување на јавните претпријатија, знаци за предупредување и
прситап до турбините.
Лоцирањето, и надгледувањето на опасностите кај границите на електраните и околу
блиските објекти, естетскиот дизајн (цилиндрични или решеткасти турбини) и
оддалеченост од електрични кабли.
Грижата за пречките, како што се регулирањето на бучавата и мешањето со
телевизискиот и радио сигнал
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Други прописи, тука спаѓаат осигурување, јавниот пристап до ветерните објекти,
поправка, одржување и услови за престанување со работа.

Некои локални агенции, кои го препознале потенцијалот на ветерната енергија, одредиле
области за развој на ветерни проекти на локалните мапи со цел да го потпомогнат
добивањето дозвола и развивањето на ветерните проекти на конкретни локации, и имаат
направено мапи на овие области со информации за брзината на ветерот и застапеност,
топографски карактеристики, карактеристики на локацијата, постоечки патишта и објекти,
и деликатно користење на теренот. Тие можат да обезбедат помош од прва рака на
компаниите за тоа каде и како да ги одредат ветерните проекти, со цел да бидат
усогласени со постоечкото користење на теренот и животната средина.

6. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕТЕРЕН АТЛАС СПОРЕД CRES И
РЕЗУЛТАТИ
6.1 Вовед
Кога се достапни неколку мерења за некоја област тогаш од интерес е на компанијата да
се истражат овие податоци за проценување на потенцијалот на ветерната енергија, и да
се гледа на областа како на една целина а не како збир од точки. Методологијата која е
претставена во следните резултати за проценувањето на ветерниот потенцијал на голема
област, без ограничување на големината на истата. Успешно беше користена во
предвидувањето на ветерниот потенцијал во Грција, при што даде задоволувачки
резултати на доста средена мрежа со површинска резолуција од 150 метри за целата
земја.
Методот за пресметување кој беше создаден од CRES се стреми да оствари вметнување
што повратно добива суштински мерења и прави предвидување на произволна точка во
во областа која се испитува. Процедурата која е направена за мерењата е надвор од
доменот на методот на вметнување, се додека има доволен број на точки каде може да
се добијат со податоци за ветерот може да се карактеризира месоскалниот ефект.
6.2 Опис на методологијата
Методологијата е изведена од претпоставката дека струењето на ветерот на на голема
висина е непречено(inviscid), ослободено од влијанието на граничниот површински слој,
контролиран само од метеоролошките фактори. Од друга страна, феноменот на
површински слој се претежно блиску до површината. Таму, заедничкото дејство на
топографијата и површинскиот слој се доволни да се утврди брзината и правецот на
ветерот во било кој момент. Всушност, се воведува тро-димензионален метод на
корегирање на границите.
Целата процедура за пресметување се одвива во два чекори. Прво е тродимензионалниот простор, кој се одредува според површината и достигнува и до неколку
километри во висина, кој се анализира со употреба на потенцијален код на
струење(зачувување на изгледот на теренот). Кодот работи со употреба на
нормализирани променливи, со воведување на услов за гранично единечна брзина на
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горниот дел од мрежата. Поради потребата за опфаќање на големи географски
пространства, се користи методот на повеќе квадранти.
Областа се дели на повеќе квадранти, при што секој посебно се разгледува (види слика
6.1 лево). Потоа од првиот се прави група на квадранти, притоа правејќи мрежа на
распоредени квадранти кои се веродостојни на првичните (слика 6.2 десно). Овие два
збира квадранти се користат заедно за правење на крајните резултати, со зумирање,
просечност и вметнување. Гледајќи од фактот дека потенцијалните резултати за
струењето надвор од границите не реагираат на пертурбациите од граничните услови,
гореспоменатата процедура дава чисто и трајно решение во интерфејсите на
квадрантите. Потоа се прават посебни пресметки за секој од избраните правци на
ветерот.

ЗУМИРАЊЕ

РАСПОРЕДЕНА МРЕЖА

ПРВОБИТНА МРЕЖА

Слика 6.1: Методот на моделирање со повеќе квадранти употребен за проектот во Грција
(лево) и распоредувањето на пресметаната мрежа (десно)

Во вториот чекор, се прави корекцијата на граничниот слој со цел да се вметне
вискозниот феномен во пресметувањето. За вискозната корекција се користи
поедноставен пристап, добиен од теоријата за граничниот слој на рамниот терен и
претпоставката за постојана нерамност (се додека нема мапи со нерамнини). Корекцијата
се прави чекор по чекор. Овој едноставен метод е значајна предност во заржувањето на
теренската стапка. Ова може да се замени со со било која процедура за корегирање на
граничниот слој.
На крајот од процедурата во два чекора моделот со струењето е целосно направен, иако
сеуште е нормализиран од брзината на ветерот и горната граница. Претпоставката за
нормализирање дека брзината на ветерот на голема висина е еднаква на јуниту не е
еквивалентно на претпоставката дека е постојано. Напротив, познато е дека покажува
знчителни промени. Во овој дел на методологијата, намерата е да се пресмета брзината
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на ветерот во горната граница. До овде, се користат расположливите мерења. За секоја
точка на географската карта за кое постојат мерења, може да се пресмета просечната
брзина на ветерот во било кој правец. Со помош на овие бројки, како и тие од
пресметувањето за мрежата, може да се предвиди просечната брзина на ветерот за било
која точка на горната граница. На овој начин, мерењата се користат за предвидување на
брзината на ветерот на некоја мрежна точка во горната граница. Нормализираните
вредности на целата географска област и за сенкоја висина може да бидат претворени во
конкретна брзина на ветерот.
Резултатите добиени до сега го покриваат посебно секој правец на ветерот.Со помош на
информации со средно време(функцијата за веројатна густина за правецот на ветерот),
и со помош на добиените мерења, просечната брзина на ветерот може да се пресмета за
секоја точка. Со помош на оваа процедура може да се изведат факторите за форма од
распределеноста по Вејбул, што може да биде од корист за подоброто предвидување на
производството на електрична енергија од ветерните турбини во таа област. Сликата 6.1
прикажува карта на ветрови на Пелопонез, т.е. теоретскиот потенцијал на ветар на
Пелопонез, по пресметувањето според мерењата и симулациите, географските линии и
локалните власти.

Слика 6.2: Теоретски потенцијал на ветерот на Пелопонез
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1. ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
1.1 Придобивки за животната средина од геотермалната енергија
Геотермалната енергија се дефинира како природна топлина која доаѓа од внатрешноста
на Земјата, која се користи за производство на електрична енергија, затоплување на
простории или индустриска пареа. Таа се наоѓа насекаде под површината на земјата,
иако изворите со највисоки температури кои се и најупотребливи, се наоѓаат во области
со геолошки активни вулкани.
Тоа е чист, обновлив извор бидејќи топлината која доаѓа од внатрешноста на земјата е
неограничена. Изворот на геотермалната енергија, топлината од земјата, е достапна 24
часа, 365 дена во годината. Колку за споредба, енергијата од сонцето и ветровите зависи
од неколку фактори, како што се дневните и сезонски варирања, и временските промени.
Поради ова, електричната енергија од геотермалната енергија е посигурна од другите
начини на производство на електрична енергија.Топлината која постојано доаѓа од
внатрешноста на земјата се проценува на 42 милиони мегавати електрична енергија
(Состојбата со топлината од Стејси и Лопер, 1988). Еден мегават е доволен за снабување
на 1000 домаќинства со електрична енергија.
Топлинската енергија од Земјата ја има во огромни количини и практично е неограничена,
но е доста расфрлена, не е многу лоцирана на едно место и најчесто на преголема
длабочина за индустриска експлоатација. Досега искористувањето на овој вид енергија е
ограничен во области каде гоелошките услови вклучуваат преносувач (вода во течна или
гасовите состојба) за пренесување на топлината од жешките длабоки зони до илиблиску
до површината на земјата, со што е достапен геотермалниот извор.
Последиците врз животната средина од употребата на геотермалната топлина се мали и
може да се контролираат. Геотермалната енергија испушта многу малку гасови.
Испуштањето на азотен оксид, хидроген сулфид, сулфур диоксид, амонијак, метан, ситни
честички и јаглерод диоксид се многу помали во однос на тие од фосилните горива.
Водата и кондензираната пареа од геотермалните електрани содржат различни хемиски
елементи, како што се арсен, жива, олово, цинк, бор и сулфур, чија токсичност е различна
во зависност од нивната концентрација. Но најголемиот дело од тие елементи се
растворени во водата која се враќа во истиот подземен резервоар од кој била претходно
извадена како жешка вода или пареа. Бинарната геотермална електрана, заедно со
електраната на пареа/бинарната, речиси и да не испуштаат штетни гасови.
При директното користење на пареата од жешките геотермални води, последиците врз
животната средина се занемарливи и може лесно да бидат ублажени со користење на
затворени системи, со вадење и финално враќање на водата во истиот геотермален
резервоар.

Економскиот аспект на користењето на жешките води претставува ограничување
за нивна поголема употреба во енергетскиот сектор. Економските придобивки
произлегуваат од нивното долготрајно користење со текот на годините со мали
трошоци наспрема почетното инвестирање кое може да биде значително.
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1.2 Температурен градиент на геотермалната енергија
Најважниот фактор во искористувањето на овој вид енергија е температурата на
геотермалните води, од што зависи дали геотермалната енергија ќе се користи за
загревање или производство на електрична енергија.
Тргнувајќи од површината на земјата па кон внатрешноста, температурата постепено се
зголемува со длабочината за 3°C, во просек на секои 100 метри (30 °C/км). Ова се
нарекува геотермален градиент. Ако на неколку метри под површината температурата на
земјата е колку просечната годишна температура на воздухот, 15°C, може лесно да се
пресмета дека на длабочина од 2000м температурата е 65-75°C, на 3000 метри 90-105°C
и се зголемува како што се оди подлабоко.(слика 1)
Областите каде може да се искористи геотермалната енергија се тие чијшто геотермален
градиент е поголем од нормалниот. Во некои области, поради вулканската активност за
време на некое неодамнешна геолошка епоха, или поради избивање на жешка вода од
големи длабочини низ пукнатини, геотермалниот градиент е значително поголем од
просечниот, при што има температури од 250-350°C на длабочини од 2000-4000 метри.
Таквите “жешки“ зони се блиску до границите на плочи со тврди карпи (наречени плочи)
кои се дел од земјината литосфера, која се состои од земјината кора и горниот, цврст дел
на основниот погуст, жежок слој (обвивка).

Слика 1 – Температура наспроти длабочината за различни геотермални градиенти;
површинскате температура се зема дека е 17° C.

Чистиот копнен тек на топлината на континентите и океаните е 65 и 101 mWm-2, кое
кога ќе се измери, се добиваат f 87 mWm-2 на глобално ниво (Pollack et al., 1993).
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2. ВОВЕД ВО ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
2.1 Геотермални системи
Геотермалниот систем е составен од неколку главни елементи: топлински извор,
резервоар, течност, која што ја пренесува топлината, дел за полнење и непропустлив
карпест слој за да се запечати водонепропустливиот слој.Топлинскиот извор може да
биде висока температура (> 600 °C) продирање на магма до мали длабочини (5-10 км)
или, како што е случај со повеќето системи со ниска температура, нормалната
температура на земјата, која, како што објаснивме, се зголемува со длабочината.
Резервоарот е зафатнина на жешки пропустливи карпи од кои течностите кои кружат ја
прибираат топлината. Резервоарот е покриен со воглавно непропустливи слоеви или
карпи чија пробојност е резултат на феноменот на самозапечатување поради
наталожувањето на минерали во дупките на карпите. Резервоарот е поврзан со вештачки
базен за полнење низ кој атмосферските води може да го заменат(делумно) течностите
кои излегуваат низ површински извори или се извлекуваат со бунари. Геотермалната
течност е водата, во најголемиот број случаи атмосферска вода, во течна или гасовите
состојба, во зависност од температурата и притисокот. Овие води ги содржат
соединенијата и гасовите како што се CO2, H2S, и др. На слика 2 има поедноставена
претстава на идеалниот геотермален систем.
Механизмот кој е во основа на геотермалните системи е зависен од конвекцијата на
течноста. Конвекцијата се појавува поради загревањето и термалното ширење на
течностите во гравитационо поле; топлината, која се наоѓа во основата на
циркулирачкиот систем, е енергијата која го движи системот. Загреаната течност со
помала густина е склона кон кревање и нејзино заменување со поладна течност со
поголема густина, која се наоѓа на краевите на системот. Конвекцијата, е скона кон
зголемување на температурите во горниот дел на системот така што температурата во
долниот дел се намалува (White, 1973). Појавата која ја објаснивме може да изгледа
едноставна, но геотермалните системи може да се направат и во средини со различни
комбинации на геолошки, физички и хемиски карактеристики, со што може да се направат
неколку различни видови на системи.

Слика 2 – Шематкси приказ на идеален геотермален систем
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2.2 Концепт на енталпија
Најчестиот критериум за класифицирање на геотермалните извори е базиран на
енталпијата на геотермалните течности која што ја пренесува топлината од
длабочинските жешки карпи до површината. Енталпијата, која донекаде може да биде
пропорционална со температурата, се користи за изразување на топлинската
содржина(термалната енергија) на течностите, со што се добива груба претстава за
нивната “вредност“. Изворите се поделени на мали, средни и високо енталписки (или
температурни) извори, во зависност од критериумите кои се базирани на енергетската
содржина на течностите и нивниот потенцијал за искористување. Во табелата 1 е дадена
класификацијата која е предложена од неколку автори.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
< 90
<125
<100 ≤150 ≤190
Мали енталписки извори
Средни енталписки извори 90-150 125-225 100-200
>225
>200 >150 >190
Високо енталписки извори >150
Табела 1 – Класификација на геотермални извори (°C)

Областите со високи температури кои се користат за производство на конвенционална
електрична енергија се сконцентрирани во региони со млади вулкани, сеизмичка
активност и движење на магмата. Изворите со помали температури можат да се најдат во
повеќето држави. Тие се формираат со циркулирањето во длабочините на
атмосферската вода низ пукнатините и раседите, и од вода која се наоѓа во високо
порозни карпи, како што се sandstone and limestone, на доволна длабочина за водата да
иде загреана од геотермалниот градиент на земјата.
Многупати се прави разликување меѓу геотермалните системи на вода или друга
течност и геотермални системи на пареа (или сува пареа) (White, 1973). Кај системите на
вода, течната вода е постојана, вода под притисок во течна состојба. Може да има и
пареа, во форма на мали меурчиња. Овие геотермални системи, чија температура
варира меѓу < 125 to > 225 °C, се најупотребувани во целиот свет. Во зависност од
температурата и притисокот, тие може да произведуваат жешка вода, вода и пареа,
водена пареа и во некои случаи, сува пареа. Кај системите на пареа, течната вода и
пареата се заедно во резервоарот, при што пареата е во постојана состојба под притисок.
Ваквите геотермални системи, од кои најпознати се Лардело во Италија и Гејзерот во
Калифорнија, се ретки системи со високи температури. Најчесто произведуваат сува или
многу вжештена пареа.
Друга поделба на геотермалните системи е според ремнотежната состојба на
резервоарот (Nicholson, 1993), во зависност од кружењето на течноста во резервоарот и
механизмот на пренесување на топлината. Кај динамичните системи, резервоарот
постојано се надополнува со вода која е загреана и потоа се испушта од резервоарот или
на површината или во подземните пропустливи слоеви. Топлината се пренесува низ
системот со конвекција и кружење на течноста. Во оваа категорија спаѓаат системите со
високи температури (>150 °C) и мали температури (<150 °C) . Кај статичките системи (
познати и како инертни или системи за складирање) има само мали или никакво полнење
на резервоарот и топлината се пренесува само со спроведување. Во оваа категорија
спаѓаат ниските температури и гео системите на притисок.
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3.

КОРИСТЕЊЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Производството на електрична енергија е најважната форма на искористување на
високотемпературните геотермалн извори (> 150 °C). Изворите со средна-кон ниска
температура (< 150 °C) може да се користат за разни потреби. Стандардниот Линдал
дијаграм (Lindal, 1973) ги прикажува можните употреби на геотермалните течности со
различни температури (Слика 3, со можност за производство на електрична енергија од
бинарни системи). Течностите со температури под 20°C се користат многу ретко и во
конкретни ситуации, или за правење на топлински пумпи.

Слика 3 – Дијаграм на кој е прикажано искористувањето на геотермалните течности ( Lindal,
1973)

3.1 Директна употреба на топлина
Кај системите со температури помали од 90 °C, геотермалните води може да се директно
да се користат отколку да се претвораат во електрична енергија. Најдобриот начин за
искористување е загревање на простории со водни климатизери или подно греење, во
земјоделството, водена култура и за индустриска употреба. Во случаите кога
температурата на водата е под 40°C, се користат топлински пумпи за загревање и
ладење на простор. Ако нема подземни води, топлинските пумпи може да се
искомбинираат со разменувачите на топлина со земјата.
3.1.1 Принципи на топлинските пумпи
Топлинската пумпа(слика 4) е термална машина со која може да се искористува
топлината од земјата или со апарати од поголеми длабочини (десетина или стотина
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метри) со помала температура и ја пренесува при поголема температура од местото каде
се загрева. Предноста на топлинските пумпи е во тоа што за секоја потрошена единица
електрична енергија, се искористуваат три единици енергија во форма на топлина со
помош на геотермалните води.
При ладењето, топлината се зема од просторот и се испушта во земјата, а при топлење,
топлината се зема од земјата и се испушта во просторот.
Топлинската пумпа е ограничена од вториот закон на термодинамиката како и секоја
друга топлинска пумпа (секоја трансформација на енергијата вклучува губење на дел од
енергијата во форма на топлина со пониска температура, која не е повеќе употреблива) и
притоа може да се пресмета максимална ефикасност преку Циклусот на Карно.
Топлинските пумпи се карактеризираат со коефициент на работа кој е бројот на единици
на енергија добиени од жешкиот резервоар од единица работна сила.

Слика 4 – Геотермални топлински пумпи

3.2 Производство на електрична енергија
Геотермалната енергија со голема енталпија се користи најмногу за производство на
електрична енергија.
Типичниот геотермален систем кој се користи за производство на електрична енергија
мора да искористи приближно 10 кг пареа за да произведи една единица (kWh)
електрична енергија. За производство на големи количини електрична енергија, во
вредност од стотици мегавати, потребна е огромна количина на течна вода. Еден од
аспектите на геотермалните системи е дека мора да имаат огромни количини на течност
со висока температура или резервоар кој може да се надополнува со течност која се
загрева при контактот со карпите.
Трите основни вида на геотермални објекти за производство на електрична енергија се
бинарен, на сува пареа (именувана како “пареа“), и делумна пареа (именувана како
“пареа“) кога притисокот на жешката вода е намален (најчесто над 100°C).
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Производството на електрична енергија од секој вид зависи од температурите и
притисокот во резервоарот, и секој вид има различни ефекти на средина.
Најзастапениот вид на електрична централа е таа со делумна пареа со систем на водено
разладување, каде се произведува меѓавина на вода и пареа од изворите. Пареата се
изделува во површински сад (сепаратор на пареа) и се носи во турбината, при што
турбината го напојува генераторот со електрична енергија.
Во системот со сува пареа,пареата која доаѓа од геотермалниот извор ги врти турбините
кои го полнат генераторот, при што не е потребно разделување бидејќи изворите
произведуваат само пареа. На сликата 5 се прикажани системи со делумна и сува пареа.

Слика 5 – Дијаграми на Електрани со делумна и сува пареа

Со неодамнешниот напредок во геотермалната техмологија, можно е да се произведува
електрична енергија од геотермални извори со помали температури, од 100°C до 150°C.
Ваквите електрани се познати како “бинарни“ геотермални електрани, кои ја намалуваат и
така ниската емисија на гасови од геотермалната енергија на речиси нула. Во бинарниот
процес, геотермалната вода загрева друга течност, како што е изобутанот (најчесто нпентан), кој врие на пониска температура од водата и има висок притисок на пареата при
пониски температури, за разлика од обичната пареа. Двете течности се чуваат одделно
со помош на разменувач на топлина кој се употребува за пренесување на топлинската
енергија од геотермалните води до “активната течност“. Втората течност испарува во
гасовита пареа и (како и пареата) силата на пареата која се шири ги врти турбините кои
го полната генераторот. Геотермалниот систем кој произведува електрична енергија во
затворен систем на размена на топлина во кој топлината на геотермалната течност
(“основната течност) се пренесува ди течност со помала точка на вриење (“втора течност
или активна течност“), која потоа испарува и се користи за придвижување на
турбината/генераторот.
Со изборот на соодветни активни течности, бинарните системи може да бидат
дизајнирани за користење на геотермалните течности во температурните граници од 85170 °C. Горната граница зависи од термалната стабилност на органската бинарна
течност, а долната граница од техничко-економските фактори: под оваа температура
потребната големина на разменувачите на температурата ќе го направат проектот
неисплатлив. За разлика од геотермалните и загадените води со мала до средна
температура, бинарните системи може да се користат кога треба да не се користи
чистењето на геотермалните води (за да се избегне затнувањето). Во ваков случај, треба
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дасе користи вертикална пумпа за задржување на водите во течна состојба под притисок,
а енергијата може да се извлече од водите кои кружат со помош на бинарните станици.
Калинскиот циклус, кој бил измислен во 90тите години на 20 век, користи мешавина на
вода и азот како активна течност. Активната течност се шири, при многу голема
температура, низ турбината со висок притисок и потоа повторна загреана пред
влегувањето во турбината со низок притисок. По второто ширење заситената пареа се
движи низ регенерирачки бојлер пред повторно да биде кондензирана во кондензатор со
водено ладење.
Ако геотермалниот систем користи воздух за ладење, тогаш геотермалните води
никогаш не се во контакт со атмосферата пред да бидат вратени во подземниот
геотермален резервоар, со што системот не испушта никакви гасови. Оваа технологија,
која е развиена во 80тите години, веќе се употребува кај геотермалните системи во
светот во областите каде што има ниски температури на изворите. Можноста за
користење на геотермални извори со пониска температура го зголемува бројот на
геотермалните резервоари кои може да се употребат за производство на електрична
енергија. На сликата 6 е прикажан бинарен систем.

Слика 6 – Систем со бинарен циклус

Со денешната расположлива технологија, се претпоставува дека геотермалните
системи може на исплатлив начин да произведуваат електрична енергија кога
температурата на изворите е поголема од 100°C или тие се на длабочина од 4 километри
или помалку. За да биде поисплатлив изворот кој има помала температура, истиот треба
да биде на мала длабочина.За изворот да биде искористен за употреба на длабочина од
околу 4 километри, температурата мора да биде значително висока, со што овие два
параметри треба да бидат донекаде изедначени. Исто така, големината и издашноста на
изворот, како и други фактори може да влијаат на економската исплатливост на
системите.
4.

ИСТРАЖУВАЊА ЗА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Пронаоѓањето на геотермален резервоар е сложена операција која вклучува повеќе фази
почнувајќи од површински испитувања на конкретна локација. Ова се состои од првични
проценки на постоечките геотермални карактеристики (извори со жешка вода, фумароли,
водени струења, гејзери и др.), проследени со геолошки, геохемиски, геофизички
испитувања како и копиање на пробни бунари (длабоки до неколку стотина метри) за да
се измери температурата (геотермалниот градиент) како и да се процени движењето на
топлината низ земјата.
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Заклучоците од собраните податоци ќе кажат каде да се продолжи со длабинско
ископување, со копање на бунари (на длабочина поголема од 4000 метри) со што ќе се
потврди постоењето на геотермални води.
Во случај на добивање на позитивни резултати, геотермалната област која е откриена ќе
се експлоатира со копање на доволен број на бунари за производство на геотермални
води (жешка вода или пареа).
4.1 Методи на експлоатација
Целите на геотермланите истражување се (Lumb, 1981):
1. Да се идентификуваат геотермалните феномени.
2. Да се потврди постоењето на искористлива количина во геотермалната област.
3. Да се одреди големината на изворот.
4. Да се одреди видот на геотермалната област.
5. Да се одредат зоните на производство.
6. Да се одреди топлинскиот состав на водите кои ќе бидат пуштани од резервоарите во
геотермалната област.
7. Да се направи една основна база на податоци со која во иднина ќе бидат споредувани
идните податоци.
4.1.1 Потребни основни податоци
Потребно е да се собираат сите постоечки, геолошки, геофизички и геохемиски податоци.
Геолошките и хидрогеолошките испитувања се почеток на секој процес на
истражување, и нивната основна функција е одредување на локацијата и проширување
на областите кои може подетално да се истражуваат како и одредување на
најсоодветните методи за истражување во тие локации. Геолошките и хидрогеолошките
истражувања имаат важна улога во сите понатамошни фази на геотермалните
истражувања, со до таа на поставување на истражувачки и производствени бунари. Тие
даваат и основни податоци за разбирање на податоците добиени од други методи на
истражување и за правење на реален модел на геотермалниот систем и проценување на
потенцијалот на изворот.
Геохемиските истражувања (вклучувајчи ги изотопната геохемија) се корисен начин за
определување дали геотермалниот систем е најмногу застапен со вода или пареа, за
проценување на минималната температура која се очекува на одредена температура, за
хомогеноста на водениот доток, за одредување на хемиските карактеристики на
длабочинските води, како и за одредување на изворот со вода за дополнување. Корисни
податоци може да се добијат од видот на проблемот што може да се појави при фазата
на повторно полнење и работењето на системот и како да се избегне или да се реши
истиот (промени во составот на водите, корозија и богор на цевките опремата на
системот, како и влијанието врз животната средина). Геохемиските истражувања се
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состојат од мерење и анализи на хемиските изотопи на водата и гасовите од
геотермалните појави (жешки извори, фумароли и др.) или од изворите во локацијата која
се истражува. Бидејќи геохемиското истражување дава корисни податоци за планирањето
на истражувањата со што трошоците се релативно помали во однос на
пософистицираните методи, како што се геофизичките истражувања, геохемиските
техники треба да се користат што е можно повеќе пред преминување кон поскапите
методи.
Геотермалните локации треба дополнително да се тестираат пред користењето на некоја
од геофизичките техники (гравиметрија, магнетни и електрични истражувања, хемиска
анализа на жешките води и др.) кои се користат за лоцирање на конкретни резервоари од
кои може да се произведуваат течности.
Геофизичките истражувања се насочени кон добивање на физички параметри од
длабоките геолошки формации на индиректен начин. Овие физички параметри може да
бидат:






температура (термално испитување);
електрична спроводливост ( електрични или електромагнетни методи);
растечка брзина на променливите бранови (сеизмичко испитување);
густина (гравитациони испитување);
магнетна подлежност (магнетно испитување).

Некои од овие техники, како што се сеизмичките, гравитационите и магнетните, кои
најчесто се користат при нафтени испитувања, може да дадат важни податоци за
формата, големината, длабочината и други важни карактеристики на длабоките геолошки
структури кои може да формираат геотермален резервоар, но тие може да дата малку
или воопшто да не дадат индикација за тоа дали овие структури содржат течности кои се
главна цел на истражувањето. Ваквите методологии се попрактични за одредување на
деталите за време на последните фази на истражувањето, пред поставувањето на
истражувачките бунари. Со помош на електричните и геотермалните методи може да се
одреди дали или не постојат геотермални течности, кои полесно го откриваат
присувството на течности или промените во температурата отколку другите истражувачки
методи; овие две техники се користат насекаде со задоволувачки резултати. Термалните
техники (температурните мерења, одредувањето на геотермалниот градиент и
движењето на земјината топлина) може да дадат точни проценки за температурата на
горниот дел од резервоарот.
Сондирањето со истражувачки бунари е последната фаза при секое геотермално
истражување и е единствен начин за одредување на вистинските карактеристики на
геотермалниот резервоар а со тоа и проценка на неговиот потенцијал (Combs and Muffler,
1973). Податоците кои се добиваат од истражувачките бунари треба да се доволни за
потврдување на претпоставките и моделите добоиени од резултатите за површинските
истражувања и потврдување дека резервоарот е издашен и дека има доволно течности
со соодветни карактеристики за експлоатирањето за кое е наменет. Поставувањето на
истражувачките бунари е доста сериозна постапка.
Геотермалното истражување се прави во неколку чекори:
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проучување на термалните состојби со собирање на податоци и мапи за
движењето на топлината;
проучување на хидро-геолошки мапи за проценка на дистрибуцијата на
површинските водени извори;
бушење на бунари за искористување на течностите.

Дури откако површинските испитувања покажуваат дека постои извор кој може да се
експлоатира, се продолжува со бушење на бунар.
4.1.2 Пристап до потребните влезни податоци во различни држави
БУГАРИЈА : Список на бунари со географски координати, длабочина на бунарите, Т
максимум и Т минимум, температура во ° C мерена на длабочина од 500 до 2500 метри.
Регионални геолошки мапи со легенда, стратографски области.
УНГАРИЈА : Карта ‘ Термални резервоари во Унгарија ’, карта ‘ Карбонатни термални
резервоари со голема енталпија (150 °C) ’.
Документ во Ексел со податоци за геотермалните извориs.
Изданија на книги: “Геотермален топлински потенцијал во Унгарија со посебен осврт на
високо енталписката низина (Balazs Kovacs, Janos Szanyi, Tivadar M. Toth, Istvan Vass);
“Концепти за геотермални електрани во Панонската низина во Унгарија (Attila Kujbus)”;
“Геотермални извори во Унгарија (Liz Battocletti)”;
“Пилот проект за геотермална електрана со повеќекратна употреба во Унгарија
(Franciska. H. Karman, Mihaly Kurunczi, Bela Adam and Roland Varga);
“Интегрирана физибилити студија за искористување на геотермалната енергија во
Унгарија”.
Геореферентни мапи на извори (QGIS).
ХРВАТСКА : Геолошка мапа на Република Хрватска ( во голем размер), геотермални
области и локации каде се експлоатира геотермалната вода во Република Хрватска,
список на пет извори во областа Меџимурје со длабочина и температура на изворите.
МАКЕДОНИЈА : Карта ‘ Геотермални локации во Република Македонија’ (во голем
размер), список на геотермални области и текови како и температура во ° C.
Главни геотермални области во Република Македонија и регионална тектонска
поставеност; геолошка мапа на Македонија (без размер); хидрогеолошка мапа на
Македонија (со локации на термо-минерални извори и бунари); термални води во
Македонија и нивни физички карактеристики; макрокомпонентен состав на термалните
води во Македонија; мапа на скопскиот геотермален регион; мапа на геотермалното поле
Подлог- Истибања, Кочани; мапа на геотермална област Стрмовец- Куманово; мапа на
геотермална област Кратово; мапа на геотермална област Струмица; мапа на
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геотермална област Кежовица; мапа на геотермална област Гевгелија; мапа на
геотермална областДебар и сегашна состојба и проценка на можниот развој на
геотермалните извори во Република Македонија.
СЛОВАЧКА : Распореденост и температура на геотермалните води на три извори во
областа Кошице, мапи на потенцијалот на геотермална енергија во регионалната
општина Кошице (физичка мапа, дигитален модел на теренот, мапа со вистински изглед
на теренот, геотермални области со локации на изворите, температури во °C мерени на
различни длабочини, густинска распореденост на топлината, хемиски податоци, мапа со
изотерми на длабочина од 500 метри и мапа на густинската распореденост на топлината).
Распоред на основни геохемиски единици; местоположба на извори и температури во ° C
мерени на длабочина од 500 до 6000 метри, местоположба на раседи и топлинска
распределеност.
4.1.3 Методологија за изработка на мапи за ОИЕ
Мапите се прават со помош на Системот со Географски Податоци (GIS), ArcGis 9, Arcmap
9.2.
Системот со Географски Податоци (GIS) е најкорисната технологија за работење со
просторни податоци и информации.
Системот со Географски Податоци (GIS) е систем за следење, анализирање и
прикажување на географски податоци. Географските информации се било кој збир на
податоци или информации кои може да се користат за географско моделирање
(карактеристики и процеси на површината на земјата).
Во основа, GIS системите се компјутерски базирани методи за справување со
проблемите со реалниот изглед на теренот. Податоците за реалниот изглед на теренот се
зачувани во база на податоци и динамично се поврзани со мапа на екранот, која ги
прикажува графиците кои ги претставуваат реалните објекти.
GIS се состои од пет главни комоненти:
• Луѓе; експерти кои знаат да работат со GIS
• Податоци; од кои треба да произлезат информации. Тие може да се групираат во бази
на податоци со помош на заеднички структури во GIS , попознати како Гео бази на
податоци
• Хардвер; опрема за прибирање податоци, обработување и зачувување на податоците,
прикажување на информациите и резултатите од презентирањето. Тука спаѓаат апарати
како GPS, компјутерски системи, дигитализатори, електронски цртач и др.
• Софтвер; посебни компјутерски програми за следење на податоците и правење на
просторни анализи потребни за решавање на проблемите
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• Процедури; планско организирање на процесите и редоследот на работите за
собирање, колација, анализирање на податоците, вадење на податоците и ширење на
информациите за решавање на проблемите.
Употребата на GIS во геонауките
Системот на Географски Податоци (GIS) претставува најнапредна група методи кои се
базираат на податоци/информации кои се од одредена локација. Со ова тој може да се
користи во повеќе геонауки во најосновните и сложените постапки како што се
моделирањето на геолошките и географските процеси. GIS поседува геолошко
мапирање, особено спојувањето на длабочинските податоци со собраните податоци од
површината, земјоделство, урбано планирање, планирање и следење на животната
средина и др.
Можноста за правење на просторни бази на податоци (гео-бази на податоци) кои ги
претставуваат информациите во детали, е многу важен аспект на следењето на
геолошките податоци бидејќи повеќето од тие податоци/информации се опфатени во
карактеристиките и процесите на Земјата, кои донекаде се поврзани. Друга важна
карактеристика на GIS е можноста за гео-обработка, и со информациските алатки (опции
во софтверските програми) се добиваат нови бази на податоци од веќепостоечките. Тука
спаѓа користењето на аналитичките опции како што се статистичките анализи и др. Геовизуализацијата е друга важна алатка на GIS со која различните мапи со основни
податоци се составуваат во збирови на напредни мапи кои прикажуваат повеќе
поврзаности. Тоа е како да се направи прозорец за да може да се гледаат податоците за
нивно проверување и анализирање.
Секој географско информациски систем треба да може да прави шест основни операции
кои се корисни за решавање на проблемите со вистинскиот изглед на теренот. GIS треба
да може:
• да прибира податоци
• да ги зачувува податоците
• да ги проверува податоците
• да ги анализира податоците
• да ги прикажува податоците
• да создава податоци
Кај истражувањето на геотермалните извори, има огромен број на податоци/информации
за голем број извори. При сите фази на истражувањето на геотермалните извори,
испитувањето на теренот, проценката на издашноста, копањето, експлоатацијата и
управувањето со локациите со пареа/жешка вода,
поголемиот дел
од
податоците/информациите за изворите се базирани според локацијата (илигеографските
податоци), при што GIS е најдобро решение за следење на податоците.
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Правењето на база на податоци за геотермална локација може да помогне во правењето
на тематски мапи и физибилити студии и др.

Слика 7 -- GIS модел

При спојувањето на различни нивоа на информации за една област, GIS подобро ги
анализира процесите на комбинирање на податоците или разграничување на факторите.
Бројот на нивоата и квалитетот на информациите е речиси бесконечен и зависи од целта
која треба да се постигне.
Главна карактеристика на GIS е можноста за геореферентност на податоците, а потоа и
давање на вистинските теренски координати на секој елемент.
Координатите на еден објект не се чуваат во арбитрарен или референтен координатен
систем, туку во систем со референтни координати каде тој е зачуван во вистинската
големина, а не во некој размер. Размерот е само параметар за одредување на степенот
на точност за графичките информации. Најважнниот елемент на моделот со податоци на
GIS секогаш се карактеристиките.
Главната функција на GIS е да анализираните податоци станат дел при донесувањето на
крајната одлука за проектот.
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4.1.4 Пример една мапа за ОИЕ
Мапите кои ќе се разгледаат се геотермални мапи од Бугарија.
мапи отколку што било потребно:


Направени се повеќе

Дигитален модел со висински делови (DEM) – Регионот на Долни Чифлик
(Бугарија),

Моделот може да се превземе од страната http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/ ; пријавете
се на страната; одберете “Барај“ на левата колона за да ја најдете сликата која
соодветствува на областа која треба да се обработи; одберете ја сликата која ја сакате и
превземете ја. Превземениот модел се внесува во GIS и може да биде обработен, со
вметнување на деловите од моделот DEM, при шо се добива топографска мапа.















Дигитален модел со висински делови (со DEM сенки).
Локација и гео-референтни извори во областа на Долни Чифлик (Бугарија)
Мапа со изотерми на длабочина од 500 м со гео-референтни извори..
Мапа со изотерми на длабочина од 500 м(направена со растерен филтер
вметнување).
Мапа со изотерми на длабочина од 1000 м со гео-референтни извори.
Мапа со изотерми на длабочина 1000 м(направена со растерен филтер
вметнување).
Мапа со изотерми на длабочина од 1500 м со гео-референтни извори.
Мапа со изотерми на длабочина од 1500 м(направено со растерен филтер
вметнување).
Мапа со изотерми на длабочина од 2000 м со гео-референтни извори.
Мапа со изотерми на длабочина од 2000 м(направена со растерен филтер
вметнување).
Мапа со изотерми на длабочина од 2500 м со гео-референтни извори.
Мапа со изотерми на длабочина од 2500 м(направена со растерен филтер
вметнување).
Мапа со изотерми на длабочина од 3000 м со гео-референтни извори.
Мапа со изотерми на длабочина од 3000 м (направена со растерен филтер
вметнување).

за

за

за

за

за

за
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Слика 8 – ДИГИТАЛЕН МОДЕЛ СО ВИСИНСКИ ДЕЛОВИ (DEM) – ОБЛАСТ ДОЛНИ ЧИФЛИК

Слика 9—ДИГИТАЛН МОДЕЛ СО ВИСИНСКИ ДЕЛОВИ (СО DEM СЕНКИ)ОБЛАСТ ДОЛНИ ЧИФЛИК

Слика 10—ЛОКАЦИИ НА ИЗВОРИ ВО СЕВЕО-ИСТОЧНА БУГАРИЈА
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Слика 11—ЛОКАЦИИ НА ИЗВОРИ ВО ОБЛАСТА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Слика 12—МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 500 М
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Слика 13- МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 500 М (направена со растерен филтер за
вметнување)

Слика 14—МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 1000 М
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Слика 15- МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 1000 М
(направена со растерен филтер за вметнување)

Слика 16—МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 1500 М
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Слика 17- МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 1500 М
(направена со растерен филтер за вметнување)

Слика 18—МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 2000 М
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Слика 19- МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 2000 М
(направена со растерен филтер за вметнување)

Слика 20—МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 2500 М
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Слика 21- МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 2500 М
(направена со растерен филтер за вметнување)

Слика 22—МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 3000 М
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Слика 23- МАПА СО ИЗОТЕРМИ НА ДЛАБОЧИНА ОД 3000 М
(направена со растерен филтер за вметнување)

Прикажувањето на овие мапи помага во одредувањето на потенцијалот на некоја
локација за искористување на геотермалната енергија и полесно бирање меѓу
постоечките извори каде изотермите имаат
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ПРИЛОГ: ФИНАНСИСКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ОИЕ
1 Voved
Vo posledno vreme pra{aweto okolu finansiska procenka na izvorite na obnovliva
energija stanuva se poaktuelno. Naj~esti pri~ini za toa se energetskata sigurnost,
cenite na fosilnite goriva koi se vo postojan porast, a kako posledica na toa doa|a
do zgolemuvawe na tro{ocite za greewe i elektri~na energija, i ekonomskiot razvoj
koj ja poddr`uva idejata za odr`liv na~in na `iveewe.
Po~nuvaj}i od 2004 godina sektorot za obnovliva energija na svetsko nivo postojano go
ru{i sopstveniot rekord sekoja godina, no vo docnata 2008 godina vlijanieto na
finansiskata kriza po~na da se ~uvstvuva, osobeno vo tekot na dolgovi na bankite kon
razviva~ite na obnovliva energija. Naplivot na investicii poslednive godini samo
{to po~na da gi osloboduva tesnite grla vo sinxirot na snabduvawe so energija koga
nastana kreditna kriza, so {to se namali pobaruva~kata. Kako rezultat na toa dojde
do drasti~na i postojana promena na dinamikata na ovaa industrija. Od strana na
snabduva~ite cenite se namaluvaat do marginalni tro{oci, taka {to nekolku igra~i
}e mora da se soedinat. [to se odnesuva do pobaruva~kata celite za obnovliva
energija se u{te }e gi teraat javnite pretprijatija da zapo~nuvaat proekti, no }e se
namali brojot na investitori i nezavini proizvoditeli na energija koi bi se vklu~ile
vo istite.
Tretata podglava Finansiska procenka be{e napravena za da se dobie poraznovidna
slika za procenka na ekonomskite efekti vrz izvorite na obnovliva energija od dve
perspektivi. Od edna strana, metodologijata Input-autput se koristi za da se izmerat
efektite od proektite vrz faktori kako {to se vrabotuvawe, dodavawe na vrednost
i uvoz. Od druga strana, metodologijata za Tro{ok-dobivka se koristi za integrirawe
na tro{ocite i dobivkite od sekoj proekt pod zaedni~ka ramka. Drugata podzada~a se
odnesuva na procenka na socio-economskite efekti koi proektite za obnovliva
energija, {to ve}e se vo tek {irum svetot, gi imaat na lokalno, regionalno
i nacionalno nivo.
2. Еkonomskite aspekti na izvori na obnovliva energija
2.1 Osnovni koncepti
Pred za se zapo~ne so ekonomska procenka na izvori na obnovliva energija , potrebno
e da se definiraat osnovnite poimi:


Ekonomska vrednost - toa e vrednosta izrazena preku pari. Razli~ni ekonomski
{koli razli~no ja definiraat.
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Postojat dva osnovni priodi - subjektivno i objektivno sfa}awe na vrednosta.
Subjektivno - se zasnova na prioritetite na poedinecot.
Objektivno - odnosot pome|u prioritetite (individualni i kolektivni) i
tro{ocite za zadovoluvawe na potrebite.
Upotrebna vrednost - sposobnosta za zadovoluvawe na potrebi.
Neupotrebna vrednost, pasivna upotrebna vrednost - e upotrebna vrednost na
dobra za drugi lica (subjektivna ekonomija).
Ekolo{ka (vnatre{na) vrednost - se odnesuva na posledicite od veruvaweto
deka prirodata ima pozitivna vrednost za `ivotnata sredina nezavisno od
~ovekovite `elbi i direktna korist za ~ove{tvoto.
Diskontirawe - lu|eto ja cenat sega{nosta (tro{ocite i pridobivkite) povisoko
od idninata (tro{ocite i pridobivkite), taka doa|a do pad na vrednosta.
Nominalna diskontna stapka - e vkupna stapka vo koja spa|a i inflacija.
Realna diskontna stapka - e neto diskontna stapka, nominalna stapka minus
stapkata na inflacija.

Faktori koi vlijaat vrz procenka na prirodnite resursi:



Sumata na o~ekuvana idna dobivka od koristewe na resursite;
Faktorot vreme.

Faktor vreme (diskontirawe)
Ekonomskata analiza se zasnova na faktot deka vrednosta opa|a so tekot na
vremeto. Pozitivnata diskontna stapka e odraz na stapkata na namaluvawe na
ekonomskite pokazateli so tekot na vremeto. Diskontiraweto e neizbe`en del od
procenkata na ekonomskata efikasnost.
Pri~ini za pozitivni diskontni stapki:



`elba za momentalni dobivki nasprema idni;
Produktivnost na kapital (o~ekuvaweto deka `elbata za investicija namesto
vo momentalna potro{uva~ka }e rezultira vo pogolema potro{uva~ka vo
idnina).

Vo nekoi slu~ai podobro e da se koristi nula diskontna stapka.
Pretpostavki za primena na diskontirawe:



Site prihodi vo tekot na odreden period za investirawe }e bidat investirani;
Idnata vrednost na procenetite dobra }e se namali (kvalitetot, upotrebnata
vrednost), ili }e se zgolemi nejzinoto koli~estvo.

Pravilo za procesot na investirawe:




marginalnata produktivnost na kapital bi trebalo da bide povisoka od
marginalnata produktivnost na vreme (prihodot od poslednata edinica na
input ne spa|a vo vrednosta na prioritetot vreme);
nominalnata diskontna stapka e povisoka od stapkata na inflacija.
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Osnovnata formula za presmetuvawe na sega{nata vrednost na idniot gotovinski tek
e
K0 = Kt / (1+i)t
kade
K0 e momentalnata vrednost na Kt, koja vo vreme t,
Kt se tro{oci (prihodi) koi se o~ekuvaat za vreme t,
i e kamatnata stapka (diskontna) ,
(1+i)t e diskonten faktor za t periodi.
2.2 Osnovni methodi za procenka na prirodni resursi
Postojat 3 osnovni metodi na procenka:
- Komparativen metod (koj poteknuva od cenata na drugi sli~ni dobra);
- Metod na tro{ok (spored tro{okot nastanat za dobivawe na subjekt);
- Metod na vra}awe na investicijata (spored korisnite efekti koi izvorot gi dava)
n

C

t 1

rt

1  i t t

C e cenata na prirodniot izvor,
rt e o~ekuvanata vrednost na apana`a za odredeniot vremenski period,
it e o~ekuvanata vrednost na kamatnata (diskontna) stapka za eden vremenski period
(koeficient),
t e vremenski period,
n e broj na periodi.
Se smeta deka kamatnata i diskontnata stapka se menuvaat so tekot na vremeto.
O~ekuvanata vrednost na apana`ata za odreden vremenski period e funkcija od mnogu
faktori- vidot na proizvodtsvo i tro{ocite za nego, cenite na inputot, broj na
danoci, kamatni stapki, inflacija itn. Site tie treba da se definiraat.
O~ekuvanata vrednost na kamatnata (diskontnata) stapka za odreden vremenski
period e funkcija od mnogu faktori - vremenskata preferencija za pari, rizik,
inflacija itn. Istite mora da se definiraat.
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^esto koristeni pretpostavki:




Pretpostavka za konstanta na vrednosta rt vo dadeno vreme (dolgoro~ni
dogovori);
Pretpostavka za konstanta na vrednosta it vo dadeno vreme;
Pretpostavka za beskone~nost vo odnos na vremeto (beskone~ni vremenski
intervali).

Vo toj slu~aj najednostavnata formula e:


r
t 1 1  i

Cs  



t



r
i

2.3 Вообичаени ekonomski пречки
1. Problemot na presmetka na tro{oci
Ne postoi eden univerzalen priod za presmetka na tro{oci.




Pome|u izvorite na obnovliva energija postojat relativno golemi razliki: na
primer, pri presmetka na tro{ocite povrzani so upotrebata na organski
ve{ta~ki |ubriva treba da se napravi razlika pome|u razli~nite vidovi na
|ubriva, specifi~nite uslovi na primena i karakteristikite na po~vata;
Drugi parametri koi se zemaat predvid se dozata na |ubrivo, zemjenata
povr{ina, cenata na gorivata i tro{oci za rabotna raka.

2. Problemot na merewe na realni tro{oci
Prili~no e lesno precizno da se izrazat tro{ocite, no pra{aweto e koi uslovi
da se vklu~at vo niv, na primer, problemi povrzani so povrzuvawe, so informati~ka
tehnologija, itn.
Primer
Od finansiska gledna to~ka, potencijalnite investitori treba da gi presmetaat
slednive osnovni tro{oci (investirawe vo stanica za biogas):
- Devalvacija na tehnologija i zgradi;
- Osiguruvawe;
- Potro{uva~ka na elektri~na energija i toplina za stanicata za biogas;
- Laboratoriski testirawa, sertifikati;
- Nabavka (drugi sli~ni tro{oci) na biomasa;
- Tro{oci za vrabotenite;
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- Tro{oci za voda;
- Tro{oci povrzani so frlawe na otpad.
3. Problemot na merewe na pridobivkite
Pridobivkite mo`at da se podelat na direktni i indirektni.
Direktnite pridobivki se za{tedite povrzani so nabavka na primarni energetski
surovini i sozdavawe na novo pomalku rizi~no portfolio (nekolku mo`nosti za
merewe).
Indirektnite pridobivki se diskutabilni.
Tuka postoi mo`nost za diskusija, lobirawe, itn.







Promeni vo potencijalot za inovacii i poznavawa od zemjodelieto, no isto taka
i od kompjuterskite nauki, visokotehnolo{kite industrii, elektronskata
industrija itn.;
Novi oblasti za nau~ni istra`uvawa (prirodni, op{testveni i ekonomski
nauki);
Mo`nosti za novi rabotni mesta;
Sozdavawe na nova ponapredna makroekonomska klima vo vrska so novite
tehnologii;
pridobivkata se odnesuva na imixot na tehnologijata koja ne ja zagaduva
okolinata, a koja direktno vlijae vrz mladata generacija.

Site indirektni pridobivki imaat eden zaedni~ki problem, mnogu e te{ko istite da
se izmerat.
4. Problemi povrzani so investirawe
Sekoj potencijalen investitor treba da go znae i da go ispolni slednovo, pred da
zapo~ne so realizacija na investicijata (na primer biomasa):








Soodvetni uslovi vo po~vata i povolna klima za odgleduvawe na biomasa;
Dovolno potencijal na po~vata za proizvodstvo na biomasa;
Dovolno energetskiot potencijal na po~vata;
Odr`uvawe na biodiverzitetot i fabri~koto proizvodstvo vo prehrambenata
industrija;
Imotni prava koi se odnesuvaat na delovi zemja {to se koristat za stanica za
biogas;
Procenka na performansite na stanicata za biogas vo odnos na potencijalot za
zemjodelski otpad i biomasa vo neposrednata blizina;
Laboratoriski testirawa na karakteristikite na izvorite na biomasa, glavno
na :

- cvrsti sostojki;
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- pH vrednosta vo rezervoarite za fermentacija;
- temperaturata vo rezervoarite za fermentacija;
- sostavot na razgradlivite organski soedinenija;
- sodr`inata na azot i negovi formi;
- sodr`inata na sulfur i hidrosulfidi;
- sodr`inata na te{ki metali;
- fizi~kite karakteristiki na slojot po~va;
- sodr`ina na otrovni elementi;









Da se ima dovolno izvori na biomasa od sopstveno proizvodstvo ili preku
snabduvawe, no najdolgoto rastojanie za isporaka ne smee da bide podolgo od
150 km;
Da se ima mesto kade }e se skladira bimasata;
Postojan monitoring na biolo{kite, termi~kite i hemiskite uslovi vo
rezervoarite za fermentacija za vreme na procesot na anaerobno varewe, so
cel da se garantira maksimalno proizvodstvo na biogas;
Da se obezbedi stru~en tehni~ki i menaxerski kadar za da mo`e stanicata za
biogas da funkcionira;
Dovolno kapacitet na rezervoarite za gas za da mo`e da se garantira postojano
snabduvawe so biogas do stanicata za biogas;
Redoven stru~en servis na tehnologijata za kombinirano proizvodstvo na
toplina i struja.

b/ pravni uslovi




Pravnite uslovi se razlikuvaat vo sekoja zemja oddelno;
Po~ituvawe na lokalni i regionalni zakonski regulativi;
Instrumentite na nacionalniot zakon za poddr{ka na proekti za Obnovliva
Energija se razli~ni

( na pr. dr`avnata kupovna cena za toplina i elektri~na energija proizvedena od
obnovlivi izvori, cenata e zagarantirana za istiot period, na proizvoditelite koi
ne dostavuvaat energija do javnata energetska mre`a na raspolagawe isto taka im stoi
dr`avna pomo{, zadol`itelna nabavka na bioenergija od snabduva~ite na energija,
prioritet za povrzuvawe na distribucionata mre`a na proizvoditeli na bioenergija,
finansiska poddr{ka itn.);
v/ ekonomski uslovi
Mo`nosti za kofinansirawe na investicii vo IOE:
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Op{ta dr`avna pomo{;
Strukturalni fondovi na Evropskata Unija;
Nacionalni grantovi i fondovi..

Osnovnite strategii za poddr{ka na proekti za IOE se prika`ani vo Tabela 3.

Tabela 3 Klasifikacija na strategiite za poddr{ka na zemji ~lenki na EU za elektri~na
energija dobiena od IOE (direktni instrumenti)

Orientirani
cena
regulirani

Vrz osnova na
investicii

kon

Orientirani kon volumen

-Pridonesi od
investicii

-neproda`ni/zadol`itelni
kvoti

-finansiska poddr{ka

-tenderi

-dano~en stimul
Vrz osnova na
proizvodstvo

izborni

Vrz osnova na
investicii

-Otkupni ceni za
hartii od vrednost

-trgovski ekolo{ki
sertifikati

- dano~en stimul za
proizvodstvo

-tenderi

-proekti na akcioneri
- proekti kako rezulat
na sorabotka

Vrz osnova na
proizvodstvo

Ekolo{ki taksi

Izvor: Huber, 2004
Regulirani instrumenti za poddr{ka
Pridonesi od investicii
Naj~esto se koristat za stimulacija na skapi tehnologii so visok vnos (fotovolta`ni FV). Poddr{kata na proekt za obnovliv izvor na energija se opredeluva vo forma na
procent od sevkupnite tro{oci, ili kako suma za sekoj instaliran kW na autput (prviot
tip e po~est). Krajniot pridones zavisi od tehnologiite, regionite i se dvi`i pome|u
20 – 50 procenti od investiciskite tro{oci koi mo`at da se doka`at .
Diskontniot sistem e del od ovaa grupa na instrumenti. Diskontite go namaluvaat
tro{okot na kapital kako {to e slu~aj so FV i sistemite za veterna energija vo
minatoto (na primer proektot “1000 pokrivi” vo Germanija). Rizikot od nego e vo faktot
{to toj ja poddr`uva investicijata no ne i operacijata na celokupniot sistem.
Vremensko ograni~uvawe za vakov vid na pridones bi mo`el da go re{i ovoj problem.
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Finansiska poddr{ka
Pretstavuva vid na poddr{ka, kade vladata (otkako }e go proceni rizikot) inicira
zaem za zakup so niska kamatna stapka. Toj se finansira od javni izvori preku
nacionalni i regionalni finansiski subjekti. Ekolo{kite fondovi mo`e da bidat
eden od mo`nite izvori za toa.
Stimulacija za investicii i danok za proizvodstvo
Ovde spa|aat golem broj na akcii, od namaluvawe i osloboduvawe od danok za
pla}awata na proizvedena energija, namaluvawe na danokot za emisija, vra}awe na
danok ili namaluvawe na DDV. Toa e postapka so koja se namaluva na tro{okot. Mo`e
da bide naso~ena kon site ili kon izbrani grupi na proizvoditeli (stari, sega{ni ili
novi). Glavnata cel na fiskalnite postapki e da se upravuva so proizvodstvoto na
energija i potro{uva~ka vo soglasnost so vladinata programa za energija i `ivotna
sredina. Nivnata efikasnost se zgolemuva koga tie }e stanat del od po{irokata
ekolo{ka dano~na reforma. Vrz osnova na investiranata suma vo eden proekt za IOE,
dano~nite investicioni krediti }e ovozmo`at namaluvawe na danokot.

Otkupni ceni za hartii od vrednost
Tie se strogo opredeleni po kWh na proizvedena elektri~na enegija. Naj~esto se
dadeni vo forma na vkupna cena ili vo vid na dopolnitelen bonus za najvisokata cena
platena na proizvoditelite na IOE na pazarot na elektri~na energija. Vakvata cena e
gubitok za potro{uva~ite i klientite i nejzinata vrednost zavisi od vidotVo
periodot na voveduvawe na IOE, ovoj instrument se poka`a kako mnogu efikasen.
Mnogu se koristi od strana na zemjite ~lenki na EU (na primer vo Germanija, [panija,
ili Danska). Eden od uslovite za uspe{na implementacija na vakviot instrument e
to~no postavuvawe na cenata kako i garancijata deka istata }e se zadr`i vo
narednite 12 do 20 godini.

Kvoti
Tie prete`no slu`at za da obezbedat minimum proizvodstvo ili potro{uva~ka na
elektri~na energija od obnovlivi izvori. Kvotite im se nalagaat na distributerite
ili snabduva~ite na elektri~na energija vo forma na procentualna zastapenost ili
koli~estvo energija koe treba da poteknuva od IOE. Po~ituvaweto na ovie kriteriumi
podrazbira vklu~uvawe na odredeni IOE vo portfolioto na edna kompanija,
eventualno i nabavka na sertifikati (istite ne mora da bidat del od vakvata
strategija). So ogled na faktot deka IOE ne se navedeni, naj~esto se izbiraat onie
koi najmnogu odgovaraat za otvoren pazar. Kaznite za nepo~ituvawe na kvotite bi
trebalo da bidat na isto nivo so o~ekuvanite tro{oci za nivno ispolnuvawe.
Dostapnosta na IOE, sposobnosta na energetskata industrija za voveduvawe na IOE
kako i dovolen vremenski period za realizacija na investiciite e osnovna
pretpostavka za efikasnost na sistemot so kvoti. Za da bide zagarantirano
vra}aweto na investicijata, periodot na operirawe na zadol`itelnite kvoti treba
da se zasnova na dolgoro~en period.
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Tenderi
Tie mo`e da se naso~eni kon investicii ili proizvodstvo. Vo dvata slu~ai istite
mora da se povrzani so koli~estvoto na proizvedena energija. Vo prviot slu~aj,
postoi najava na sevkupnoto koli~estvo na kapacitet koe treba da se instalira (vo
zavisnost od posebnite vidovi na IOE). Se potpi{uvaat dogovori otkako }e se izbere
najdobrata ponuda za cena. Vakvite dogovori garantiraat isplatlivi investicioni
uslovi (vo koi spa|a investicionata poddr{ka za sekoj proizveden kW) za pobednikot.
Od druga strana sistemot orientiran kon volumen mu nudi na pobednikot “cena po
dogovor” za kWh koja va`i vo periodot dodeka trae dogovorot.
Trgovski ekolo{ki sertifikati
Ovoj instrument naj~esto se koristi od strana na zada~i definirani od vladata i
obvrski za potro{uva~ite i snabduva~ite so energija. Samiot ekolo{ki sertifikat
pretstavuva dokument so koj se potvrduva proizvodstvoto na odredeno koli~estvo
energija od IOE. Vakvite sertifikati se nosat i se prodavaat oddelno od
energetskiot pazar. Na ovoj na~in se sozdavaat dva paralelni pazari. Ova zna~i
postoewe na dva potencijalni izvori na prihodi za proizvoditelite na energija.
Cenata na sertifikatot se odreduva spored snabduvaweto i pobaruva~kata. Vo isto
vreme pobaruva~kata zavisi od zada~ite i obvrskite definirani od vladata.
Drugi instrumenti
Pokraj gorenavedenite instrumenti postojat i drugi indirekti i direktni instrumenti
vo grupata na regulirani strategii (zakoni i drugi formi na merki za sproveduvawe na
zakonot za poddr{ka na IOE, osloboduvawe na sektorot za proizvodstvo na energija,
otvorawe na sistemot na distribucija kon nezavisni proizvoditeli na energija,
ekolo{ki danoci, oslobouvawa od danok za potro{uva~ka na biogoriva i drugi).
Izborni instrumenti za poddr{ka
Kako zaedni~ki atribut na gorenavedenite merki e spremnosta da se plati za IOE od
strana na privatni lica, organizacii ili trgovski i industriski subjekti. Pla}aweto
mo`e da bide vo forma na finansisko u~estvo vo organizaciite koi investiraat vo
IOE, pla}awe na takanare~eniot “zelen” danok pokraj reguliranata otkupna cena na
IOE, i mnogu drugi.
Na dolgoro~en plan obnovlivite izvori mora da stanat sostaven del od pazarot.
2.4 Analiza na tro{ok-dobivka
Analizata na tro{ok-dobivka (ATD) pretstavuva zbir na metodi i pravila za procenka
na op{testvenite tro{oci i dobivki od alternativnite javni politiki. So niv se
promovira efikasnosta taka {to se odreduva grupa na ostvarlivi proekti koi bi dale
najgolemi pozitivni neto dobivki za op{testvoto. Spremnosta na lu|eto da platat ili
da gi izbegnat efektite od vakvata politika e vode~kiot princip za merewe na
dobivkite. Tro{okot na mo`nosti e vode~kiot princip za merewe na tro{ocite.
Spored ATD potrebno e da se odredat soodvetni fiktivni ceni koga politikite imaat
efekti koi gi nadminuvaat onie koi mo`at da se zemat previd, kako {to se promeni vo
cenite ili koli~estvata na sovr{eni pazari.

141

Прирачник за обновливи извори на енергија
Analizata na tro{ok-dobivka pretstavuva termin koj se odnesuva na dve ne{ta:



Pomaga pri procenka, ili ocenka na osnova za proekt ili predlog, a samiot
proces e poznat kako procenka na proekt; i
Neformalen priod kon donesuvawe na ekonomski odluki od bilo kakov vid.

Spored dvete definicii vo procesot, eksplicitno ili implicitno, spa|a merewe na
vkupno o~ekuvanite tro{oci nasprema vkupno o~ekuvanite dobivki od edna ili pove}e
postapki, so cel da se izbere najdobrata ili najisplatliva opcija. Formalniot proces
naj~esto se narekuva ATD (Analiza na tro{ok-dobivka) ili ABT (Analiza na dobivkatro{ok).
Dobivkite i tro{ocite naj~esto se izrazuvaat vo pari, i se prilagoduvaat na
vremenskata vrednost na parite, za da mo`e site tekovi na dobivki i tekovi na
tro{oci za proektot so tekot na vremeto (koi naj~esto se pojavuvaat vo razli~ni
intervali) da se izrazat spored zaedni~ka osnova vo odnos na nivnata “momentalna
vrednost.” Sli~no na niv, iako so mali razliki, formalnite tehniki podrazbiraat
analiza na tro{ok-efektivnost, analiza na ekonomskoto vlijanie, analiza na
fiskalnoto vlijanie i analiza na Op{testveno vra}awe na investicijata (OVI).
Vtorovo se zasnova na logikata na analiza na tro{ok-dobivka, no se razlikuva vo toa
{to toa e jasno koncipirano za davawe informacii za samoto donesuvawe odluki od
strana na direktorite na pretprijatijata i investitorite, koi se naso~eni kon
optimizirawe na nivnoto op{testveno i vlijanieto vrz `ivotnata sredina. Analizata
na Tro{ok-Dobivka isto taka se koristi i vo Arhitekturata na Odluki, za da se
opravdaat investicionite odluki.
Vremenska vrednost na parite
Idna vrednost (IV) - e vrednosta na kapital na odreden datum. So nea se izrazuva
nominalnata idna suma na pari koja odredena pari~na suma “vredi" vo odreden moment
vo idninata, so pretpostavka za odredena kamatna stapka, ili poop{to, stapka na
vra}awe na investicijata. Toa e momentalnata vrednost pomno`ena so funkcijata na
akumulacija.
Vremenskata vrednost na parite e vrednosta na parite koi figuriraat vo daden
kamaten iznos zaraboten vo tekot na odreden vremenski period.
Vakviot metod nudi mo`nost i za procenka na mo`en tek na prihodi vo idnina, na
na~in na koj godi{nite prihodi se diskontiraat i potoa zaedno se dodavaat, na toj
na~in davaat pau{alna suma “momentalna vrednost" na celiot tek na prihodi.
Site standardni presmetki na vremenskata vrednost na pari poteknuvaat od
najosnovniot algebriski izraz za momentalna vrednost na idna suma "diskontirana" za
sega{nosta za suma ednakva na vremenskata vrednost na parite. Na primer, suma na IV
koja treba da se dobie za edna godina se diskontira (spored kamatna stapka r) za da se
dobie SV za sega{nosta: PV = FV − r·PV = FV/(1+r).
Nekoi standardni presmetki vrz osnova na vremenskata vrednost na pari se:
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Momentalna vrednost (MV) - Momentalnata vrednost na idna suma pari ili
gotovinski tek spored odredena stapka na vra}awe na investicija. Idni gotvinski
tekovi se diskontiraat spored diskontnata stapka, i kolku e pogolema diskontnata
stapka, tolku e pomala sega{nata vrednost na idniot gotovinski tek. Ona {to e
klu~no e da se odredi soodvetnata diskontna stapka za da mo`e pravilno da se
odredi vrednosta na idnite prilivi na sredstva, bez razlika dali se raboti za
zarabotka ili obvrski.
2.5 Analiza na ekonomskото влијание
Analizata na ekonomski efekti (AEE) go analizira efektot od nekoja politika,
programa, proekt, aktivnost ili nastan vrz ekonomijata vo daden region. Takov region
mo`e da bide sosedstvo, zaednica, region ili nacija. Ekonomskite efekti naj~esto se
merat vo vid na promeni na Ekonomskiot rast (autput ili dodadena vrednost) promeni
povrzani so rabotnite mesta (vrabotuvawe) i prihod (li~ni dohodi).
Analizata naj~esto se sproveduva preku merewe ili procenka na nivoto na ekonomska
aktivnost koe se javuva vo odreden vremenski period koga se javuva i proektot ili
politikata, i se presmetuva razlikata od ona {to inaku bi se o~ekuvalo dokolku
proektot ili politikata ne se pojavele (ova se narekuva slu~aj protiv faktite).
Vakvata analiza mo`e da se napravi ili eks post (po faktot) ili eks ante (pred
faktot). Ponekoga{ poimot ekonomsko vlijanie isto taka se koristi i za analiza na
ekonomskiot pridones na dadena aktivnost ili industrija kon postojnata lokalna
ekonomija.
Analizata na ekonomskite efekti naj~esto pretstavuva eden element vo procenka na
vlijanieto vrz `ivotnata sredina, koj e potreben za da se proverat podalekuse`nite
efekti vrz `ivotnata sredina kako i op{testvenite i ekonomskite efekti vrz
predlo`enite proekti. Taa isto taka naj~esto se pravi koga postoi zagri`enost kaj
javnosta vo vrska so potencijalni nesakani efekti vrz ekonomijata na nekoj predlog
proekt ili politika, ili koga javnosta o~ekuva pozitivni ekonomski efekti od
predlo`ena proektna politika.
2.6 Alternativni metodi za kapitalno buxetirawe








Neto sega{na vrednost (NSV): razlikata pome|u sega{nata vrednost na vakvite
prilivi i sega{nata vrednost na odlivite na sredstva.
Prilagodena sega{na vrednost (PSV): prilagodena sega{na vrednost, e neto
sega{nata vrednost na proektot dokolku e finansiran samo od sopstven
capital plus sega{nata vrednost na site dobivki od finansiraweto.
Period na vra}awe: so nego se meri vremeto potrebno prilivite na sredstva da
se izedna~at so po~etnite vlo`uvawa. So nego se meri rizikot, a ne povratokot
na sredstva.
Metod na realna opcija: ova e obid da se proceni menaxerskata fleksibilnost
koja se pretpostavuva vo NSV.
Interna stapka na vra}awe (ISP): so nea se presmetuva stapkata na vra}awe na
investicijata vo nekoj proekt, pri {to ne se zema predvid krajnata suma pari
koja treba da se dobie.
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Modificirana interna stapka na vra}awe (MISV): sli~na na ISPIRR, no so
nea se davaat eksplicitni pretpostavki vo vrska so reinvestirawe na
gotovinskiot tek. Ponekoga{ se narekuva Raste~ka stapka na vra}awe.
 Smetkovodstvena stapka na vra}awe (SSV): soodnos sli~en na ISV i MISV

Neto sega{na vrednost
Neto sega{na vrednost (NSV) ili neto sega{na cena (NSC) na vremenski serii na
gotovinski tek, kako na priliv taka i na odliv, se definira kako sumata na
momentalna vrednost (PVs) na posebnie prilivi na sredstva. Vo slu~aj koga site idni
gotovinski tekovi se prilivi (kako na primer kuponi i princip na obvrznici), a
edinstveniot odliv na sredstva e kupovnata cena, NSV e vsu{nost SV na idnite
prilivi na sredstva minus kupovnata cena (koja e nejzinata SV). NSV e centralniot
instrument vo analizata na diskontiran gotovinski tek (DGT), i pretstavuva
standarden metod za koristewe na vremenskata vrednost na pari za procenka na
dolgoro~ni proekti. Koga se koristi za kapitalno buxetirawe, i po{iroko vo
ekonomija, finansiii smetkovodstvo, istata go meri vi{okot ili nedostatokot na
gotovinski tek, vo smisla na sega{na vrednost, otkako }e se podmirat finansiskite
tro{oci.
NSV na niza gotovinski tekovi kako input gi zema gotovinskite tekovi i diskontnata
stapka ili diskontnata kriva i ja presmetuva cenata; obratniot proces so DCF
analiza, koj za input ja zema nizata na gotovinski tekovi i cenata i kako rezultat na
toa ja presmetuva diskontna stapka (diskontnata stapka koja bi ja dala dadenata cena
kako NSV) koja se narekuva prinos, i pove}e se koristi vo trguvaweto so obvrznici.
Sekoj gotovinski tek se diskontira nazad na svojata sega{na vrednost (SV). Potoa se
sobiraat. Poradi toa NSV e zbir na site poimi,

,
kade
t – e vremeto na gotovinskiot tek
i – diskontna stapka (stapkata na vra}awe na investicijata koja bi mo`ela da se
zaraboti od investicija na finansiski pazari so sli~en rizik).
Rt – neto gotovinski tek (gotovinskata suma, priliv minus odliv) vo vreme t (vo
obrazovni celi R0 naj~esto se pi{uva levo od zbirot za da se naglasi negovata
uloga kako (minus) investicijata).
Prilagodena sega{na vrednost
Prilagodena sega{na vrednost (PSV) e biznis metod za evaluacija. PSV e neto
sega{nata vrednost na eden proekt ako e finansiran isklu~ivo so sopstven kapital
plus sega{nata vrednost na site dobivki od finansiraweto. Za prvpat bil prou~uvan
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od Stjuart Maers od MIT Sloan [kolata za Menaxment i od Lorenco Pekati, profesor
na Bokoni Univerzitetot, vo 1973 godina.
Metodot se sostoi vo presmetuvawe na NSV na proekt kako da se raboti za slu~aj na
finansirawe so ednakov kapital (takanare~en osnoven slu~aj). Potoa osnovniot
slu~aj se prilagoduva na dobivkite od finansiraweto. Naj~esto glavnata dobivka e
dano~en {tit koj e dobien kako rezultat na odzemawe na danokot od pla}aweto
kamati. Druga dobivka mo`e da bide subvencionirano pozajmuvawe od potpazarnite
stapki. Metodot na PSV e osobeno uspe{en koga se raboti za slu~aj na otkupuvawe na
kompanija, bidej}i kompanijata e optovarena so ogromni dolgovi, pri {to dano~niot
{tit e mnogu silen.
Tehni~ki PSV modelot na evaluacija izgleda mnogu sli~no na standarden DCF model.
Me|utoa, namesto WAAC, gotovinskite tekovi bi se diskontirale so nezgolemen
tro{ok na kapital, a dano~nite {titovi po cena na dolg. PSV i standardnite DCF
priodi bi trebalo da dadat isti rezultati ako strukturata na kapitalot ostane
stabilna.
PSV = Osnoven slu~aj NSV + SV na finansiskiot efekt
Period na vra}awe na investicijata
Periodot na vra}awe na investicijata vo kapitalnoto buxetirawe se odnesuva na
vremenskiot period potreben za povra}awe na investicijata "ispla}awe" na iznosot
na po~etnata investicija. Na primer, investicija od $1000 koja se vra}a so po $500
godi{no bi imala period na vra}awe od dve godini. Vremenskata vrednost na parite
ne se zema predvid. Periodot na vra}awe intuitivno meri kolku vreme e potrebno za
ne{to “samoto da se isplati." Ako se drugo e ednakvo, se pretpo~itaat pokratki
periodi na vra}awe nasprema podolgi. Periodot na vra}awe ima {iroka upotreba
poradi lesniot na~in na koristewe nasprema poznatite ograni~uvawa, koi se opi{ani
podolu vo tekstot.
Ovoj termin isto taka mnogu se koristi i vo drugi oblasti na investirawe, ~estopati
vo vrska so tehnologii za energetska efikasnost, odr`uvawe, nadgradba, ili drugi
promeni. Na primer, edna kompaktna fluorescentna svetilka mo`e da se opi{e deka
ima period na vra}awe od odreden broj na godini ili ~asovi na rabota, so odredeni
tro{oci. Ovde vra}aweto na investicijata se sostoi vo namaleni tro{oci za
rabotewe. Iako prvi~no bil finansiski termin, konceptot na period na vra}awe
ponekoga{ se koristi i vo drugi celi, kako na primer period na vra}awe na energija
(vremenskiot period vo koj za{teduvaweto na energija od eden proekt e ednakov na
koli~estvoto energija potro{eno od po~etokot na proektot); vakvite termini mo`e da
ne se standardizirani ili pak ne se vlezeni vo {iroka upotreba.
Periodot na vra}awe kako instrument na analiza ~esto se koristi zatoa {to lesno se
primenuva i e lesno razbirliv za pove}eto lu|e, bez razlika na nivnoto akademsko
obrazovanie ili pole na dejstvuvawe. Ako se koristi vnimatelno ili za sporedba na
sli~ni investicii, mo`e da se poka`e kako mnogu korisen. Kako edinstven instrument
za sporedba na investicija so "pravewe ni{to," periodot na vra}awe nema jasni
kriteriumi za donesuvawe odluki (osven, mo`ebi deka periodot na vra}awe ne treba
da trae beskone~no).
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Periodot na vra}awe se smeta za metod na analiza so seriozni ograni~uvawa i
kvalifikacii za negova upotreba, zatoa {to istiot pravilno ne ja zema predvid
vremenskata vrednost na parite, rizikot, finansiraweto ili nekoi drugi va`ni
momenti, kako {to e tro{okot na mo`nost. Iako vremenskata vrednost na parite mo`e
da se popravi so primena na prose~en tro{ok na te`ina za diskont na kapitalot,
op{to prifateno e deka ovoj instrument za investicioni odluki ne treba da se
koristi kako edinstven instrument. Alternativni merki na "vra}awe" koi
ekonomistite gi preferiraat se neto sega{nata vrednost i vnatre{nata stapka na
vra}awe. Pri koristewe na periodot na vra}awe se nametnuva pretpostavkata deka
vra}aweto na investicijata prodol`uva i po periodot na vra}awe. Periodot na
vra}awe ne naveduva odredena potrebna sporedba so drugi investicii, kako ni toa
deka investicijata ne treba da se realizira.
Ne postoi formula so koja bi mo`el da se presmeta periodot na vra}awe, osven
ednostavniot i nerealisti~en slu~aj na vlo`uvawe na po~etna gotovina i
ponatamo{ni postojani prilivi na sredstva ili postojano zgolemuvawe na prilivot.
Za da se presmeta periodot na vra}awe potreben e algoritam. Lesno se primenuva vo
tabelarni presmetki. Tipi~niot algoritam se sveduva na presmetka na kumulativniot
gotovinski tek i momentot vo koj istiot se pretvora od negative vo pozitiven.
Do dopolnitelno uslo`nuvawe doa|a koga gotovinskiot tek }e go smeni znakot nekolku
pati, odnosno }e sodr`i odlivi vo sredina ili na krajot od `ivotniot vek na
proektot. Vo takov slu~aj mo`e da se upotrebi algoritam za modificiran period na
vra}awe. Prvo se presmetuva zbirot na site gotovinski tekovi. Potoa se presmetuvaat
kumulativnite pozitivni gotovinski tekovi za sekoj period. Modificiraniot period
na vra}awe se presmetuva kako momentot vo koj kumulativniot pozitiven gotovinski
tek }e go nadmine vkupniot odliv na sredstva.
Analiza na realni mo`nosti
Vo finansiite, analizata na realni mo`nosti ili ARM (da ne se pome{a so vra}awe
na sredstva) se odnesuva na tehnikite na put opcija i kol opcija za evaluacija na
odluki okolu kapitalno buxetirawe[1] Samata realna mo`nost, pretstavuva pravo-no
ne i obvrska - za donesuvawe na nekakva delovna odluka; naj~esto mo`nosta za
pravewe, napu{tawe, pro{iruvawe ili namaluvawe na nekoja kapitalna investicija.
Na primer, mo`nosta da se investira vo pro{iruvawe na fabrikata na nekoja
kompanija, ili pak kako alternativa da se prodade fabrikata, seto toa spa|a vo
realni mo`nosti.
ARM, kako disciplina, se odnesuva na Korporaciski Finansii, pa se do donesuvawe
odluki vo uslovi na nesigurnost voop{to, so adaptacija na matemati~ki tehniki
razvieni za finansiski opcii za "realni `ivotni" odluki. Na primer, menaxerite na
R&D mo`at da koristat Analiza na Realni Mo`noti za da im pomogne da odlu~at kade
e najdobro da gi investiraat svoite pari za istra`uvawa; primer koj ne e od svetot na
biznisot mo`e da bide odlukata dali nekoj treba da se priklu~I kon rabotnata sila,
odnosno da pomine nekolku godini so prihod i potoa da odi na fakultet. Na ovoj na~in
onie koi treba da donesat odluka mora da bidat jasni vo vrska so pretpostavkite kako
osnova za nivnite proekcii, ARM se po~esto se koristi kako instrument vo
formulirawe na biznis strategija.[2]
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Interna stapka na vra}awe
Internata stapka na vra}awe (ISV) e stapka na vra}awe koja se koristi vo kapitalno
buxetirawe za merewe i sporedba na isplatlivost na investicii. Taa isto taka se
narekuva diskontna stapka na vra}awe na gotovinski tek (DSVGT) ili ednostavno
stapka na vra}awe (SVR).[1] Vo kontekst na za{tedi i zaemi ISV isto taka se narekuva
efektivna kamatna stapka. Terminot interna se odnesuva na faktot deka pri nejzino
presmetuvawe ne se zemaat predvid faktori na sredinata (na pr. kamatna stapka ili
inflacija).
Vnatre{nata stapka na vra}awe na investicija ili potencijalna investicija e
efektivna celosna stapka na vra}awe presmetana kako za edna godina koja mo`e da
se zaraboti od investiraniot kapital.
Poednostavno ka`ano, ISV na investicijata e kamatnata stapka po koja tro{ocite za
investicija vodat do dobivki od investicijata. Ova zna~i deka site dobivki od
investicijata se nerazdelni od vremenskata vrednost na parite i deka investicijata
ima nula neto sega{na vrednost po ovaa kamatna stapka.
Od pri~ina {to vnatre{nata stapka na vra}awe e stapka koli~estvo na stapka, istata
e pokazatel za efikasnosta, kvalitetot, ili prinosot od investicijata. Ova e
sprotivno na neto sega{nata vrednost, koja e pokazatel za vrednosta na ili razmerot
na investicijata.
Investicijata se smeta za prifatliva dokolku internata stapka na vra}awe e
pogolema od vostanovenata minimalna prifatliva stapka na na vra}awe ili tro{ok
za kapitalot. Vo slu~aj investicijata da ja razgleduva firma koja ima akcioneri, ova
minimalna stapka e tro{okot za kapital na investicijata (koj mo`e da se odredi
preku tro{okot za kapital koj se adaptira vo zavisnost od rizikot za alternativni
investicii). So ova se ovozmo`uva investicijata da bide poddr`ana od akcionerite
zatoa {to generalno investicija ~ija ISV go nadminuva nejziniot tro{ok za kapital ja
zgolemuva vrednost za kompanijata (t.e. istata e isplatliva)
So daden zbir na parovi (vreme, priliv na pari) vklu~eni vo proektot, internata
stapka na vra}awe proizleguva od neto sega{nata vrednost kako funkcija na stapkata
na vra}awe. Stapka na vra}awe za koja funkcijata iznesuva nula e interna stapka na
vra}awe.
So dadenite parovi (period, gotovinski tek) (n, Cn) kade n pretstavuva pozitiven cel
broj, vkupniot broj na periodi N, i neto sega{nata vrednost NSV, internata stapka na
vra}awe e prika`ana so r vo:

Obrnete vnimanie na toa deka periodot naj~esto se izrazuva vo godini , no
presmetkata mo`e da se poednostavi ako r se presmeta so pomo{ na periodot vo koj
pogolemiot del od problemot e definiran (na pr. so koristewe na meseci ako
pogolemiot del od gotovinskiot tek se odviva vo mese~ni intervali) i potoa se
pretvora vo godi{en period.
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Obrnete vnimanie na faktot deka sekoe fiksirano vreme mo`e da se iskoristi na
mestoto od sega{noto ( na pr. krajot na eden interval od edna apana`a); vrednosta koja
}e se dobie e nula ako i samo ako NSV iznesuva nula.
Vo slu~aj koga gotovinskite tekovi se slu~ajni faktori, kako {to e toa slu~aj so
do`ivotna apana`a, o~ekuvanite vrednosti se stavaat vo gorenvedenata formula.
^estopati vrednosta na r ne mo`e analiti~ki da se dobie. Vo takov slu~aj, mora da se
iskoristat numeri~ki ili grafi~ki metodi.
Modificirana interna stapka na vra}awe
Modificirana inerna stapka na vra}awe
atraktivnosta na edna investicija. Se koristi
rangiraat alternativni investicii. Kako {to
modifikacija na internata stapka na vra}awe
razre{i nekoi od problemite okolu ISV.

(MISV) e finansiska merka za
vo kapitalno buxetirawe za da se
ka`uva i samiot naziv, MISV e
(ISV) i kako takva ima za cel da

Postojat nekoku problemi so ISV, no MISV nudi re{enie za dva od niv.
Kako prvo, ISV pretpostavuva deka privremenite pozitivni gotovinski tekovi se
reinvestiraat spored istata stapka na vra}awe kako onaa na proektot koj gi sozdava.
Ova naj~esto e nerealna situacija, a poverojatno e deka fondovite se reinvestiraat
po stapka pobliska do tro{okot za kapital na firmata. Spored ova ISV ~esto dava
premnogu optimisti~ki prikaz na proektot koj e predmet na studijata. Generalno za
porealna sporedba na proekti, te`inskiot prose~en tro{ok za kapital treba da se
iskoristi za reinvestirawe vo privremeni gotovinski tekovi.
Kako vtoro, mo`e da se dobijat pove}e od edna ISV za proekti so promenlivi
pozitivni i negativni gotovinski tekovi, {to predizvikuva zbunetost i nejasnotija.
MISV nao|a samo edna vrednost.
Presmetka
MISV se presmetuva na sledniov na~in:
MISV = - IV (pozitiven gotovinski tek, stapka na reinvesticija) - 1
(negativen gotovinski tek, finansiska stapka)

SV

,
kade n e brojot na ednakvi periodi na krajot od koi se javuva gotovinski tek (a ne
brojot na gotovinski tekovi), PV e sega{nata vrednost (na po~etokot od prviot period),
FV e idnata vrednost (na krajot od posledniot period).
So ovaa formula se sobiraat negativnite gotovinski tekovi otkako }e se
diskontiraat istite do vreme nula, a se sobiraat pozitivnite gotovinski tekovi
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otkako }e se ras~leni vo postapkite na reinvestirawe vo krajniot period, potoa se
presmetuva koja stapka na vra}awe bi bila ednakva na diskontirani negativni
gotovinski tekovi vo vreme nula za idnata vrednost na pozitivnite gotoviski tekovi
vo krajniot vremenski period.
Tabelarni aplikacii, kako {to se Microsoft Excel, imaat vgradeni funkcii za
presmetuvawe na MISV. Vo Microsoft Excel ovaa funkcija e "=MIRR".
Presmetkovna stapka na vra}awe
Presmetkovna stapka na vra}awe, poznata i kako Prose~na stapka na vra}awe ili
PSV pretstavuva finansiski soodnos koj se koristi vo kapitalno buxetirawe.[1]
Soodnosot ne go zema predvid konceptot na vremenska vrednost na parite. PSV go
presmetuva vra}aweto na investicija koe nastanalo od neto prihodot na
predlo`enata kapitalna investicija. PSV e procentualno vra}awe. Da re~eme, ako
PSV = 7 % toa zna~i deka se o~ekuva proektot da zaraboti sedum procenti od sekoj
eden investiran dolar. Ako PSV e ednakva na ili pogolema od potrebnata stapka na
vra}awe, proektot e prifatliv. Ako e pomala od sakanata stapka, istiot treba da se
odbie. Pri sporedba na investicii, kolku e pogolema PSV, tolku e poprivle~na
investicijata.[2] Menaxersko Smetkovodstvo.
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