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ПРИЛОГ
МЕТАЛУРГИЈА
МЕТАЛУРГИЈА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ
ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕРАБОТКА НА НАФТА
ГРАФИЧКО ПРОИЗВОДСТВО
ДРУГО

ЗА ПРЕДМЕТОТ
Курсот по “Индустриски извори на загадување” се однесува пред се на
аерозагадување и е конципиран така, да се опфатени повеќето од претходно
споменатите сегменти, нормално, во обем адекватен за обемот на предметот.
Во дел од разгледувањата, дадено е и загадувањето со течен и цврст отпад.
Предавањата по поодделните тематски области, беа конципирани и прилагодени
да бидат разбирливи за студентите од насоката Информатичко и техничко
образование, како заеднички проект на Техничкиот факултет и Педагошкиот факултет
при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола..
Во поопшт смисол, со материјалот кој е изложен, даден е кондензиран, делумен
преглед на проблематиката од поодделнитте тематски области, со напомена, дека
предметната проблематика е далеку поопширна и покомплексна.

ЗА ПРОБЛЕМАТИКАТА
Загадувањето на воздухот, најчесто се сретнува под името - аерозагадување. При
тоа :
 причините за аерозагадувањето,
 нивото на загаденост,
 влијанието на загаденоста врз човекот, растителниот и животинскиот свет, како
и врз глобалниот материјален и еко систем во целина, сега и во иднина,
 можностите за намалување, или спречување на аерозагадувањето,
 заштита на воздушниот базен, како и санацијата и ублажувањето на
последиците од аерозагадувањето, и.т.н.,
се прашања од интерес за човекот, врз кои, денес во светот интензивно се работи, а
сигурно и во иднина ќе се работи уште повеќе.
Поврзаност на различни субјекти во однос на проблематиката со загадување на
околината





Државна управа
Јавен сектор, невладини орг.
Научно истражувачки институции
Стопански субјекти

НАМЕСТО ВОВЕД
Наместо вовед, во продолжение ќе биде даден :


Преглед на содржините кои се обрботуваат во материјалот, со кус опис на
причинско - последичната поврзаност, со целината на проблематиката
која се разгледува,



Дефиниции за емисија и имисија, како основни поими, за кои се
однесуваат разгледувањата и објаснувањата во курсот во целина.



ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДНИ ПОГОНИ



МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ



ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ

Во природата, како и од активностите на човекот, по различни основи, присутна е
продукција и испуштање на различните загадувачки материи.
Создавањето на материјални добра, поврзано е со различни активности, пред се,
со користење на различни технолошки постапки, при што се продуцираат различни
загадувачки материи.
При тоа, загадувањето може да биде манифестирано како загадување на почвата,
водата, или воздухот.
Предмет на разгледување во курсот Индустриски извори на загадување ќе биде
загадувањето на воздухот - аерозагадување.
Карактеристиките и особеностите на загадувачките материи се битни за
дефинирање на загадувањето и ефектите од истото, но и за преземање на
мерки за заштита.


МЕРЕЊА НА ЕМИСИЈА И ИМИСИЈА

Мерењата на параметрите на загадувањето, како и нивото на загаденост на
атмосферата, е во основата на следењето на состојбите и мониторингот, што е
најмеродавен релевантен показател за придржувањето кон законските одредби и
заштитата на воздушниот базен.
Иако, со мерењата само се утврдуваат и регистрираат состојбите, можат многу
корисно да послужат при изнаоѓање, конципирање и реализација на конкретни
решенија на проблемите предизвикани од аерозагадувањето.
Опремата, физичко-хемиските принципи и начинот на функционирање,
постапките и процедурите со кои се вршат мерењата се од важност за
релевантноста на податоците кои се добиваат.



ОДДЕЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ ВО ИНДУСТРИСКИ ПОГОНИ
ИНДУСТРИСКИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Продукцијата на загадувачки материи е од различни извори на загадување, кои во
основа можат да бидат :
 природни,
 антропогени.

Од објекти, од кои, заради користењето на различните технолошки постапки, или
други активности, се продуцираат и испуштаат различни загадувачки материи,
понатаму се разгледуваат како индустриски извори на загадување.
Различните видови на индустриско производсто, се карактеризираат со
испуштање на различни видови на загадувачки материи, со обзир дека се
користат различни суровини, материјали и технолошки постапки.


РАСЕЈУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ

Испуштените и исфрлени загадувачки материи во атмосферата, со расејување, се
распространуваат во поблиската и пошироката околина на изворот на загадување, при
што влијаат врз нивото на загаденост на околниот простор.
При тоа, карактеристиките на изворите на загадување, како и месните климатски
услови,
во значителна мерка влијаат врз параметрите на расејувањето на
загадувачките материи.
Проценка на расејувањето и параметрите на поодделни големини се од
важност како во процес на проектирање на нови индустриски погони, така и при
мониторинг на постоечки објекти.


ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

Спречувањето на загадувачките материи да се внесат во слободна атмосфера,
решава низа проблеми, но потполно спечување, со обзир на сегашниот степен на
техничко-технолошки развој не е можен.
Во контекст на претходното, примената и користењето на уреди и постројки за
прочистување на загадени гасови се јавува како благотворен начин, а воедно и
обврска, за заштитата на воздушниот базен од аерозагадување.
Принципите на функционирање, карактериситките и особеностите на
постројките за прочистување на загадени гасови се од важност за примената кај
поодделните индустриски погони и објекти.


ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ

Од интерес за човекот е загаденоста на околината да е во подносливи рамки.
Денес, дозволеното ниво на загаденост, најчесто е нормирано со законска
регулатива - закони, прописи, стандарди, нормативи и препораки.
Придржувањето кон законските одредби, како и спроведувањето на законската
регулатива, е од битна важност за одржување на релативно безбедно ниво на
загаденост на атмосферата, без последици по здравјето на човекот и живиот свет
воопшто.
Претходното, наметнува потреба од контрола и следење на состојбите со
загадувањето на воздухот.


МОНИТОРИНГ

Со следењето на состојбите - мониторинг, се добиваат најмеродавни релевантни
показатели за придржувањето кон законските одредби и заштитата на воздушниот
базен.


ВЛИЈАНИЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ ОКОЛИНАТА

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОИЗВОДНИ ПОГОНИ

INDUSTRISKO PROIZVODSTVO

Globalen tek kaj industrisko proizvodstvo :
 priem i skladirawe na surovini, repro i pom. мate-

rijali, elementi, poluproizvodi,

 prerabotka na surovinite, ostanatite materijali i

oformuvawe na gotovi proizvodi,
 skladirawe i isporaka na gotovite proizvodi.

INDUSTRISKO PROIZVODSTVO

 Odvivaweto

na tehnolo{kite
centar na vnimanieto

procesi

-

 Ostanato - vo funkcija na obezbeduvawe na

uslovi za odvivawe na tehnolo{kite procesi.

INDUSTRISKO PROIZVODSTVO
Од примарно значење за одвивањето на технолошките
процеси :
 видот суровините,

 применетата технологија,
 технолошката опрема која се користи.

 Tранспортот на суровините, репро материјалите, полу-

производите и готовите производи - застапен во релативно
голем обем.

 Snabduvawe so energija, pogonski i energetski flui-

di, voda, i.t.n.

INDUSTRISKO PROIZVODSTVO
 Isfrlawe na otpadni materii kako cvrst, te~en

otpad i aerosoli,
 Prisustvo i na drugi {tetni vlijanija kako bu~ava,

vibracii, zra~ewa, i.t.n.
 Od va`nost se i potrebite od :






pomo{ni i prate~ki funkcii,
uprava i administracija,
odr`uvawe,
za{tita na lu|eto i materijalnite dobra,
drugo

Klasifikacija na industriskite kapaciteti
i vidovi na industrisko proizvodstvo
Klasifikacija na industriskoto proizvodstvo i na industriskite kapaciteti - po odnos na pove}e razli~ni kriteriumi
 Ekstraktivna industrija - izdvojuvawe na ruda, flotacii,
rafinerii, prerabotka so tehnolo{ki procesi so sogoruvawe
(sirovo `elezo, var, цемент),
 Te{ka industrija - prerabotka na polu pripremeni surovini,
metalurgija
(proizvodstvo koe naj~esto kako finalen
proizvod dava polufabrikati),
 Lesna prerabotuva~ka industrija - site industriski dejnosti
kaj koi polufabrikatite se obrabotuvaat do finalni
proizvodi, nameneti za krajnite potro{uva~i,
 Energetska industrija - proizvodstvo na elektro-energija,
nuklearni, hidro i termo elektrani, toplani.

Prostorna realizacija na industriskite
kapaciteti
Prostornata koncepcija na industriskite kapaciteti :
 Samostojni industriski objekti,

karakteristi~ni za pove}e dejnosti od lesnata
prerabotuva~ka industrija so pomali kapaciteti, kako i
nekoi energetski objekti ( termoelektrani, rabotilnici,
servisni rabotilnici, pe~atnici, trikota`i, pomali
konfekciski pogoni, i.t.n.),
 Industriski kompleksi,

koi vo svojot proizvoden lanec pokraj primarniot imaat
i mnogu sekundarni tehnolo{ki procesi, karakteristi~ni
za najgolem broj kako od te{kata, taka i od lesnata
industrija. Pokraj osnovnite proizvodni prostori, vo
svojot sostav sadr`at i niza magacini i drugi prate~ki
objekti .

Vlijanija vrz okolinata
Globalna podelba :
 Чisti pogoni,
kade od odvivaweto na tehnolo{kite procesi nema emisija na
{tetni materii, zagadeni otpadni vodi, {irewe na neprijatni
mirisi, radijacija ( precizna mehanika, optika, konfekciska
industrija, grafi~ki pogoni, nekoi uslu`ni servisni
rabotilnici, i.t.n.).
 Нe~isti i opasni pogoni,

kaj industrii koi nepovolno vlijaat vrz okolinata so ispu{tawe
na {tetni fizi~ko-hemijski materii, ~adni produkti na
sogoruvawe, parei i gasovi, opasna i eksplozivna pra{ina,
stvaraj}i otpadni te~nosti i materii ( hemiska industrija,
fabriki za celuloza, ko`arska industrija, klanici, perilnici
na volna, fabriki za plasti~ni masi, grade`na industrija,
fabriki za cement, industrija za boi i lakovi, nekoi
prehrambeni industrii, fabriki za keramika, porcelan i
staklo, i.t.n.),

Vlijanija vrz okolinata
 Мirni pogoni

kade nema bu~ava, vibracii i potresi ( industrija za fini
instrumenti i aparati, kwigovrzuvawe, ko`na galanterija,
farmacevtska industrija, nekoi prehrambeni industrii,
uslu`ni servisni rabotilnici, i.t.n. ).
 Бu~ni pogoni

kade tehnolo{kite procesi se so generirawe na neprijatni
zvuci, ~ij radius na rasprostirawe ja remeti okolinata,
tehnolo{ki procesi so zuewe, pi{tewe na komprimiran
vozduh ili parea, rabota so pneumatski alati, operacii na
presi ( prerabotka na metali, stru`ewe, tkaa~nici,
fabriki za kotli, brodogradili{ta, industrija za motori,
prerabotka na limovi, avto-servisni uslu`ni rabotilnici,
industrija za name{taj, i.t.n. ).

Технплпшки пперации, ппстапки, прпцеси
Industriskoto
proizvodstvo
na
razli~nite
proizvodi, se izveduva so specifi~ni tehnolo{ki
postapki, karak-teristi~ni za pooddelnite fazi
od tehnolo{kite procesi i toa kaj sekoj proizvod
pooddelno.
Slo`enosta i obemnosta na sekoja od fazite na
proiz-vodniot proces, se odreduvaat od








Вidot na proizvodot,
Пrimenetite surovini, repro i pomo{nite materijali, polu
proizvodite koi se koristat ili vgraduvaat,
Оbemot na prerabotkata i obrabotkata na surovinite,
ostanatite materijali i elementi,
Вidot na primenetite tehnologii,
Дrugo.

Технплпшки пперации, ппстапки, прпцеси
Samite tehnolo{ki procesi se izveduvaat so redica
tehnolo{ki operacii, so definiran redosled i redica
me|uzavisnosti pome|u istite.
Vizuelno pretstavuvawe so tehnolo{ka
tehnolo{kite operacii potrebni za :







{ema

na

realizirawe na pooddelni tehnolo{ki procesi,
redosledot i me|uzavisnostite kaj istite,
redosledot i me|uzavisnostite na potrebnite tehnolo{ki
postapki za realizacija na pooddelnite fazi,
redosledot i me|uzavisnostite kaj pooddelnite fazi za
realizacija na kompletnite tehnolo{ki procesi vo celina,
Tehnolo{ka {ema - osnoven pojdoven element pri
koncipiraweto na kompozicijata na industriski kapaciteti.

Tehnolo{ka {ema
Grafi~ko pretstavuvawe na funkcionalnata povrzanost
na pooddelnite tehnolo{ki operacii, postapki i fazi
vo tehnolo{kiot proces, pri proizvodstvoto na
pooddelni proizvodi.
 Se dobiva vizuelna pretstava za samiot tehnolo{ki proces i







potrebite na istiot, а се dobiva pretstava i za site bitni
operacii i oprema koi se zastapeni vo proizvodniot lanec.
Se definira potrebniot redosled na pooddelnite tehnolo{ki
oprecii i procesi vo site fazi od proizvodniot proces, a so toa
i redosledot na koristewe na opremata.
Uslov za prostorno razmestuvawe na opremata, a so toa i
definirawe i oblikuvawe na proizvodnite prostori.
Vo zavisnost od potrebite, mo`e da bide pretstavena vo
globalen, ili detalen oblik.
Mo`e da se koristi i da bide dopolneta i so redica va`ni
parametri, karakteristiki, podatoci i op{to - informacii za
tehnolo{kiot proces, surovinite, repro i ostanatite
materijali, opremata, otpadot, i.t.n.

Tehnolo{ki pat

 Grafi~ko pretstavuvawe na prostornata realizacija

na tehnolo{kata {ema.
 Vklu~eno prostornoto pretstavuvawe na tekot na
proizvodniot proces, t.e. tekot na dvi`ewe na materijalite i lu|eto, koi u~estvuvaat vo proizvodniot
proces.

Технолошка опрема
Технолошката опрема е состав од елементи, машини,
апарати, уреди и постројки, поврзани во логичен след
за извршување на поодделни технолошки операции,
постапки и процеси.
Со обзир на мноштвото технолошки операции, постапки и процеси, за прерботка на различни видови на
суровини и репроматеријали и производство на
различни видови на производи, технолошката
опрема е со најразлични конструктивни решенија,
карактеристики, особености, различни габарити,
и.т.н.

Технолошка опрема
Вообичаено, секој вид на индустриско производство,
има карактеристична технолошка опрема.
Меѓутоа, со обзир на можноста за примена на различни
технологии при производство на исти видови на
производи, во општ случај, самата технологија на
производство, ја детерминира технолошката опрема.
Карактеристиките и особеностите на технолошката опрема, се од важност за самите производни процеси,
капацитетот на производство, потрошувачката на
суровини, репроматерија, енергенти, и.т.н.
Воедно, од важност се и од аспект на загадување на
околината со отпадни материи.

Општотехнички уреди, постројки и
инсталации

Покрај основната технолошка опрема со која се обезбедува самиот процес на преработка на суровините и
репроматеријалите, во процесот на производство на
поодделни производи, во производните капацитети
индустрија, се изведуваат и помошни, или општотехнички постројки и инсталации.

Општотехнички уреди, постројки и
инсталации
 Термотехнички постројки и нсталации, како
 Постројки за генерирање на топлина и студ,
 Инсталации за развод и снабдување со енергетски флуиди на

различни технолошки и општотехнички постројки,
 Инсталации за греење, вентилација, климатизација и
отпрашување,
 Инсталации за развод на гасови и компримиран воздух,

 Инсталации за водовод и канализација,
 Ел. инсталации и осветление,
 Сигуроносно-технички инсталации, за дојава на

пожар, громобрански инст., и.т.н.

Дел од елементите во составот на општотехничките
постројки и инсталации се и во составот на
технолошките постројки.

ЗАГАДУВАЊЕ НА ОКОЛИНА ОД
ИНДУСТРИСКИ ПОГОНИ И ЗАШТИТА
Загадување и заштита на околината од различни индустриски погони, е комплексна проблематика, која нема
еднозначен пристап, а нема ни еднозначни решенија.
Генерално, разгледувања и анализи за загадување на
околина од поодделни индустриски погони, може да се
разгледува со комплексен пристап - разгледувања и
анализи на различните влијателни фактори :
 Видот на индустриското производство,
 Видот, карактеристиките и особеностоите на суровините, репро и помошните материјали кои се
користат во производниот процес,
 Видот, карактеристиките и особеностоите на полупроизводите и готовите производи, кои се добиваат
во производниот процес.

ЗАГАДУВАЊЕ НА ОКОЛИНА ОД
ИНДУСТРИСКИ ПОГОНИ И ЗАШТИТА
 Технологијата која се применува во процесот на











преработка на суровините, репроматеријалите и
производството на продукти и производи,
Технолошките постапки кои се користат,
Технолошката опрема која се користи,
Видот, карактеристиките и особеностоите на
отпадните материи кои се одделуваат во производниот процес,
Количините на суровините и материјалите кои се
преработуваат, како и количините на материите
кои се испуштаат,
Начините на прочистување, складирање и манипулација со отпадните материи,
Примената на мерки за заштита,
Особености и специфичности.

ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ

Материјали, флуиди, аеросоли
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Материјали, флуиди, аеросоли

Za realnite supstancii, karakteristi~ni se trite
agregatni sostojbi :
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cvrsta,
te~na,
gasovita.
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Материјали, флуиди, аеросоли
Воопштен графички приказ на
карактеристични состојби за
супстанциите
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Материјали, флуиди, аеросоли
Od va`nost za realnite supstancii
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Кarakteristi~nite parametri pri trite agregatni
sostojbi pooddelno,
Кarakteristikite pri faznite preodi na
 topewe/ocvrsnuvawe,
 sublimacija,
 isparuvawe/kondenzacija.
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Материјали, флуиди, аеросоли
Во термотехниката, за различни потреби со различна намена,
се сретнуваме со различни материјали, флуиди и аеросоли.
Без претенциозност да се наведат сите, материјалите, флуидите и аеросолите, можат да се групираат и разгледуваат,
како :
 Градежни и градежно - конструктивни материјали,
 Конструктивни материјали,
 Процесни материјали,
 Погонски флуиди,
 Гасови и гасни смеши,
 Горива,
 Загадувачки материи,
 Друго.

МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ
За повеќе видови на материјали, флуиди и аеросоли, потребно е познавање на нивните :
• физички,
• термички,
• хидро и аеродинамички карактеристики.

Вакви податоци се сретнуваат во голем дел од литературата
од оваа област, а посебно во специјализираните прирачници.
Денес, на Интернет, можат да се најдат секакви податоци, па и
податоци за најразлични материјали, флуиди и аеросоли.
Податоците обично се презентираат во облик на табели, формули и дијаграми.
За поодделни области карактеристиките и вредностите на
големините за поодделни карактеристични материјали се
наведуваат во стандарди.
62
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МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ
Од интерес е познавањето на физичките карактеристики
на материјалите :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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густина,
спец. топлински капацитет,
коеф. на спроведување на топлина,
коеф. на спроведување на температура
коеф. на дифузија на водена пареа,
јакост, тврдина, еластичност, како и останати механички
особини,
апсолутна рапавост на површините,
коеф. на топлинско издолж. (линеарен и волуменски),
коеф. на кинематска и динамичка вискозност
коеф. на триење, и.т.н.
2/2/2016

МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ
Податоците кои се презентираат во прирачната литература, обично се при одредени услови ( температура, влажност, густина ).
Често е потребно познавање на карактеристиките и за
други услови.
При разгледување на карактеристиките и параметрите за енергетска ефикасност кај згради и објекти,
од важност се, пред се, вредностите за термичките
карактеристики и параметри на материјалите.
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

ГРАДЕЖНИ И
ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ

66
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ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ
Физичките карактеристики на градежните и градежноконструктивните материјали влијаат врз :

• термо-влажносните карактеристики на градежните конструк-

ции и градежните објекти,
• термо-влажносната стабилност на градежните конструкции и
градежните објекти .

Термо-влажносните карактеристики на градежните конструкции и градежните објекти, се еден од клучните
фактори, кои влијаат врз термовлажносните оптоварувања, а со тоа влијаат и врз :



67

Инсталациите за греење, вентилација климатизација и
ладење.
Потрошувачката на енергија за греење, вентилација,
климатизација и ладење ( моменталната и годишната)
2/2/2016

ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ - Стандарди
МКС EN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи – Хигротермални
карактеристики - Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани и
проектни топлински вредности (ISO 10456:2007)
(идентичен со EN ISO 10456:2007)
Building materials and products – Hygrothermal properties
—Tabulated design values and procedures for
determining declared and design thermal values
(ISO 10456:2007)
68
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МКС EN ISO 10456:2009

Градежни материјали и производи – Хигротермални карактеристики – Табеларни
проектни вредности и постапки за одредување на декларирани и проектни
топлински вредности (ISO 10456:2007) (идентичен со EN ISO 10456:2007)

Структурата на Стандардот е спрема :








Општ дел со Предговор, Вовед, Опсег, Нормативни референци
Термини, дефиниции , симболи и единици
Методи за тестирање и тест услови
Одредување на топлински декларирани вредности
Одредување на проектни топлински вредности
Конверзија на топлински вредности
Табеларни податоци за проектни хигротермални вредности за
поодделни материјали и продукти
 Табела - Хигротермални вредности за поодделни градежни материјали
 Табели - Хигротермални вредности за поодделни изолациони и други

градежни материјали

Анекси :
Анекс А (нормативен) Коефициенти на конверзија за температура
Анекс B (информативен ) Примери на пресметки
Анекс Ц (информативен) Статистички пресметки
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Групи на материјали
кои се наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009





Градежни материјали и производи –

Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани 
и проектни топлински вредности

(ISO 10456:2007) (идентичен со

EN ISO 10456:2007)

Табеларни вредности за поодделни

параметри

Во Стандардот МКС ЕН 10456, за градежните
материјалите се наведува :


Специфична густина


Коефициент на спроведување на
топлина,


Специфичен топлински капацитет,


Коефициент на дифузија на водена
пареа за сув материјал,


Коефициент на дифузија на водена

пареа за влажен материјал.
70


Асфалт
Битумен
Бетон
Подно облоги
Гасови
Стакло
Вода
Метали
Tврда пластика
Гума
Заптивни материјали
Гипс
Малтери
Земја - Тло
Камен
Герамиди - Плочки
Дрво - граѓа
Панели - дрво 2/2/2016

Табеларни вредности за
поодделни параметри
МКС ЕN ISO 10456:2009

Карактеристики на поодделни материјали
кои се наведуваат во Табела од Стандардот:

Табеларни податоци за проектни хигротермални
вредности за поодделни материјали и продукти

Табела - Хигротермални вредности за поодделни
градежни материјали

71

• Густина
• Коефициент на спроведување на
топлина
• Специфичен топлински капацитет
• Фактор на отпор за дифузија на
водена пареа за сув и влажен материјал

2/2/2016

Термо изолациони
материјали кои се
наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи –
Хигротермални карактеристики –
Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани
и проектни топлински вредности
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Eкспандиран полистирен
Екструдиран полистирен пена
Тврда полиуретанска пена
Mинерална волна
Фенолна пена
Целуларно стакло
Перлитни плочи
Експандирана плута
Плочи од дрвена волна
Дрво лесонит
Уреа-формалдехид пена
Полиуретанска пена во спреј

 Слој со лесна (растресита)

исполна од

минерална волна, целулозни влакна,
експандиран перлит , раслоен
вермикулит, експандирана глина ,
експандиран полистирен

 Калциум силикат
 Густ агрегатен бетон и вештачки

камен
 Бетони со различни агрегати за
исполна, како :

стиропор, експандирана глина, згура
од високи печки, руда третирана со
пиролиза

 Автоклавен аериран бетон
 Бетон со други лесни агрегати
 Малтер (ѕидарски малтер и

рендериран малтер)

2/2/2016

Термо изолациони
материјали кои се
наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009

Карактеристики на поодделни термо изолациони материјали кои се наведуваат во
Стандардот :

Градежни материјали и производи –
Хигротермални карактеристики –
Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани
и проектни топлински вредности

Вид на материјал
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Густина

Содржина на
влага за 23оС и
50% RH

• Густина
• Содржина на влага (за 23 °C, 50% RH )
• Содржина на влага (за 23 °C, 80% RH )
• Коефициент на конверзија за влага
• Фактор на отпор за дифузија на
водена пареа
• Специфичен топлински капацитет

Содржина на влага
за 23оС и 80% RH

Коефициент на конверзија на влага

ρ

U

ψ

U

ψ

Содржина
на влага U

kg/m3

kg/kg

m3/m3

kg/kg

m3/m3

kg/kg

fu

Содржина
на влага ψ
m3/m3

fψ

Фактор на
отпор на
водена пареа

Спец. топл.
kапацитет

μ

cp

Суво Влажно

J/(kg K)

2/2/2016

Термо изолациони
материјали кои се
наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи –
Хигротермални карактеристики –
Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани
и проектни топлински вредности
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 Податоци за термичките

својства на изолационите
материјали и производи треба
да се земаат ( како каталошки
податоци ), или да се побараат
од производителите на
разгледуваните материјали.

2/2/2016

ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ – Избор на карактеристични вредности Избор на материјали
спрема МКС ЕН 10456
За материјалите се наведуваат:
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Специфична густина
Коефициент на спроведување
на топлина,
Специфичен топлински
капацитет,
Коефициент на дифузија на
водена пареа за сув материјал,
Коефициент на дифузија на
водена пареа за влажен
материјал.
2/2/2016

ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

76
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КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ
Физичките карактеристики на конструктивните материјали се од важност како при конструкцијата, така и при
погон на термотехничката опрема, од аспект на:
• основни физички и термо-хидраулични карактеристики;
• механички особини на материјалите (јакост, еластичност, тврдина, рапавост,..),
• термичка постојаност при зголемени температури;
• временска постојаност ;
• хемиска постојаност, хемиска и ел. хемиска активност
при контакт со работни материјали и флуиди
(корозивност, и.т.н.).
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

ПРОЦЕСНИ МАТЕРИЈАЛИ

78
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ПРОЦЕСНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјалите кои се третираат со самите технолошки
процеси, или пак се нуспродукти од истите.
Физичките и термо-физичките карактеристики на процесните материјали, се од важност за одвивањето на
самите технолошки процеси, што влијае врз технолошката опрема и параметрите при кои истата
работи.
Особеностите на процесните материјали, влијаат и врз
термовлажносните оптоварувања во просторите,
што секако влијае врз инсталациите за греење,
климатизација и ладење
79
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ПРОЦЕСНИ МАТЕРИЈАЛИ
Физичките карактеристики на конструктивните материјали се од важност како при конструкцијата, така и при
погон на термотехничката опрема, од аспект на :
 основни физички и термо-хидраулични карактеристики ;
 механички особини на материјалите (јакост, еластичност, тврдина, рапавост,..),
 термичка постојаност при зголемени температури ;
 временска постојаност ;
 хемиска постојаност, хемиска и ел. хемиска активност
при контакт со работни материјали и флуиди ( корозивност, и.т.н.).
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

ГОРИВА И СОГОРУВАЊЕ

82
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ГОРИВА
Oргански горива, како смеши од сложени органски
соединенија на составните елементи
Се сретнуваат како тврди, течни и гасовити горива,
добиени како природни, или по вештачки начин.
Горивата се разгледуваат, како :
• тврди - јаглени, дрва, отпадоци,...
• течни - лесно и тешко масло за ложење (нафта,
мазут);
• гасовити - природен гас и различни гасни смеши.
Основни карактеристики :
• физ.-хемиски состав ( најважни се C , H и евентуално S )
• основни физички карактеристики ;
• горна и долна топлинска моќ ;
• масен удел на влага и пепел ( кај тврди горива).
2/2/2016
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Горива
Od va`nost za gorivata e sostavot, od aspekt na udel na :
 Иzgorlivi
komponenti,
kade
najva`ni
se
jaglenorodot ( C ), vodorodot ( H ) i eventualno
sulfurot ( S ),
 Нeizgorlivi komponenti, kako prisustvo na
kislorod ( O ) i azot (N) vo sostavot na gorivoto,
mineralni komponenti, koi posle procesot na
izgoruvawe ostanuvaat kako pepel (A), kako i vlaga
( W).
Sostavot kaj razli~nite vidovi na goriva e razli~en.
Naj~esto se izrazuva kako procentualen sostav na
komponentite, ili kako udel na pooddel-nite
sostavni elementi od gorivata.
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Тврди горива
Tvrdi goriva, kako sostavi od :
 organski komponenti,
 mineralni komponenti,
 vlaga.
Sostavot na tvrdite goriva se izrazuva, kako :

C  H  S  O  N  A  W  100 %
ili
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c  h  s  o  n  a  w 1

kade :
 C,...W – masen procentualen sostav na elementite
od gorivoto, [ % ]
 c,...w – masen udel na pooddelnite elementi vo
sostavot na gorivoto, [ kg/kg ].

Тврди горива

Za tvrdite goriva, pred se smeta na razli~nite
vidovi na jagleni, koi spored globalna
klasifikacija se delat na treseti, kafeavi
jagleni, kameni jagleni i antraciti.

Karakteristikite i specifi~nostite na jaglenite, zavisat od mestoto na iskopuvawe i za
sekoj pooddelen slu~aj se razli~ni.
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Течни горива
Te~ni goriva, od koi najpove}e vo upotreba se razli~nite
derivati od prerabotkata na nafta.

Sostavot se izrazuva na ist na~in kako i kaj tvrdite
goriva.
Za razlika od jaglenite, udelot na pepel i vlaga kaj
te~nite goriva e zna~itelno pomal, za smetka na
pogolemiot udel na C i H.
Edna od osobenostite na te~nite goriva e promenata na
viskoznosta vo zavisnost od temperaturata, {to e od
va`nost pri koristeweto.
Takov slu~aj e kaj mazut, kade pri upotreba e potrebna
termi~ka priprema.
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Гасовити горива
Gasoviti goriva,
komponenti.

kako sme{i od izgorlivi

gasni

Se smetaat za najkvalitetni goriva, od pove}e aspekti.
Lesno me{awe so vozduhot, ednostaven transport, prosta
manipulacija i regulacija na procesite na izgoruvawe,
ne ja zagaduvaat okolinata, i.t.n.
Voop{tena globalna podelba na gasnite goriva e na
priroden gas, industriski i vte~neti gasovi.
Vo op{t slu~aj, vo sostavot na gasovitite goriva se
sretnuvaat H2, CO, CO2, O2, N2, CH4 i te{ki jagleno
vodorodi CmHm.
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Гасовити горива
Sostavot na gasovitite goriva, se izrazuva, kako :

H'2  CO'  CO2'  O2'  N'2  CH 4'   Cm H'm  100 %
ili

h  co  co  o  n  ch   cm h  1
'
2

'

'
2

'
2

'
2

'
4

'
m

kade :
 H2’,...CmHm’ – volumenski procentualen sostav na
elementite vo gorivoto, [ % ]
 h2’,...cmhm’ – volumenski udel na pooddelnite
elementi vo sostavot na gorivoto,
[ m3N/ m3N ,-].
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Топлинска моќ кај горива
Toplinska mo} na gorivo, kako toplinski efekt
na potpolno izgoruvawe na edinica masa
(volumen) od gorivoto, pri uslovi pred i posle
izgoruvaweto p = 1 bar, t = 0 oC.
Toplinskata mo} na gorivata se odreduva
eksperimentalno, pri {to se koristat :
 “kalorimetarska bomba“
( za uslovi pri v = const. )
 Junkersov kalorimetar
( za uslovi pri p = const. ).
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Топлинска моќ кај горива
Karakteristiki na gorivata :
Gorna toplinska mo} Hg [ kJ/kg, kJ/m3N ], kade vodata e
vo oblik na te~nost, t.e. toplinata na kondenzacija za
vodenata parea vo sostavot na gorivoto e sodr`ana vo
vrednosta na toplinskata mo} na gorivoto,
Dolna toplinska mo} Hd [ kJ/kg, kJ/m3N ], kade vodenata
parea od sostavot na gorivoto, ili dobiena pri
procesot na izgoruvawe, e vo vid na vodena parea.
Povrzanost so gornata toplinska mo} :

Hd  Hg – 25.12 ( 9 H  W )
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Топлинска моќ кај горива

Za presmetkovna procenka na toplinskata mo}
na gorivoto, mo`e da se koristat pribli`ni
relacii.
Za tvrdi i te~ni goriva [kJ/kg] :

Hd  339.39C  1257H  108.94 (S - O) - ( 9 H  W )
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Топлинска моќ кај горива
Za gasoviti goriva [kJ/m3N] :

H D  126.4CO '  107.8H '2  234H 2 S ' 
 358.2 CH '4  595 Cm H m'

kade :
 C,...W – procentualen masen sostav na elementite od
tvrdo i te~no gorivo, [ % ]
 C’,...CmHm’ – procentualen volumenski sostav na
elementite od sostavot na gasovito gorivoto, [ % ]
 Karakteristiki na pooddelni vidovi na goriva,
dadeni se vo Tab.hh.
93

Процеси на согорување
Izgoruvawe na goriva
eden od najeksploatiranite na~ini za dobivawe na
toplinska energija, a izleznite gasovi od vakvite
procesi, se edni od naj rasprostra-netite zagaduva~ki
materii vo vozduhot.
Produktite na izgoruvaweto, po na~inot na sozdavawe se
kondenzacioni aerosoli so tvrda i me{ana disperzna
faza, t.e. se raboti za - ~ad.
Mo`at da bidat interesni od aspekt na :
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nositeli na toplinska energija koja mo`e
se iskoristuva ;



zagaduva~ki materii na okolnata sredina.

da

Процеси на согорување
Procesite na izgoruvawe, pri koi se osloboduva
toplina, krajno uprosteno, mo`at da se svedat
na reakciite :
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C + O2 = CO2 + QC
C + ½ O2 = CO + QC
CO + ½ O2 = CO2 + QCO
H2 + ½ O2 = H2O + QH2
S + O2 = SO2 + QS

Процеси на согорување
Odreduvawe na karakteristi~ni golemini koi se
odnesuvaat na produktite na izgoruvaweto, vrz osnova
na :
 reakciii
 stehiometriski odnosi
 sostav na gorivoto

Odreduvawe na sostav na produkti na sogoruvawe
 Procedura za presmetka na karakteristi~ni

golemini
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Процеси на согорување
Odreduvawe na sostav na produkti na sogoruvawe
I. Koli~estvo na ~adni gasovi
1. Teoretsko koli~estvo na vozduh za izgoruvawe
[m3 vozd./ kg gor.] :

Vo = 0.0880 ( C + 0.375 S ) + 0.265 H - 0.03330
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Процеси на согорување
Odreduvawe na sostav na produkti na sogoruvawe, [m3/kg]

Koli~estvo na troatomni gasovi

VRO2 = 1.866 ( C + 0.375 S )/100
Koli~estvo na azot

VN2 = 0.79 Vo + 0.8 ( N/100 )
Teoretsko koli~estvo na vodena parea

VoH2O = 0.11H + 0.0124W + 0.0161  Vo
Koli~estvo na vodena parea vo vla`ni produkti na izg.
VH2O = VoH2O + 0.0161  ( λ - 1 )  Vο
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Процеси на согорување
Vkupno koli~estvo na vla`ni produkti na izgoruvawe
V = VRO2 + VH2O + ( λ - 1 )  Vο
Volumenski protok na produkti na izg., m3/s :
V’ = V  B
Volumenski protok na produkti na izgoruvawe, svedeni
na sostojba na izlez (za temperatura na izlezni
gasovi t ), [m3/s] :
V = V’ (273.15 +tg,izl)/273.15
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Процеси на согорување
Koli~estvo na sulfur dvooksid vo izlezni gasovi
GSO2 = 20BS( 1– η’SO2 ) ( 1 –η”SO2 )
pri {to :

η’SO2 - del na SO2 koj se zadr`uva vo lete~ki
pepel

η”SO2 - del od SO2
koj se zadr`uva vo
odvojuva~ na ~est. ( ako e vgraden )

B - potro{uva~ka na gorivo, t/h
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Процеси на согорување
Koli~estvo na azotni oksidi vo izlezni gasovi
GNOx = 0.055  D 0.8  qV0.5  λ3  Vsg  B

pri {to :

D - ekvivalenten dijamet. na lo`i{te,m

qV - volumensko toplinsko optovaruvawe na
lo`i{te, MW/m3

λ - koeficient na vi{ok na vozduh, 
Vgs - volumen na suvi produkti na izg., [m/kg gor.]
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Процеси на согорување
Koli~estvo na azotni oksidi, svedeni na NO2,[kg/s] :
GNO2 = K B Hd/Husl



K - koef. koj go karakterizira osloboduvaweto na
NO2 od 1 t usl. gor.,
 za D > 75 t/h max. produkcija na parea za
D < 75 t/h mah. produkcija na parea
 Hd - dolna toplinska mo} na gorivoto, kJ/kg
 Husl - dolna toplinska mo} na uslovno gorivo, kJ/kg
( Husl = 29310 kJ/kg )
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Процеси на согорување
Vkupna koli~ina na SO2 i NO2, kako oksid na
azot sveden na oksid na sulfur, so ekvivalenten stepen na toksi~nost se izrazuva :

G

MDK SO2
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G

SO2

MDK SO2



G

NOx

MDK NOx

Процеси на согорување

Poprecizno odreduvawe na ramnote`en sostav
na produkti na izgoruvawe, mo`e da se
izvr{i so koristewe na metodi na hemiskata
termodinamika.
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Entalpija na ~adni gasovi
Pokraj sostavot, od va`nost e i poznavaweto na
energetskoto nivo na produktite na izgoruvaweto.
Specifi~na entalpija na ~adni gasovi :
Pri toa :

ig = igo + ( l – 1 ) ivo

igo = ( VRO2 cRO2 + VN2 cN2 + VH2O cH2O ) tg
ivo = Vo cv tv
каде :
 igo – entalpija na ~adnite gasovi pri l=1, kJ/kg
 VRO2 ,VN2 , VH2O, cRO2 , cN2 , cH2O – volumen i spec. topl. kapaciteti na

troatomni gasovi, azot i vodena parea, m3/kg , kJ/(m3 K)

 tg – temperatura na ~adni gasovi, oC
 ivo, tv, cv, Vo – entalpija, temperatura, spec. topl. kapacitet, volumenski
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protok na vozduhot za izgoruv., kJ/kg, oC, kJ/(m3 K), m3/s

Temperatura na ~adnite gasovi
Se dobiva od toplinskiot bilans :
Hd ( 100 – qx – qM )/100 + ig + iv = Vg cg tg
каде :
 tg – temperatura na ~adni gasovi, oC
 Vg – volumenski protok na gasovi, m3/s
 cg – spec. toplina na ~adni gasovi, kJ/(kg K)
 qx , qM – specifi~ni zagubi na toplina od hemiska i
mehani~ka nepotpolnost na izgoruvaweto, %
 ig, iv – entalpija na gasovi/vozduh, kJ/(kg K)
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I-t dijagram
Se pretstavuva povrzanosta na entalpijata na
~adnite gasovi od temperaturata, pri razli~ni
vrednosti na koef. na
vi{ok na vozduh l, za
uslovi so i bez zemawe
vo obzir na disocijacijata na gasovite pri
povisoki temperaturi.

I-t dijagram za ~adni gasovi
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
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ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Од погонските флуиди, кои во термотехничките системи
се користат за транспорт на топлинска енергија помеѓу
изворот и потрошувачите, најповеќе во примена се :
•
•
•
•
•
•

вода - топла и врела вода ;
водена пареа - сувозаситена и прегреана ;
влажен воздух ;
термални масла ;
ладилни флуиди ;
Раствори, и.т.н.

Физичките карактеристики на погонските флуиди, влијаат
врз процесите на размена на топлина и маса, како и
врз струењето на флуидите. Со тоа влијаат врз
специфичностите на елементите на опремата, а со
самото тоа и врз инсталациите за греење и ладење.
109
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ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Кaj термотехнички постројки и системи, погонските
флуиди најчесто се користат како носители на топлинска
енергија.
Од интерес за разгледување, се:
 Гасови,
 Вода / Водена пареа,
 Воздух,
 Термални масла од минерално потекло,
 Органски течности,
 Ладилни флуиди,
 Друго.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Карактеристиките и
особеностите на погонските
флуиди, како носители на топлинска енергија кај
термотехничките постројки и системите за греење,
вентилација и климатизација, можат да се разгледуваат
од различни аспекти, како:
•Технолошки,
•Техно-економски,
•Експлоатациони,
•Санитарно-хигиенски,
•Еколошки.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Гасови, како продукти од процесите на согорување на
фосилни горива, имаат висока температура и
енталпија. При тоа, транспортот на вакви гасови, ги
усложнува системите за КГВ и доведува до значителни
загуби на топлина. Од санитарно-хигиенски аспект се
неподобни,
заради
тешко
обезбедувањето
на
површинска температура кај грејните тела (термогени).
Ретко се користат, а примената им е ограничена кај
индустриски погони.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Вода, со обзир на големата густина и спец. топлина,
овозможува пренос на значителни количества на
топлинска енергија, при релативно мали волуменски
протоци. При тоа се добиваат мали дијаметри на
транспортните цевководи, а воедно и мали топлински
загуби.. Температурата на водата е лесно регулабилна,
при што можат да се реализираат барани температури
на површините од грејните тела. За потреби од
циркулација на водата во системите, од значење е и
потрошувачката на енергија ( најчесто ел. енергија за
работа на пумпите).

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Водена пареа, со обзир на користењето на топлината
на кондензација на водената пареа, масените протоци
кои се реализираат се релативно мали, во однос на
релативно големи капацитети на топл. енергија која се
пренесува. Заради релативно високата температура на
кондензација ( >100 oC), од санитарно-хигиенски аспект,
водената пареа е неподобна како топлоносител за
системите на КГВ. Воедно, заради релативно големиот
спец. волумен на водената пареа и при релативно мали
масени протоци, дијаметрите на цевководите се
релативно големи. При користење на поголеми брзини
на струење, покрај зголемување на хидрауличните
загуби, можно е генерирање на шумови, т.е. зголемена
бучава. Примената на водената пареа е кај парни
системи со низок и со висок притисок на пареата, како и
кај вакуумски системи.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Воздух, како лесно подвижен носител на топлинска
енергија. Незапалив, но го подржува горењето. Кај
воздушните системи, регулацијата на температурите во
просториите е доста едноставна. Заради малата
вредност на спец. топлина, количините на воздух за
задоволување на бараните топл. капацитети можат да
бидат значајни. Воедно, со обзир на малата спец.
густина, каналите за транспорт на воздухот се
релативно кабасти. За транспорт на воздухот, од
значење е и потрошувачката на енергија ( најчесто ел.
енергија за работа на вентилаторите). Примената на
воздухот како носителн а топлинска енергија е кај
воздушни системи за греење, комбинирани воздушноводени системи, како и кај системи за климатизација.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Ранг на големини на основни параметри за носители на
топл. енергија кај постројки и инсталации за КГВ
Носител на топл. енерг.
Водена
вода
пареа

Параметар
Температура
Спец. густина
Спец. топлина
Брзина на движење
Релат. површина на напр. пресек на
цевководи

Возд.

oC

70-150

130

40-70

kg/m3
kJ/(kg K)

950
4.31

0.7
2175

1
1

m/s

0.3-2

30-100

5-20

m2/m2

1

2

550

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Термални масла од минерално потекло, како
најевтини високотемпературни носители на топлинска
енергија. Специфичната топлина е за cca два пати
помала од спец. топлина кај водата, а коеф. на
спроведување на топлина е за пет пати помал од оној
кај водата ( Таб.хх ). Од вакви причини, преносот на
топлина, при користење на термални масла е помал од
оној кај водата, а смалувањето се интензивира и со
загадувањето на топлино разменувачките површини.
Карактеристични вредности за термални масла
Параметар
Дозволена температура на користење
Специфична топлина
Коеф. на спроведување на топлина

Ед. мерка
oC

J/(kg K)
W/(m K)

Вредност
cca
250-300
2000
0.12

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Органски течности, како глицерин, етилен гликол и
редица производи од ароматични јаглено-водороди. Се
карактеризираат со релативно висока температура на
вриење ( над 200 oC ) при атмосферски притисок, што
може да се користи за реализација на високи
температури и со отворени системи.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Ладилни флуиди, како погонски флуиди, пред се кај
ладилни постројки од ладилни системи и системи за
климатизација. Како грејни флуиди, можат да се
третираат кај топлински пумпи.

ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

РЕАЛНИ ГАСОВИ

120

120

ГАСОВИ И ГАСНИ СМЕШИ

Се појавуваат како :
•
•
•
•
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горива,
продукти на изгорување,
процесни материи,
загадувачки материи, посебно во производни
погони, при реализација на поодделни технолошки процеси и постапки ;

2/2/2016

Равенки на состојба за
идеален/реални гасови
Равенка на состојба за идеален гас

pv = RT
Равенки на состојби за реални гасови
 Повеќе форми
 За различни гасови – различни зависности
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ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ
Материјали - флуиди - аерпспли

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ

124
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Продукцијата на различните загадувачки материи,
присутна е во активностите на човекот, по различни
основи. Создавањето на материјални добра, поврзано е со различни активности, пред се, со
користење на различни технолошки постапки, при
што се продуцираат различни загадувачки материи.
Загадувачките материи се од најразличен вид и од
најразлично потекло, а воедно се и со различен
степен на токсичност.

Можат да бидат во :
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• гасна фаза, како едно, дво, или повеќе
компонентни гасни смеши,
• течна и тврда фаза, како диспергирани во
гасната фаза ситни капки, или тврди честички.
2/2/2016

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
По однос на опасноста од поодделните загадувачки
материи, една од поделбите е по класи на
токсичност, според :
• I класа - изразито токсични и особено опасни
материи,
• II класа - многу токсични и многу опасни
материи,
• III класа - умерено токсични и умерено опасни
материи,
• IV класа - малку токсични и малку опасни материи
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Загадувањето може да биде манифестирано како
загадување на почвата, водата, или воздухот.
Кај термотехничките постројки, најзначајно е загадувањето на воздухот, кое често се сретнува под името
аерозагадување.

Загаденоста на атмосферата е резултат од испуштањето и внесувањето на загадувачки материи, а
загадувањето е адекватно на количествата, како и на
особините и карактеристиките на загадувачките
материи кои се испуштаат во атмосферата.
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Гасни загадувачки материи
За атмосферата, основни гасни загадувачки материи,
кои се третираат со стандарди за квалитет на воздухот, се :
•
•
•
•

сулфур двооксид ( SO2 ),
азотни оксиди ( NO , NO2 , NOx ),
јаглен моноксид ( CO ) и
јагленоводороди во гасна фаза ( HC ).

Други гасни загадувачки материи, кои се исфрлаат директно
во атмосферата се сулфур триоксид (SO3), соединенеија
на обновлив сулфур, сулфур водород (H2S) и сулфур
јагленород (CS2), амоњак (NH3), одделни јаглено водороди,
како бензол (C6H6), разни гасови кои содржат халогени
елементи, како хлорфлуоро- јагленороди, флуор водород
(HF), хлор водород (HCl), винил хлорид (CH2CHCl), и.т.н.
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ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Јагленород двооксид ( СО2 )

 СО2 е главен нуспродукт на процесите на согорување.
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СО2 не е отровен и долго време не се третираше како
загадувач.
Со интензивирање на ефектот на ―
стаклена градина‖
на ниво на целата планета Земја, се утврди дека
главен причинител се големите количества на СО2 кои
се исфрлаат во слободна атмосфера.
Од такви причини продукцијата, исфрлањето и смалувањето на количините на СО2 во слободна
атмосфера, стана една од поозбилните преокупации
на современиот свет, посебно во енергетскиот и
индустрискиот сектор.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
 За атмосферата, основни гасни загадувачки

материи, кои се третираат со стандардите за
квалитет на воздухот, се сулфур двооксид ( SO2 ),
азотни оксиди
( NO и NO2 ), јаглен моноксид
( CO ) и јагленоводороди во гасна фаза ( HC ).
 Други загадувачки материи, кои се исфрлаат
директно во атмосферата се сулфур триоксид (SO3 ),
соединенеија на обновлив сулфур, сулфуроводород
(H2S) и сулфуројагленород ( CS2 ), амоњак (NH3),
одделни јагленоводороди, како бензол ( C6H6 ),
разни гасови кои содржат халогени елементи, како
хлорфлуоројагленороди, флуороводород ( HF ),
хлороводород ( HCl ), винил-хлорид ( CH2CHCl ),
и.т.н.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур двооксид ( SO2 )

Безбоен гас, со раздражлив остер мирис. Не гори и не е
експлозивен. Добро се растворува во вода.
Концентрација при која 50 % од испитаните го осеќаат
по мирис е 1000 млн-1 .
Продукција :
 со изгорување на елеметарниот сулфур, содржан во

различните горива,
 со изгорување на H2S содржан во природниот гас,
 при печење на сулфиди на метали во атмосфера на
кислород,
 при топење на сулфиди и оксиди на метали.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур двооксид ( SO2 )

Користење:
 како суровина при производство и добивање на сулфурна

киселина, сулфити, дитионити, сулфохлорирани
јагленоводороди,
 како средство за белење, дезинфекција и конзервација,
 нови производи - асфалти, пени со сулфур во составот,
полимери, пластични маси, и.т.н.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење и очите.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур триоксид ( SO3 )
 Безбоен гас. Времето на живот на SO3 во атмосферата

е многу мало цца 10-6 с, со обзир дека брзо реагира со
водената пареа образувајќи сулфурна киселина.

Продукција :
 при процеси на изгорување се создава заедно со SO2.

Количината на SO3, во продуктите од изгорувањето е цца
1 - 10 % од количината на SO2.
 при индустриски процеси се добива со каталитичка
оксидација на SO2. Се чува во течна состојба, или во вид
на олеум ( 25 % SO3 во H2SO4 ).

Определувањето на SO3 во воздухот е сложена
процедура.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур триоксид ( SO3 )

Дејствување :
 Заради краткото време на живот во атмосферата,

дејствувањето е преку ефектите на сулфурната киселина.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур водород ( H2S )

Безбоен, согорлив, силнотоксичен гас. Има карактеристичен мирис на расипани јајца.
Дејствување :
 изразито токсичен за човекот,
 го блокира дишењето,
 предизвикува изразит недостаток на кислород,
 го нарушува централниот нервен систем.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур водород ( H2S )

Продукција :

 во природата, како резултат на :
 биолошки процеси на распаѓање,
 активност на вулкани,
 геотермални извори.

Со обзир на брзото оксидирање во SO2 , H2S може да се разгледува како еден од значајните природни извори на SO2.
 антропогени ( индустриски ) извори:
при производство на сулфитна целулоза,
 кај постројки за прочистување на природен гас и производи на
нафта,
 кај коксни печки,
 при производство на свила и најлон.


Во ваквите индустриски погони, заради јакиот непријатен мирис,
136обично од H2S се добива H2SO4, или елементарен сулфур.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур јагленород ( CS2 )

Безбојна, вискозна, лесно запалива течност, со
температура на вриење од 46 oC. Пареата му е 2.6
пати потешка од воздухот.
Продукција :
 Се одделува при технолошки процеси во хемиската

индустрија.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење и очите.
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СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Соединенија на обновлив сулфур

Во обновлива форма, сулфурот во атмосферата доаѓа
од природните и антропогените извори не само во вид
на H2S, туку и во вид на :
 сулфиди на јагленородот,

 карбонилсулфиди,
 дисулфид јагленороди,
 различни органски сулфиди и дисулфиди ( RSH, RSR, RS2R, -

каде R се алкални групи C1 - C5 ).

Времето на живот на ваквите соединенија во
атмосферата е :
 помалку од 3 часа за метилмеркаптани,
 до 2 год. за карбонилсулфиди.

Детекција на концентрацијата на овие соединенија во
атмосферата е доста тешка. Воедно, во литературата
138
има малку податоци.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Соединенија на обновлив сулфур

Продукција :
 природни извори
 процеси на биолошко распаѓање,
 геотермални извори.
 антропогени ( индустриски ) извори

 при производство на сулфитна целулоза,
 кај постројки за прочистување на природен гас и

производи на нафта,
 кај коксни печки,
 при производство на свила и најлон.
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СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕНОРОД
 Јаглен моноксид ( CO )

Безбоен, запалив гас, без мирис и незначително растворлив во вода. Од сите загадувачи на атмосферата,
CO е најраспостранет и се среќава во најголеми
количества..
Продукција :
 при непотполно изгорување на горива на горива, во

услови на недостаток на кислород
 природни извори

Дејствување :
 Токсичноста на CO е сврзана со неговата способност
да реагира со хемоглобинот од крвта, со брзина за 200
пати поголема од брзината на сврзување на кислородот со крвта. Се манифестира со изразит недостаток
140на кислород, при што може да дојде до задушување.

СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕНОРОД
 Јаглен двооксид ( CO2 )

Нетоксичен, безбоен гас , без мирис и растворлив во
вода.
Продукција :
 при согорување на горива,
 природни извори .

Дејствување :
 Во глобални размери, зголемува-њето на CO2, може

да доведе до зголемување на средната температура
на земјата. Се проценува, дека со двојно
зголемување на количината на CO2 во атмосферата,
температурата на земјата расте за 2 oC.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Бензол ( C6H6 )

 Проѕирна, безбојна, несогорлива и лесно летечка

течност.
 Се добива при дестилација на сурова нафта. Еден е од
суштинските компоненти на бензинот.
 При нормални услови не стапува во хемиски реакции и
е важна суровина во хемиската индустрија. Се одделува
при различни хемиски процеси, каде се користи како
растворувач на бои и лакови, премази, каучук и др.
 Поодделно се користи за добивање на етилбензол,
фенол, циклохексан, малеинов анхидрид.
Дејствување :
 делува на централниот нервен систем, предизвикува
главоболки, слабост, а при по тешки случаи - загуба на
142свеста и општо труење на организмот.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Винилхлорид ( CH2CHCl )
 Безбоен, согорлив гас, со слаткаст мирис. При

загревање се разлага , при што се создава фозген.
Растворливоста во вода му е незначителна.

Дејствување :
 заболувања на црноит дроб,
 појава на карциноми, и.т.н.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Жива ( Hg )
 Сребренеста течност, која спаѓа во редот на течни

тешки метали. Како загадувач се јавуваат парите на
живата, со обзир дека испарува и при нормални
услови.

Дејствување :
 До организмот доаѓа со вдишување, преку кожата и преку

прехранбените продукти.
 Делува на централниот нервен систем.

144

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Хлор ( Cl )
 Гас со жолто зелена-боја, со остер мирис, 2.5 пати

потежок од воздухот. Се одделува при технолошки
процеси во хемиската, текстилната и индустријата за
производство на хартија.

Дејствување :
 многу восспалително на системот за дишење, кожата и

очите на човекот,
 при големи концентрации настапува моментална смрт.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Циановодород ( HCN )


Гас со специфична тешка миризба на горчливи
бадеми, малку по лесен од воздухот. Се одделува при
технолошки процеси во хемиската и текстилната
индустрија, како и при хемиска обработка на метали.

Дејствување :
 Има изразито токсично дејство врз човекот. При доа-

ѓање во организмот се парализира внатрешниот
фермент на клетките, настапува парализирање на
внатрешното дишење на клетките, задушување и смрт.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Олово ( Pb )


Тежок метал, со температура на топење од 327 оC.
Значително одделување на пареи започнува при
темпера-тури од 400 - 500 оC. Се одделува при
технолошки процеси во металургијата, стакларската и
графичката
индустрија,
при
производство
на
акумулатори, и.т.н.

Дејствување :
 како пареа и ситнодисперзна прашина, навлегува во орга-

ните за дишење и предизвикува хронични труења.
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ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Ацетон ( CH3COCH3 )
 Безбојна, леснозапалива течност, која врие на 56 оЦ,

но испарува при обични температури. Пареите се
одделуваат при технолошкипроцеси во индустријата,
каде се користи како расворувач на бои лакови и др.
 Во човечкиот организам доаѓа со вдишување.
Дејствување :
 запаление на органите за дишење,
 предизвикување на главоболки,
 општо токсично дејство.

148

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Бензин
 Лесно запалива течност со непријатна миризба. Лесно

испарува при вообичаени температури на околина.
Пареите при определени концентрации се лесно
запаливи. Се одделува во рафинерии за нафта,
складишта за производи од нафта, хемиската
индустрија, при бојадисување на предмети, и.т.н.
 Во човечкиот организам доаѓа со вдишување.
Дејствување :
 при мали концентрации, општо опивање,
 во поголеми дози, загуба на свест и општо труење.
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АЕРОСОЛИ
Дво, или повеќефазна флуидна струја од гас-честички
( загаден гас ) вообичаено се нарекува - а е р о с о л .
Генерално, аеросолите можат да се поделат, со обзир на
механизмите на создавање, на :
 диспергациони аеросоли - кои се создаваат како

резултат на дробење на тврди или течни материи, или
распршување на прашоци под дејствона воздух, или
вибрации;
 кондензациони аеросоли - кои се образуваат при
кондензација на презаситени пареи, или како резултат на
хемиско взаемодејствие на гасови со стварање на
нелетечки продукти.
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АЕРОСОЛИ
Како карактеристични групи на аеросоли, во
литературата од оваа област се разгледуваат:
 чад - кондензационен аеросол со тврда и мешана

дисперзна фаза;
 магла - кондензациони и диспегациони аеросоли со течна
дисперзна фаза ;
 прашина - диспергационен аеросол со тврди честички.
Исто така и самите тврди честички, т.е. диспергираната
фаза во аеросолот, се нарекуваат прашина.

Воедно, можни се и комбинации на аеросоли од
наведените групи, на пример смог - се нарекува
аеросол на смеша од чад и магла.
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АЕРОСОЛИ

Основни фактори, кои влијаат врз степенот на
загаденост на аеросолот :
 големината на честичките
 концентрацијата
 физ. - хемискиот состав на гасната и диспергираната

фаза.
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ГАСНА ФАЗА НА АЕРОСОЛИ
Гасната фаза на аеросолите, во суштина е едно, дво,
или повеќе компонентна гасна смеша од различни
гасови. Врз загаденоста и токсичноста на аеросолот, ќе
влијаат физичко-хемиските особини на гасните загадувачки материи, кои ја сочинуваат гасната смеша од
гасната фаза на аеросолот.
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ТВРДА И ТЕЧНА ФАЗА НА АЕРОСОЛИ
Со оглед на самиот состав на аеросолите, покрај
гасната фаза, како составни елементи, а воедно и
загадувачки материи на истите, се јавуваат и тврда и
течна фаза, во вид на честички од најразлично потекло.
 Многу својства на аеросолите се определуваат од
дисперзноста и концентрацијата на честичките, нивната
бројчана или масена концентрација, функцијата на
распределба на честичките по димензии, хемискиот
состав, и.т.н.
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Дисперзност
Дисперзноста, се јавува како едно од важните својства
на аеросолните системи, која влијае врз особеностите
на физичките закони и нивното однесување, а исто
така и врз методите кои се применуваат при
техничките решенија од оваа област.
Дисперзност на прашина, се нарекува севкупност на
сите димензии од разгледуваните честички.
Во основа, се разликуваат :
 монодисперзни аеросоли, кои содржат честички со една

димензија. Практично, многу ретко се сретнуваат,
 полидисперзни аеросоли, кои содржат широк дијапазон
на димензии на честички и се одлика на скоро сите
аеросоли.
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Дисперзност
Димензиите на честичките, се нарекуваат :
 димензии на најмал светол отвор на сито низ кое се

уште поминуваат разгледуваните честички - при определување на дисперзен состав на прашина со сито,
 дијаметар на сферани честички, или најголема линиска
димензија на честички со неправилна форма - при
испитување на дисперзен состав на прашина со
микроскоп,
 дијаметар на условни сферни честички, кои имаат густина и таква константна брзина на таложење ( лебдење ) во
вискозна средина , како и дадените честички - при
определување на дисперзен состав на прашина со метод
на воздушно провејување или со седиментација во
течност.
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Дисперзност
Геометриски параметри
 Интеракцијата на гасовите со тврдите и течните тела, се остварува
на површината од тие тела. Големината на разделната површина, се јавува како еден од основните геометриски параметри.
 Релативна површина се дефинира како однос на големината на
плоштината, во однос на волуменот на честичка. Сврзана е со
линиските димензии на телото, сспрема :
 При дробење и мелење на тврди тела, се зголемува релативната
површина и показателот на дисперзност. Така, при дробење на
коцка со димен зии 1х1х1 цм, до димензии на ребрата од
честичките од 1х1х1 м, релативната површина и дисперзноста се
зголему-ваат за 10.000 пати. При тоа драстично нараснува и бројот
на честички Н .
 Тврди и течни тела, можат да бидат издробени до димензии од
неколку нанометри ( димензии на крупни молекули достигнуваат
ред на големина од делови на нанометар ).
 Еден од карактеристичните геометриски параметар за честички е и
157закривеност на површината на честичките.

Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 При дробење и мелење на тврди тела, се добиваат
честички со најразлични димензии, т.е. сите реални
прашоци и прашкасти материјали се полидисперзни.
Освен тоа, честичките имаат најразлична форма во
облик на сфера, влакно, плочка, и.т.н. Заради тоа, при
дисперзна анализа на такви материјали, воведени се
еквивалентен. седиментационен, среден, модале, и
медијален дијаметар на честичка, и.т.н.
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Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 Еквивалентен дијаметар на честичка, како дијаметар
на сфера чиј волумен е еднаков со волуменот на
честичката, или пак дијаметар на круг чија површина е
еднаква со површината од проекцијата на честичката.
 Седиментационен дијаметар, како дијаметар на
сфера за која брзината на таложење и густината се
еднакви со брзината на таложење и густината на
односнста честичка. При тоа, седиментациониот
дијаметар, претставува или измерен дијаметар,или
должина на страната на келија од сито, низ кое се
врши просејување,или пак големина на проекцијата на
честичката.
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Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 Среден дијаметар, како дијаметар на хипотетична
честичка,која се јавува како репрезентативен примерок
за сите честички од пробата.
Се разликуваат :
 среден аритметички дијаметар,
 среден дијаметар по должина,
 среден квадратен дијаметар,
 среден кубен дијаметар,
 среден волуменско-површински дија-метар, или

дијаметар на Соте,
 среден геометриски дијаметар.
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Дисперзност
Коефициент на сферичност, како однос на површина на
сфера со ист волумен како и разгледуваната чес-тичка,кон
површината на разгледуваната честичка.
 Коефициентот на сферичност, се користи за опишу-вање на
несферни честички, од причини што сите закони, кои ги
опишуваат својствата на аеросолните системи, имаат
најпроста форма во случај на сферен облик на формата на
честичките.
 Волумен на честички, може да биде одреден со мере-ње на
димензии на честички со микроскоп. Од тоа, при позната
специфична густина, може да се определи масата на
честичките.
 Доколку честичките, присутни во атмосферата, значи-телно
се разликуваат по густина и по степенот на агрегација,
најдобро е димензионално да се определу-ваат спрема
161аеродинамичкото однесување на истите.

Дисперзност
 Штоксов дијаметар, како дијаметар на сферна чес-

тичка, која поседува таква брзина на таложење, како и
разгледуваната честичка, а воедно е со густина
еднаква на волуменската густина на материјалот од
разгледуваната честичка. Штоксовиот дијаметар е
најблизок до физичкиот дијаметар на честичката.
Диспергационите и кондензационите аеросоли, обично
се создаваат од различни материјали, со различна
густина, па затоа, заради упростување на определувањето на димензиите на честичките, се користи
аеродинамички дијаметар.
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Дисперзност
 Аеродинамички

дијаметар, како дијаметар на сфер-на
честичка,која има таква брзина на талолење како и
разгледуваната честичка, при густина од
1 гр/цм3, честичките
кои влегуваат во состав на конкретен аеросол, можат многу да се
разликуваат по димензии, форма и густина. Промената на тие
големини, во многу влијаат врз ефективноста на прочистување, во
системите базирани пред се на инерцијалните својства на
честичките, како во скрабери и циклони.
 Аеродинамичкиот дијаметар, се јавува како показател за реакција
на честичките на дејството на инерцијалните сили. Истиот, може
да се определи со користење на каскаден импактор, при што не е
потребно посебно познавање на димензиите, густината или
формата на честичките. Честички со различни димензии, форма и различни густини, можат да имаат еден ист
аеродинамички дијаметар. При еднаков аеродина-мички
дијаметар, прочистувањето од честички, е со еднаква
ефективност.
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Дисперзност
 Импакторен аеродинамички дијаметар, како дија-

метар на сфера која има единечна плоштина и која
има таква брзина на таложење, како и разгледуваната
честичка, при мали Рејнолдсови броеви. Се определува при мерење со каскаден импактор и се јавува како
најпове'е користен параметар при пресметки за
процеси на инерцијално разделување на честички.
 Помеѓу Штоксовиот, аеродинамичкиот и импакторниот
аеродинамички дијаметар, постои корелација.
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Дисперзен состав
Распределба на честички спрема димензии
 Дисперзниот состав, т.е. распределбата на честичките

по димензии, за конкретен аеросол може да биде
дадена со таблица , график , или аналитички во облик
на ф-ја на распределба .
 Како карактеристика на дисперзноста кај монодисперзни аеросоли, може да послужи една големина - средна
вредност на дијаметарот на честичките.
 Како карактеристика на дисперзноста кај полидисперзни аеросоли, покрај средната вредност на
дијаметрот на честичките, неопходно е познавање и на
средното квадратно растурање, т.е. ф-та на распределба на честичките по димензии.
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Дисперзен состав
 Функција на густина на распределба на број на чес-

тички по димензии ( дијаметар ) на истите, е најчесто
користена форма .
 Кривите, кои ги претставуваат функциите на густина на
распределба на бројаот на честички по димензии, или
по маса на честичките, се нарекуваат диференцијални
криви на распределба или криви на густина на
распределба ( Сл.2 - Д).
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Дисперзен состав
Распределба на честички спрема димензии

Sl.1 - Disperzen sostav na pra{ina
( spored podatoci od Tabela 1 )
M
as
en
ud
el
%

I
D

d

Sl.2-Diferencijana ( D ) i integralna kriva
( I ) na raspredelba na ~esti~ki
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Sl.3 - Diferencijalna kriva na
raspredelba
( spored
histogram )

Дисперзен состав
 При анализа на дисперзен состав на прашина со

помош на сита, а исто така и при определување на
степенот на прочистување од честички, за постројки за
прочистување од прашина, згодно е да се користи
крива на интегрална распределба.
 Предноста на интегралната ф-ја на густината на распределба, се состои во тоа, што при ограничен број на
мерења на параметрите на честичките, големините на
ф-та на распределба се помалку подложни на
отстапувања.
 Кривите на диференцијална и интегрална распределба, се во корелација.
 Функцијата на распределба се определува експериментално, за секој конкретен пример поодделно.
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Нормирана класификација на прашината
По однос на дисперзниот состав, според СНиП И-Г.5-62,
прашината е класифицирана во пет класи

Klasi na pra{ina : I - mnogu krupna, II - krupna, III - malku
disperzna, IV - sredno disperzna, V - izrazito sitnodisperzna
Normirani klasi na pra{ina
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Статистички параметри на распределба
При позната ф-ја на распределба, се определуваат
статистички параметри на распределбата, спрема :
 среден дијаметар,
 средно квадратно отстапување ( дисперзија ) ,
 асиметрија на распределбата, и.т.н.
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Начини на претставување на ф-ии на
распределба на честички по димензии
Точна распределба по димензии на честички од дисперзен материјал, се добива по експериментален пат со
изработка на хистограми.
Составот на некои дисперзни материјали, со доволна
точност за анализи, може да се апроксимира со аналитички ф-ии на распределба на густина. Познати се
изразите :
 Гаусова формула за нормална распределба ,
 формула за логаритамска нормална распределба ,
 формули на Јанг , Ролер , и.т.н.
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Начини на претставување на ф-ии на
распределба на честички по димензии
Формулата за логаритамска нормална распределба, се
покажува како доста применлива за голем број на прашоци, прашина и други аеросолни честички, независно
од нивното потекло. А.Н. Колмогоров, покажал, дека
при дробење на тврди материјали, распределбата на
честичките по димензии, се стреми кон логаритамска
нормала. Наведената формула,се совпаѓа со Гаусовата формула за нормална распределба, со тоа што
наместо големината на дијаметарот, фигурира неговиот логаритам.
Знаејќи ја распределбата на маса на честичките по
димензии, можно е да се изрази ф-та на распределба
на површината на сферни честички по димензии.
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Концентрација на честички
 Концентрација на честички, може да се однесува

спрема број, или спрема маса на истите, најчесто во
однос на волумен, но може и во однос на маса на
носечката гасна компонента.
 Концентрација спрема број на честички , се дефинира
како број на честички во одреден волумен ( маса ). Во
загадена атмосфера, концентрацијата може да биде
од ред на големина од 10х честички на 1 цм3 . Во
близина на извор на загадување, концентрацијата
може да биде и неколку пати поголема. Во загаден
воздух, поголем број на честички може да биде со
димензии од 0.01 - 0.1 мм. Концентрацијата на
честички со димензии поголеми од 1 мм , по правило
изнесува помалку од цца 10 честички на 1 цм3 .
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Концентрација на честички
 Концентрација на честички по број на истите, обично

се мери по метод на расејување на светлина, по пат на
определување на ел. подвижност и со помош на
броење на бројот на центри на кондензација.
 Концентрација спрема маса на честички , се дефинира
како маса на честички во дефиниран волумен,во однос
на големината на тој волумен.
 Концентрација на маса на честички во загадена
атмосфера, обично изнесува помалку од цца 1000
мг/м3. Во излезните гасови од индустриски процеси,
масената концентрација на тврди честички, може
значително да ја надмине оваа вредност.
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Концентрација на честички
 Концентрација спрема маса на честички, може да биде

опре-делена попат на филтрација на одреден волумен
на гас и мерење на одделените честички од гасот.
 Виоедно, концентрацијата на честич-ки во загадените
гасови, се пропишува во законските акти, како за
изворите кои испуштаат загадувачки материи, така и за
околниот воздух.
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Особености на прашината
Некои од особеностите на прашината се од важност,
како за самите аеродисперзни системи и нивните
карактеристики, така и за процесите на прочистување
од прашина.
 Густина на прашината, како маса на единица
волумен, при што се смета дека нема внатрешни
шуплини помеѓу честичките,
 Слепување на прашината, како својство на
прашината кон взаемно задржување, како и
задржување на филтерските материјали и елементите
од конструкцијата.
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Особености на прашината
 Квасење на честичките, како површинска појава на

границата на контакт на честичката, како тврдо тело и
течноста, или гасот. Се карактеризира со краен агол на
квасење, а зависи од природата на материјата на
честичките, нивната големина, а воедно и од
карактеристиките на течноста. Суш-тинската улаога на
карактеристиката на квасењето е во фактот, што кај
честички кои тешко се квасат, потребна е поголема
енергија за тие да бидат потопени во течност.
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Особености на прашината
 Електричен потенцијал, како особина која зависи

од природата на материјалот на честичките. Има
значително влијание врз ефективноста на филтрацијата и регенерација на филтрите.
 Абразивност, како особина на честичките, при што се
смалува векот на траење на елементите од опремата.
Зависи од видот, димензиите и формата на честичките,
како и концентрацијата и брзината на движење низ
елементите од опремата.
 Коагулација, како окрупнување од влијанија на
хидродинамички сили и брауново движење, а се
приметува и при дејство на звучни бранои и електричен потенцијал.
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Хемиски состав
Секоја поодделна тврда честичка, која влегува во состав
на аеросолот, може да се состои од неколку хемиски
компоненти. Хемиска анализа во таков случај е
отежната, со оглед на малото количество на материјал
за анализа. Некои резултати,при определување на
хемиски состав на честички, постигнати се при користење на електронска сонда и квадрополна масена
спектрометрија. Во обични аналитички лаборатории,
идентификација на одделни честички е невозможна.
За определување на хемиски состав, се користат два
методи на земање на проби :
 со полна филтрација,
 со користење на каскаден импактор
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Хемиски состав
 Најраспространет метод е со полна филтрација. При

доволна ефективност на филтерот, можно е да се
добие информација за усреднет хемиски состав, за
сите димензии на честички и во целокупниот интервал
на земање на проба.
 Податоци за зависноста на хемискиот состав од
димензиите на честичките, можно е да се добијат со
користење на каскаден импактор, при што за секоја
фракција која се добива со разделување, се врши
анализа. Такви податоци, можат да се користат при
разработка на методи за контрола на содржината на
тврди честички. Воедно, можат да помогнат при
изборот на концепцијата за отстранување на
најопасните загадувачки материи од излезните гасови.
180

181

ТЕРМПТЕХНИШКИ ПСНПВИ

Одделување и испуштање на
загадувачки и опасни материи
182
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Упростена проценка за одделување
на гасови при изгорување на горива
Упростено, масен проток на гасови ( mbrn ), кои се
одделуваат при изгорување на различни видови
на горива, може да се определи, спрема :

.

.

mbrn  m f  g f
каде :
mf - масен проток на гориво, kg/s
gf – маса на продукти на изгорување, kg/kg
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Упростена проценка за одделување
на гасови при изгорување на горива
Таб. хх - Маса на продукти на изгорување на горива за теоретска
маса на воздух
Вид на гориво

184

Дрва со влажност до 20 %
Тресет со влажност до 25 %
Мрк јаглен
Камен јаглен
Антрацит
Кокс
Мазут
Бензин
Природен гас
Генераторски гас

Маса на продукти на
изгорување гф ( со земање во
обзир на влага ) kg/kg
5,6 – 5,9
5,5 – 6,5
5,6 – 7,8
10 – 10,5
10,6 – 11,5
9,5 – 11,5
14,9
15,9
7,5
2,46
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Испуштаое на гаспви при рабпта на
стаципнарни дизел мптпри
Масен проток на гасови ( мд ), кој се испушта во
воздухот во машински сали низ нехерметични
споеви кај дизел мотори, може да се определи
спрема :

 d   3  K cl  3  K cr
m

,

mg / h

каде :
P – ефективна снага на дизел мотор, kW
Kcl, Kcr – коефициенти на пропуштање за
цилиндри и картер, ( Таб. xх )
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Испуштаое на гаспви при рабпта на
стаципнарни дизел мптпри

Таб. Хх – Вредности на коефициенти Kcl и Kcr
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Вид на гас

Kcl

Kcr

Акролеин
СО2
Азотни оксиди
Јаглено водороди
Јагленороден моноксид

0,9
0
0,6
0,7
0,8

0,04
160
0
0,3
1,3
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Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Масен проток на гасови ( акролеин и оксиди на јагленород ), кои се испуштаат во воздухот во простории
од работа на автомобилски дизел и ото мотори, може
да се определи спрема :

m dk  m g , f

p
mf 
, kg / h
100

mgf – 15 kg/kg маса на испуштени гасови кои се
продуцираат од 1 kg гориво,
mf – потрошувачка на гориво на еден автомобил, kg/h
р – содржина на оксиди на јагленород, или акролеин во
испуштени гасови, % ( Таб. Хх )
2/2/2016
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Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Таб. хх – Вредности за оксиди на јагленород и акролеин во
издувни гасови од автомобилски мотори, %
Режим на работа
Старт, загревање и излегување
на автомобил од гаража
Маневрирање при гаражирање
Подесување
Испитување
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Оксиди на
јагленород

Акролеин

4

0,15

2
4
3

0,13
0,15
0,13
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Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Потрошувачката на еден автомобил, кој работи на место
или при маневрирање, зависи од работниот волумен
(Vcl ) на моторот, спрема :

  0.6  0.8 Vcl , kg / h
m
каде :
Vcl - работен волумен на моторот, dm3
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Пдделуваое и испуштаое
на ппасни материи
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Одделување на СО2 од луѓе
Kако резултат на дифузија, белодробните капилари
одделуваат заедно со издишаниот воздух околу 5 % по
волумен СО2 ( Таб. Хх ).
Таб. Хх – Одделување на СО2 од луѓе
Вид на активност
Мирување, умствена работа
Лесна физичка работа
Тешка физичка работа
Работа, од деца до 12 г.

l/h
23
30
45
12

СО2

g/h
46
60
90
24

Вообичаено, концентрацијата на СО2 во воздухот во
просториите е под 0,1 %.
Концентрацијата на СО2 во простории со општа намена,
во некои случаи, може да достигне до 1 %.
2/2/2016
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Одделување на СО2 од луѓе
Зголемувањето на концентрацијата на СО2 предизвику-ва
влошување на здравствената состојба на луѓето.
Таб. Хх – Влијание на СО2 врз луѓе
Концентрација
на СО2 ( по
волумен ), %
1-2
2
3
5
6
10
192

Резултати од дејство на СО2
При непрекинато делување се нарушува
електролитскиот биланс во телото од човек
После неколку часа делување, се појавува слаба
главоболка и задув
Силна главоболка, обилно потење, задув
Депресивна состојба
Влошување на видот, појава на морници
Загуба на свест
2/2/2016

Одделуваое на гаспви и пареи пд хемиски
реакции

Масата на гасови, кои се одделуваат и
испуштаат при хемиски реакции, се
одредува врз основа на стехиометриски
равенства за разгледуваната реакција.
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Одделуваое на гаспви и пареи пд слпбпдни
ппвршини
Масен проток на раствор кој испарува ( mg ) кој содржи
хемиски компоненти, може да се определи со
релативно добра точност, спрема

m g  M   0,352  0,786  va 

pp  A
1000

, kg / h

М - релативна молекуларна маса на течноста која испарува,
va - брзина на движење на воздухот над површината од течноста која
испарува, m/s
рр - парцијален притисок на пареа во заситена состојба при температура
од 20 оС, Ра
2/2/2016
А194
- површина од која испарува течноста, m2

Одделуваое на гаспви и пареи пд слпбпдни
ппвршини

о

Таб. хх – Парцијален притисок на течности при температура 20 С
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Вид на течност

Р, Ра

Етил етер
Ацетон
Етил акохол
Бензол дихлоретан
Анилин, нитробензол
Жива

5720
3720
2000
532
40
0,16
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Истекуваое на гаспви и пареи пд
нехерметични сппеви
Масен проток на гасови и прегр. пареи ( mpn ), кои
истекуваат заради нехерметичност на споеви

M
m pn  k   Vins 
, kg / h
k – коеф. на сигурност со кој се зема воTобзир состојбата на

технолошката опрема ( k = 1 – 2 )
Ψ – коефициент со притисок на гасовите, или пареата во
инсталацијата ( Таб. xх ),
Vins – внатрешен волумен на инсталацијата, м3
M – релативна молекуларна маса на гасовите или пареата,
T – апсолутна темп. на гасовите, или пареата, К
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Истекуваое на гаспви и пареи пд
нехерметични сппеви
Масен проток на опасни материи кои се одделу-ваат (
испуштаат ) од заптивка на пумпа :

 p  d  k  10 H p , kg / h
m
d - дијаметар на вратилото од пумпата, m
Hp – напор на пумпата, m
k – коефициент, со кој се зема во обзир состојбата на
заптивката и степенот на токсичност на
испуштањата ( k = 0,0002 – 0,0003 ).
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Испаруваое на различни раствпрувачи, бпи и
лакпви
Масен проток на пареи од растворувачи ( mslv ) кои се
одделуваат при бојадисување, или лакирање :

m slv 

m pt  

A , kg / s

mpt - Специфична потрошувачка
на материјал кој се
100
нанесува ( бои, лакови ), kg/m2.
Ψ - содржина на летливи растворувачи во материјалот кој
се нанесува, %
A - површина која се бојадисува, или лакира за 1 час, m2/h
198
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Испаруваое на различни раствпрувачи,
бпи и лакпви

Таб. Хх – Специфична потрошувачка на материјали кои се нанесуваат во
еден слој и летливи компоненти ( во осн. материјал и во растворувачи ), %
Вид на материјали
Безбоен аеро лак
Нитро лак
Нитро лепило
Аеро лакови и емајли во боја
Маслени лакови и емајли
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Начин на
нанесување
Рачно
Со пулверизација

mpt, kg/m

2

0,2
0,1 – 0,18
0,16
0,18
0,06 – 0,09

Ψ, %
92
35 – 40
80 – 85
75
35

2/2/2016

Пдделуваое на влага
Одделување на влага од извор на латентно
топлинско оптоварување во просторија, кое
претставува влажносно оптоварување за просторијата, може да се пресмета, спрема :

 h,CL,i  1000   mw, j  hw, j , W
mw,j - одделување на влага од еден извор,
hw,j - енталпија на водена пареа при температура на изворот на
одделување на влага ( на пример луѓе, отворени водени површини од базени или технолошки кади, каде со загревање се
подржува константна температура, или енталпијата на вода при
соодветна температура θw, кога топлината на испарување се
добива од просторијата ( на пример од разлиена вода врз
незагреан под ( θw = θint,w ), или од фино распрскана вода за
овлажување )
2/2/2016
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Пдделуваое на влага
Вкупен масен проток на вода, може да се изрази, спрема :

 m

w

 m w,s  m w, f  m w, p  m w,mat  m w,l  m w,ch  m w,sb , kg / h

Индекси :
s – откриени водени површини,
f – влажен под во просторија,
p – луѓе,
mat – сушење на материјали,
l – пропуштање заради нехерметичност на споеви,
ch – хемиски процеси,
sb – сорпција.
201
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Пдделуваое на влага
Откриени водени површини
Испарена вода од кади, базени, корита и сл., без
предвидени инсталации за отсис :

m w, s   Fa  0.129  v a



p w, s  p w, a
1000

, kg / h

pw,s – парцијален притисок на водена пареа при заситување на
температура на површината од течноста, Ра
pw,a - Парцијален притисок на водена пареа во воздух од просторијата,
Ра
Fa – комплексен фактор за движење на воздух со брзина ва во
зависност од температурата на водата ( Таб. Хх ).
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Пдделуваое на влага
Откриени водени површини,
Таб. Хх – Комплексен фактор за
движење на воздухот, Fa
o
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θw , C

Fa

30
40
50
60
70
80
90
100

0,163
0,207
0,244
0,274
0,303
0,340
0,377
0,444
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Пдделуваое на влага
Влажен под и влажни површини

Се претпоставува, дека водениот филм е со температура на
влажен термометар θint,w.
Одделената влага се пресметнува спрема :

 w, f  0.0065    int   int,w  A , kg / h
m
каде :
А – површина од која се врши испарување, m2
θint – температура на воздух во просторија, оС
θint,w – температура на влажен термометар, оС
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Пдделуваое на влага
Луѓе
Одделување на влага од луѓе се пресметнува, спрема :

 w, p  n  m
 w, ps , kg / h
m
каде :
n – Број на луѓе, присутни во просторијата,
mw,ps - Влага која се одделува од еден човек во зависност од
активноста ( Таб. Хх )
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Пдделуваое на влага
Сушење на материјали

Одделена влага при сушење на материјали, може да се
пресмета, спрема :

 w,mat  m
 mat   x1  x2
m

,

kg / h

каде :
mmat – количество на влажен м атеријал, кој поминува низ просторијата
за еден час, kg/h
x1, x2 – содржина на влага во материјалот на почеток и на крај од
процесот на сушење, kg/kg
206

2/2/2016

Пдделуваое на влага
Пропуштање заради нехерметичност на споеви, на
погонски флуиди ( пареа или топла вода )
Кај современи инсталации, со висок квалитет на изведба,
вакви пропуштања не треба да се присутни.
Пропуштање на погонски флуиди (пареа, или топла вода)
заради нехерметичност на споеви ( навојни споеви,
прирабнички споеви, семеринзи, и.т.н. ), треба да се
зема во предвид кај постари инсталации. Колку
инсталацијата е по стара, толку и евентуалните
пропуштања се по големи.
Одделувањето на влага заради нехерметичност, може да се
движи во граници од 0,1 – 0, 3 % од вкупната количина
на погонски флуид ( пареа, или топла вода ) во
инсталацијата.
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
Влага, која во просторијата се одделува од протекување
на хемиски процеси, може да се пресмета, спрема :

 w,ch  m
 w,b  m
 w,ext  m
 w,ent , kg / h
m
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
При директно изгорување на горива во просторијата,
влагата која се одделува при процесите на изгорување,
може да се пресмета, спрема :

m w,b 

  m f  m w, f
1000

, kg / h

каде :
Ψ - Коефициент на потполно изгорување, во зависнот од видот на
горивото вредностите се движат од 0,7 – 0,95
mf – количество на гориво кое изгорува за 1 час, kg/h
mw,f – влага, која се одделува при изгорување на 1 кг гориво, kg/kg
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
Влагата, која се одделува при одвивање на егзотермни
( mw,ext , mw,ent ) и ендотермни хемиски процеси, се
задава за конкретниот технолошки процес, или се
пресметнува спрема стехиометриски равенства.
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Пдделуваое на влага
Хемиски процеси
Таб. Хх – Водена пареа од изгорување на горива, mw,f
Вид на гориво
Ацетилен
Бензин
Водород
Коксен гас
Природен гас
Нафтен гас
Пропан - бутан
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mw,f , kg/kg
0,6
1,4
9
0,61
1,68
2,10
4,20
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Пдделуваое на влага
Сорпција

Кондиционирање на некои материјали кои учествуваат
во технолошките процеси, се одвива со апсорпција на
влага.
Ако е познато технолошкото време на реализација на
процесот, апсорбирана влага може да се пресмета,
спрема :

m w, sb
m w, sb
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'
"


mmat  mmat

, kg / h
t sb



'
"
mmat  x mat
 x mat

t sb



, kg / h
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ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
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ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Пrodukcija, одделување и испуштање на zagaduva~ki
materii, од razli~ni izvori na zagaduvawe :
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Пrirodni,



Аntropogeni
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ПРИРОДНИ ИЗВОРИ
Zagaduvaweto od prirodni izvori na zagaduvawe, se
javuva kako rezultat na razli~nite pojavi i procesi koi se odvivaat vo prirodata.
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pra{ina koja se nosi so
veterot,
aero alergeni ( polen i
ostанато ),
~esti~ki od morska sol,
~ad i lete~ki pepel od
{umski po`ari,
gasovi od mo~uri{ta i
sl.,
mikro organizmi
(bakterii, virusi, и.т.н.),











magla,
vulkanski gasovi i
pepel,
prirodna
radioaktivnost,
meteorska pra{ina,
prirodni
isparuvawa,
ozon, koj se pojavuva
pri el. praznewa.
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АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ
Pri razli~ni aktivnosti na ~ovekot, se produciraat
razli~ni zagaduva~ki materii, koi so ispu{taweto vo atmosferata, vlijaat vrz zagaduvaweto i
zagadenosta na pobliskata ili po{irokata
okolinata.
Objektite, od koi zaradi koristeweto na razli~ni
tehnolo{ki postapki, ili drugi aktivnosti, se
produciraat razli~ni zagaduva~ki materii, kako
izvori na zagaduvawe, mo`at da se podelat vo pet
grupi.
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АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ
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Тermo i nuklearni elektro centrali i toplani za
proizvodstvo na toplinska i el. energija po
razdelen, ili spoen proces,



Иndustriski, ili zemjodelskki pogoni i kapaciteti, so razli~ni tehnolo{ki postapki, pri {to
se produciraat razli~ni zagaduva~ki materii,



Тransportni sredstva,



Сogoruvawe na otpad, vo posebni postrojki, ili na
otvoren prostor,



Дrugi aktivnosti.
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АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ
Изворите на загадување mo`at da se razgleduvaat vo
odnos na karakteristikite na izvorite, kako i
zagaduva~kite materii koi se ispu{taat.
Поделба може да се прави спрема :
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Лokacijata na izvorite, kako :
o stacionarni,
o mobilni,



Вremetraeweto na zagaduvaweto, pri:
o trajna produkcija,
o povremena produkcija,
02/02/2016

АНТРОПОГЕНИ ИЗВОРИ


Рasporedot na iзvorite, kako :
o poedine~ni, ili to~kesti izvori,
o liniski,
o површински.



Вidot na zagaduva~kite materii koi se
ispu{taat, kako :
o gasni zagaduva~ki materii,
o ~esti~ki,
o gasovi i ~esti~ki.

Pokraj na наведениот na~in, izvorite na zagaduvawe
mo`at da se klasificiraat i спрема drugi
osnovi.
02/02/2016
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ZAGADUVAWE I ZAGADENOST NA
VOZDUHOT VO OGRADEN PROSTOR
Zagaduvaweto i zagadenosta na vozduhot vo ograden
prostor, se sre}ava vo pove}e slu~ai, a mo`e da
bide od razli~ni pri~ini.
Nekoi od pri~inite za pojava na zagaduva~ki materii
vo ograden prostor, mo`at da bidat zaradi :
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Оdvivawe na tehnolo{ki procesi, koga pri tehnolo{kiot proces se koristat, ili se produciraat
toksi~ni materii, koi po razli~ni osnovi ( razlika na pritisoci, difuzija, nedihtovawe na spoevi, isparuvawe od otvoreni povr{ini, drobewe,
sitnewe i transport na materijali so oddeluvawe na pra{ina, i.t.n. ) mo`at da se pojavat vo
prostorot,
02/02/2016

ZAGADUVAWE I ZAGADENOST NA
VOZDUHOT VO OGRADEN PROSTOR
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Сkladirawe i ~uvawe na razli~ni organski i
neorganski materijali, koga se javuvaat hemiski
reakcii so produkcija na zagaduva~ki materii,
Оdgleduvawe na rastenija i `ivotni, koga
zagaduva~ki materii mo`at da se pojavat od
metaboliti~ki procesi, raspa|awe na organski
materii, za{tita na rastenijata so insekticidi
i drugi sredstva, i.t.n.,
Иnfiltracija na zagaduva~ki materii od
nadvore{nata sredina.

02/02/2016

Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ
И КОТЛАРНИЦИ
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Kотелски постројки
Kотелска постројка - Обединета целина од постројки и
уреди, со цел за реализација на функцијата на
котелот, т.е. за добивање на водена пареа, или
топла/врела вода на база на топлина која се добива
со изгорување на горива.


Составни елементи на котелските постројки :
•
•

•
•
•
•
•

•
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•

котел, како основен погонски агрегат,
уреди за припрема и подготовка на горивото и негово внесување во
ложиштето,
вентилатор за довод на воздух во ложиштето,
вентилатор за чадни гасови,
опрема за прочистување на чадните гасови,
опрема за одведување на згура и пепел,
оџак,
опрема за хемиска припрема на водата,
пумпи за довод на напојна вода во котлите,

Kотелски постројки
Поделба, во зависност од видот на флуидот
кој се испорачува
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•

парни котелски постројки,

•

водогрејни котелски постројки,

•

други ( термомаслени, и.т.н. ).

Парни котелски постројки
Шема на парна котелска постројка

225

1 – ложиште кај стационарен котел,
2 – барабан,
3 – завесасти прегревачи на пареа,
4 – загревач за напојна вода (економајзер)
5 – загревач на воздух,
6 – вентилатор за свеж воздух,
7 – филтер за прочист. на чадни гасови,
8 – вентилатор за отсис на чадни гасови,
9 – бункер за пепел и згура,
10 – млин за јаглен,
11 – млински вентилатор,
12 – бункер за јаглен.

Парни котелски постројки
 Во ложиштето 1 со изгорување на горивото се добиваат високо

температурни продукти на согорувањето, кои својата топлина ја
оддаваат на грејните топлиноразменувачки површинни од котелот.
 Во загревачот на воздух 5 се загрева воздухот кој се доведува со
вентилатор 6, кој така загреан, се внесува во ложиштето 1.
 Во загревачот на вода (економајзерот) 4 се врши загревање на
напојната вода која загреана се внесува вo барабанот 2. Од
барабанот, водата се доведува до грејните испарувачки површини,
каде се трансформира во заситена пареа. Грејните топлиноразменувачки површини се поставуваат на внатрешните страни од
ложиштето како екрански цевки, а во гасните канали од котелот
како конвективни пакети.
 Сувозаситената водена пареа од барабанот 2 се доведува до
прегревачот на пареа 3, каде се прегрева до температура која ја
надминува температурата на заситување, адекватна на притисокот
во котелот. Прегреаната пареа, потоа се носи до потрошувачот.
 Чадните гасови кои се одведуваат од котелот, после прочистување во филтер 7, со вентилатор 8 низ оџак се исфрлаат во
226 атмосфера.

Парни котелски постројки
Основните карактеристични параметри за котлите се
јавуваат како карактеристични параметри и за котларниците, меѓутоа како параметри на праг на
котларница
 Капацитет на производствотo на пареа,
 Пaраметри на пареата, како притисокот и
температуратa ( евентуално и температурата на
прегревање на пареата ),
 Температура на напојната вода,
 К.п.д. на котелот и котелската постројка.
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Одведување на чадните гасови

Обезбедување на промаја, како услов за одведување на
чадните гасови од котелските постројки, и за совладување на загубите при струењето на чадните гасови
низ гасниот тракт.
Промајата се реализира, како природна и присилна
промаја.
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Природна промаја се оства-

рува со користење на оџак со
адекватна висина Η.

 Гравитациониот напор како

погонска сила за обезбедување на струењето на чадните
гасови, се реализира за сметка на разликите на густините
на атмосферскиот воздух и
топлите чадни гасови.
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Природна промаја кај
котелски агрегат

Пдведуваое на чадните гаспви
Raspolo`iv gravitacionen napor, ili raspolo`iv
pritisok, kako pogonska sila koja obezbeduva струење
на чадните гасови во гасно воздушниот тракт :

pRASP  H g ok   gas 
kade :
ΔpRASP – расположива разлика на притисок, Pa
Н – висина на оџак, m
g – земјино забрзување, g = 9.81 m/s2
ρgas , ρok – специфична густина на излезните чадни гасови при
температури на гасот во оџакот и на околината tgas и tok , kg/m3.
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Присилна промаја, како присилно движење на чад-

ните гасови, се применува кај постројки со погоолеми
аеродинамички загуби во гасниот тракт, кога со оџакот
не може да се постигне задоволителна вредност на
промајата.
 Користење на вентилатори за присилно движење на
гасно-воздушниот поток.
 Со работата на вентилаторот, или вентилаторите, треба да се обезбеди совладување на аеродинамичките
загуби на притисок во гасно-воздушниот тракт на
котелскиот агрегат.
 Во зависност од поставеноста на вентилаторот ( вентилаторите ), може да се реализира подржување на
натпритисок, или потпритисок во ложиштето и во
гасно воздушниот тракт.
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Подржување на потприти-

сок во ложишниот простор и
во гасниот тракт.

 Вентилаторот е поставен на

излез од котелскиот агрегат
и тоа после постројката за
прочистување на чадните
гасови.
Принудна промаја кај
котелски агрегат
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Потребен потпритисок во

ложишниот простор од
сса 20 – 30 Ра.

 Вкупниот потпритисок кој

треба да се обезбеди кај
помали котелски агрегати
цца 1 – 2 кРа, а кај
поголеми 2.5 – 3 кРа.
Принудна промаја кај котелски
агрегат
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Пдведуваое на чадните гаспви
 Вентилатори

поставени
загревачот на воздух.

пред

 Се користат за довод на воздух

во ложиштето, како и за обезбедување на разлика на притисок
за совладување на загубите на
притисок во воздушниот тракт
( канали за воздух, загревач на
воздух, слојот на гориво или
горилниците).

 Загуби на притисок во воздушниот
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тракт се во ранг на големини од 1 1,5 кРа кај мали котелски агрега-ти
и сса 2 - 2,5 кРа кај големи
котелски агрегати.

Принудна промаја кај
котелски агрегат

Пдведуваое на чадните гаспви

Принудна промаја со
натпритисок во гасно
воздушниот тракт
235
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

СОГОРУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ
ВИДОВИ НА ГОРИВА

237

Согорување на
тврди горива
238

Согорување
на нафта и
мазут
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Согорување на природен гас
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Согорување на втечнети гасови
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

ПРОЦЕСНИ ПОСТРОЈКИ И
ОПРЕМА

243

ПРОЦЕСНИ ПОСТРОЈКИ И
ОПРЕМА
Испуштање на загадувачки материи од процесни постројки и опрема е различно, во зависност од видот на
индустрискиот погон, видот на индустриското производство, технолошкиот процес кој се користи и
применетата технолошка опрема.
Се разгледува за секој технолошки процес поодделно !
Во ПРИЛОГ-от се дадени повеќе различни технологии и
технолошки постапки, каде се разгледуваат основите
на самата технологија и испуштањата на загадувачки
материи.
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

ПОСТРОЈКИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА

245

ПОСТРОЈКИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
Испуштање на загадувачки материи од вентилациони
системи е различно, во зависност од видот на
индустрискиот погон и видот на индустриското производство.
Кај поодделни индустриски погони се јавува како доминантен начин на загадување на атмосферата
(графички погони, текстилна индустрија, дрвна
индустрија, и.т.н.).
Се разгледува за различни технолошки процеси поодделно !
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема
ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ
И
ИНСТАЛАЦИИ
247

ЛАДИЛНИ ПОСТРОЈКИ И ИНСТАЛАЦИИ

Иако нема континуирани испуштања на ладилните флуиди како загадувачки материи, се појавува како
проблем при манипулација со ладилните флуиди, за
време на полнење на ладилните системи, поравки и
ремонти.
На глобално светско ниво е една од причините за нарушување на озонскиот слој и глобалното затоплување
на земјата.
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Испуштање на загадувачки
материи од различни видови
постројки и опрема

ТРАНСПОРТНИ СРЕТСТВА

249

ТРАНСПОРТНИ СРЕТСТВА

Се појавува при користење на транспортни сретства со
вградени дизел и ото мотори.
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ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНИ
ГАСОВИ
ПОСТРОЈКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ПРАЩИНА
 СУВИ ПОСТАПКИ


Инерцијални сепаратори
• Таложни комори,
• Жалузини и инерцијални пречистувачи,
• Циклони,
• Филтри со зрнест слој
• Друго



Вреќасти филтри со
• Механичко тресење
• Реверзибилен воздух
• Реверзибилен проток

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ПРАЩИНА
 ВЛАЖНИ (МОКРИ) ПОСТАПКИ КАЈ СКРАБЕРСКИ

АПАРАТИ
 Бризгални,
 Со исполна,
 Со решетки,
 Со инерцијално-ударно дејство
 Центрифугални,
 Брзински ( Вентури ).
 ЕЛЕКТО ФИЛТРИ
• Суви,
• Влажни.

ПРПШИСТУВАОЕ НА МАГЛА И ДИСПЕРГИРАНИ
КАПКИ ПД ТЕШНПСТ

 ЕЛЕКТРОФИЛТРИ
 Суви,
 Влажни,

 ФИЛТРИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА МАГЛА,
 МРЕЖЕСТИ ФАЌАЧИ НА КАПКИ

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ГАСНИ ЗАГАДУВАШКИ
МАТЕРИИ

 АПСОРПЦИЈА
 Апсорбери со различна конструкција

 АДСОРПЦИЈА
 Адсорбери со различна конструкција

 КАТАЛИТИЧКИ МЕТОДИ
 Реактори

 ТЕРМИЧКИ МЕТОДИ
 Печки, горилници

ПРПШИСТУВАОЕ ПД ЗАГАДУВАШКИ МАТЕРИИ ВП
ПАРНА ФАЗА

МЕТОДИТЕ СПОМЕНАТИ ПРЕТХОДНО
 КОНДЕНЗАЦИЈА И КОМПРИМИРАЊЕ


Прочистување од прашина
Инерцијални сепаратори

•Таложни комори,
• Жалузини и инерцијални
пречистувачи,
• Циклони,
• Филтри со зрнест слој
• Друго

ТАЛОЖНИ КОМОРИ
Нечист
гас

Прочистен
гас

Нечист
гас

Прочистен
гас

Собрани честички

ИНЕРЦИЈАЛНИ ФАЌАЧИ НА ПРАШИНА (ПРЕГРАДНИ КОМОРИ)
Нечист
гас

Прочистен
гас

ЖАЛУЗИНСКИ
СЕПАРАТОРИ

ВИОРНИ
ПРЕЧИСТУВАЧИ

Центрифугални собирници
ЦИКЛОНИ

Прочистување од прашина

Вреќести филтри
•Механичко тресење
• Реверзибилен воздух
• Реверзибилен проток

Вреќасти колектори со механичко чистење
Предности и недостатоци
ПРЕДНОСТИ
 имаат висок коефициент на прочистување од
прашина
 може да користи јаки ткаени вреќи кој што се
полнат брзо за време на циклусот на прочистување
со што се намалува интензитетот на нафатена
прашина
 едноставни за употреба
 имаат помали загуби на притисок споредено со
колектори со иста ефикасност
НЕДОСТАТОЦИ
 има мал однос на брзината на гасот во однос на
површината на филтерската вреќичка
 не може да се применуват при високи температури
 бараат голем простор
 потреба од голем број на вреќички
 голем број на подвижни делови и почесто
одржување
 можност од појава на токсичен гас заради честото
менување на вреќичките
 може да се резултира со помала ефикаснот заради
можноста од навлегува-ње на воздух односно појава
на позитивен притисок во внатрешноста на вреќите

Вреќасти филтри со реверзибилен воздух
ПРЕДНОСТИ
 висока ефективност на прочистување од
прашина
 се препорачува за прочистување на фина
прашина при повисоки температури
 помали загуби на притисок при иста
ефикасонст
НЕДОСТАТОЦИ
 има мал однос на брзината на гасот во
однос на површината на филтерската
вреќичка
 бара почесто чистење заради присуството на пофина прашина
 нема ефективен начин на прочистување
на наталожената прашина
 прочистениот воздух мора да се филтрира
 можност од појава на токсичен гас заради
честото менување на вреќичките

Механизми за тресење
Прочистен
гас

Држачи

Цевна
плоча

Нечист гас

Собрани честички

Вреќаст филтер со реверзибилен
воздух

Вреќасти филтри со реверзибилен проток
ПРЕДНОСТИ
 висока ефективност на прочистување од
прашина
 има висок однос на брзината на гасот во
однос на површината на филтерската
вреќичка
 висока ефикасност при прочистување и
минимално таложење на агресивна прашина
 може да се врши континуирано
прочистување
 може да се корастат јаки ткаенини
 помала количина на материјал
 имаат помали димензии
 некои изведби дозволуваат замена на
вреќичките без влегување во внатрешноста
 помали загуби на притисок при иста
ефикасност

НЕДОСТАТОЦИ
 примена на сув компримиран воздух
 не може да се користат при високи
темпаратури
 не може да се користат во услови на влага
или влажен гас на излезот од каналот

Механизми за
тресење
Прочист
ен
гас
Нечист
гас
Цевна
плоча
Држач
и

Собрани
честички

Вреќаст филтер со реверзибилен
проток

ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРЕЌАСТИ ФИЛТРИ
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ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРЕЌАСТИ ФИЛТРИ
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Прочистување од прашина
ВЛАЖНИ (МОКРИ) ПОСТАПКИ
КАЈ СКРАБЕРСКИ АПАРАТИ
•
•
•
•
•
•

Бризгални,
Со исполна,
Со решетки,
Со инерцијално-ударно дејство
Центрифугални,
Брзински ( Вентури ).

СКРАБЕРИ
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СКРАБЕРИ
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СКРАБЕРИ
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ЕЛЕКТРО ФИЛТРИ

ЕЛ. ФИЛТРИ
Eлектро филтрите обезбедуваат највисок степен на прочистување на
гасови, но се најскапи како инвестиција.
Ел. филтри се користат за :
• Прочистување на загадени гасови од прашина,
• Прочистување на магла и диспергирани капки
од течност
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ЕЛ. ФИЛТРИ
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ЕЛ. ФИЛТРИ
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РЕКУПЕРАЦИЈА
НА ПРАШИНА
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Прочистување од гасни
загадувачки материи
АПСОРПЦИЈА

 Апсорбери со различна конструкција
АДСОРПЦИЈА

 Адсорбери со различна конструкција
КАТАЛИТИЧКИ МЕТОДИ

 Реактори
ТЕРМИЧКИ МЕТОДИ

 Печки, горилници

Апсорпција на ЅО2

278

Апсорпција на ЅО2

279

Високотемпературна обработка
на загадени гасови
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Постројки, примарни агрегати
и опрема

ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЧАДНИ ГАСОВИ И ЗАШТИТА НА
ОКОЛИНАТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Вo продуктитe oд сoгорувањето на органските горива,

се содржат различни загадувачки материи како јаглен
моноксид ( СО ), оксиди на сулфур ( SO2 и SO3 ),
оксиди на азот ( NO, NOx ), летечки пепел.
 Денес и СО2 се третира како загадувач, од причини
што заради преголемото исфрлање во атмосферата,
истиот е главната причина за ефектот на стаклена
градина.
Поделба на филтерски постројки за прочистување на
чадни гасови од котелски постројки, спрема принципите на дејство :
 Механички суви,
 Механички водени ( влажни ),
 Електростатски.

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Механички суви филтерски постројки,

се со различни принципи на дејствување.
Често се користат циклонски уреди, кои
работаат врз основа на делување на центрифугалните сили врз честичките од
пепел при вртливо движење на гасниот
поток во апаратот.

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Механички влажни филтерски

постројки, исто така се со различни принципи на дејствување.
Често се користат вертикални
циклони со воден филм од внатрешната страна на апаратот.

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Eлектро филтрiте обезбедуваат највисок степен на прочис-

тување на чадните гасови, но се најскапи како инвестиција.

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Прочистување на загаден

гас кај електро филтри

 Електро филтер - составни елементи

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
 Концентрациjaта

на оксиди на азот зависи од
температурното ниво во jaдрото на факелот и концентрацијата на кислород, која може да се смали со
соодветна организација на процесот на согорување.

 Од важност е подржување на што по ниска темпера-

тура во зоната на горење, при мал коефициент на
вишок на воздух.

Прочистување на чадните гасови и заштита
на околината од аерозагадување
Таб. хх – Карактеристики на филтерски постројки
К.п.д. на
постројка

Загуби на
притисок

%

кПа

Механички суви филтерски постројки

75 - 80

0.5 – 0.7

Механички влажни филтерски постројки

80 – 90

Eлектро филтрiте

95 - 99

Вид на филтерска постројка



0.15 – 0.2

За смалување на количествата на сулфур во течните горива,
истите се прочистуваат при самата преработка во рафинериите.

 За

смалување на концентрациите на сулфурни оксиди во
продуктите на согорување, денес има комерцијално применливи
технологии, на база на апсорпија на сулфурните оксиди, но се
сеуште со релативно висока цена.

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
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Исфрлените и испуштени загадувачки материи во атмосферата, со расејување, се распространуваат во
поблиската и пошироката околина на изворот на
загадување, при што влијаат врз нивото на загаденост
на околниот простор.
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Rasejuvawe na zagaduva~ki materii
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РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
Карактеристиките на изворите на загадување, како и
месните климатски услови, во значителна мерка влијаат врз параметрите на расејувањето на загадувачките
материи.
Со исфрлање и испуштање на загадувачките материи, се
вклијае врз загадувањето и загаденоста на атмосферата
во поблиската и пошироката околина на изворот на
загадување.
Загадувањето, ќе зависи од продукцијата и карактеристиките на загадувачките материи (условно претставено на
Сл. 2 ).
Загаденоста на околината ќе зависи, како од продукцијата и карактеристиките на загадувачките материи
(условно претставено на Сл.2 ), така и од карактеристиките на расејувањето на загадувачките материи,
292 (условно претставено на Сл. 3).

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ
Самото расејување се врши според сложени механизми,
при што е присутно едновремено делување на редица
влијателни фактори.
Нестационарноста на повеќето од влијателните фактори,
ја прават предметната проблематика исклучително
сложена.
За исклучителна сложеност на проблематиката, од
значење е и едновременото испуштање на различни
загадувачки материи од повеќе различни извори на
загадување.
За илустрација, влијанието на некои од факторите врз
расејувањето на загадувачките материи, претставени
се сликовито
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veter

veter

veter

veter

Исти материи, различни
количини на испуштање
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Исти количини, различна
токсичност на материите кои се
испуштаат

РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИ

W

W

Различна брзина
на ветер
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W

Различна висина
на оџак

W

296

РАСЕЈУВАЊЕ
НА ПОЛУТАНТИ

Атмосферски услови
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W

Орографија
на терен
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W
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W

Истовремено
дејство на два
извора
W
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ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
За да се обезбедат барањата кои се поставуваат со стандардите и нормите за квалитет на воздухот, при
проектитрање на нови производни технолошки капацитети, се вршат пресметковни проценки на
влијанието на отпадните загадувачки материи кои се
исфрлаат, врз нивото на загаденост на атмосферата.
Загаденоста на атмосферата е во директна зависност од
расејувањето на загадувачките материи од изворите на
загадување, па пресметката се сведува на пресметка на
концентрациите на загадувачките материи во
просторот, како и димнамиката на промените на
концентрациите во зависност од динамиката на
промените на влијателните фактори.
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ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
За проценки на расејувањето на загадувачките материи
од пооддеделни извори на загадување, пресметковните
методи се со различен степен на точност. При тоа,
степенот на точност на проценките, вогалвно е во
зависност од :
 методот со кој се вршат пресметките,
 валидноста и репрезентативноста на влезните податоци,
 едновремента работа на поодделните извори на загадување,
 постоечкото ниво на загаденост на атмосферскиуот воздух.

Моделите кои се користат за пресметка на расејувањето
на загадувачки материи, во глобала се делат на :
 емпириски,
 Гаусови,
301

 диференцијални.

ПРОЦЕНКА НА РАСЕЈУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
Емпириските модели се со ограничена примена.
За истите се потребни најмал број на влезни податоци, но
и проценките се со ограничен степен на точност.
Гаусовите модели, денес се најчесто во примена, иако и
тие имаат низа недостатоци.
Диференцијалните модели се од насложен вид, но
најчесто, обезбедуваат највалидни проценки, нормално,
за валидни и репрезентативни податоци.
Кај овие модели се користи сложен математички апарат и
се обработуваат маса на податоци, за што е обавезна
примената на програмски пакети, кои пак можат да се
реализираат на моќни компјутери.
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РАСЕЈУВАОЕ НА ППЛУТАНТИТЕ ПД
ВИСПКИ ПЧАЦИ
Проф. д-р Александар Маркоски
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1
Проф. д-р Александар Маркоски
РАСЕЈУВАЊЕ НА ПОЛУТАНТИТЕ ОД ВИСОКИ ОЏАЦИ
Проучувањето на расејувањето на полутанти од високи оџаци е од посебен интерес
поради тоа што вакви оџаци се градат кај постројки што се од витален интерес за
стопанството на секоја држава (термоелектрани, нуклеарни постројки, хемиски
постројки и др.) и поради тоа што сите споменати постројки се најчесто со голем
капацитет, а тоа редовно повлекува и големи емитирани количества на штетни
материи. Овие објекти најчесто се градат надвор од урбаните средини, и по можност
на терени со слабо изразен рељеф, со цел расејувањето на полутантите да биде што
поуспешно, на поголема површина, со што се добиваат пониски вредности за
приземните концентрации на полутантите.
РАСПРОСТРАНУВАЊЕ НА ПЕРЈАНИЦАТА КАЈ ВИСОКИ ОЏАЦИ ВО ЗАВИСНОСТ
ОД МЕТЕОРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ
Големата висина на оџаците (кај термоелектраните достигнува и до 320 m)
овозможува процесот на расејување да се разгледува скоро исклучиво во зависност
од метеоролошките услови, бидејќи и објектите кои се во близина најчесто имаат
далеку помала висина од оџакот. На тој начин распространувањето на перјаницата не
е ограничено и таа зависи од стабилноста на атмосферата, вертикалниот
температурски градиент, висината на слојот на мешање, и други параметри кои го
карактеризираат планетарниот граничен слој.
Според обликот на расејување извршена е класификација на шест основни типови
при различни атмосферски услови. На Сл.1 и Сл.2 на левата страна се претставени
температурските профили (полна линија) и адијабатската промена (испрекината
линија) и обликот на перјаницата на десната страна од сликите.
Бранување (looping) е првиот тип на расеување и е претставен на Сл.1.а.
Карактеристичен е за нестабилни услови кои се јавуваат во ведри сончеви денови, со
температурски градиент поголем од адијабатскиот и силно изразена термална
турбуленција. Големите турбулентни виори брзо ги расејуваат полутантите,
перјаницата има облик на невоедначени бранови и во случај чадот да допира до
површината на земјата (особено изразно кај пониски оџаци), се појавуваат високи
површински концентрации во близина на изворот.
Конусно расејување (coning) се јавува при неутрални услови кога температурскиот
градиент е близок до адијабатскиот на помал од изотермскиот. Обликот на
перјаницата е во вид на конус (Слика 1.б), а растојанието на кое чадот првпат ја
допира површината е доста поголемо од она кај бранувањето.Се јавува во случаи кога
небото скоро потполно е прекриено со облаци, или во ноќи при појава на ветрови со
умерена брзина.
Разветрување (fanning) се јавува кога се појавуваат изразито стабилни услови
(инверзија) и температурскиот градиент е униформно позитивен по цела висина над и
под оџакот. Вертикалното расејување е исклучително мало (Слика 1.в), а во одредени
случаи исто така и расејувањето по хоризонтала може да биде мало. Приотоа, ако
има изразити промени на наската на ветрот може да се јави невоедначено расејување
во хоризонтален проавец и во тој случај предвидувањето на концентрациите е
поврзано со големи тешкотии.
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а)

б)

в)

Сл. 1 - Распространување на чадот при униформни температурски профили
За разлика од претходно опишаните три типови на расејување кога
температурскиот градиент е униформен, и кои одговараат на основните типови на
стабилност на атмосферата (нестабилна, неутрална, стабилна), многу често има
појава на неуниформни профили предизвикани од инверзните слоеви кои можат да се
наогаат над земјината површината, под или над оџакот, а може да се јават и два
инверзни слоеви на различни висини со што се придонесува перјаницата да добива
различни облици.
Издигнување (lofting) се појавува кога постои инверзен слој од површината на
земјата, па до под излезниот отвор на оџакот (Слика 2.а). Овие услови се јавуваат со
почеток на ноќта кога се јавува развој на инверзниот слој поради радијативното
ладење на земјината површина. Инверзниот слој од долната страна го ограничува
расејувањето на полутантите, пераницата може да се шири само нагоре. Во случај да
развојот на инверзијата предизвика надминување на висината на оџакот,
расејувањето преминува во обликот разветрување.
Кадење (fumigation) е петиот тип на расејување кој се јавува наутро со изгревање
на сонцето и разбивање на површинскиот инверзен слој, така да формира изразито
конвективен приземен слој, ограничен од горната страна со инверзен слој. Претходник
на овој тип расејување е разветрувањето поради инверзните услови кои се на висина
на отворот на оџакот. Со понатамошното загревање висината на слојот на мешање
расте и кога ќе достигне висини над висината над оџакот (Слика 2.б) иверзниот слој
од горе го ограничува ширењето на чадот нагоре, а со интензивното мешање надолу
доаќа до појава на високи концентрации на тлото. Сепак, поволно е тоа што оваа
појава најчесто не трае подолго од триесетина минути.
Заробување (trapping) се појавува кога чадот е ограничен со два инверзни слоја,
од горе и долу што го спречуваат неговото раширување во вертикален правец (Слика
2.в). е сличен на кадењето, но поради долниот инверзен слој приземните
концентрации во близина на изворот се далеку помали.
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а)

б)

в)

Сл. 2 - Распространување на чадот при неуниформни температурски профили
Условите на расејувањето за конкретен оџак многу зависат од поставеноста на
оџакот, и тоа локално и глобално. Кај оџаци поставени во области со топла и сува
клима се очекува појава на бранување во попладневните часови, и во зависност од
висината на оџакот издигнување или разветрување во раните утрински часови. Во
области со влажна клима и голема облачност конусното расејување се појавува
далеку почесто отколку бранувањето. Исто така при облачни услови приземните
инверзии се многу мали.
РАЗМЕР НА ДИСПЕРЗИОНИТЕ ПРОЦЕСИ
Аерозагадувањето а многу повеќе од локален проблем. Во зависност од размерите
на дисперзијата и размерите на влијанието на полутантите врз квалитетот на воздухот
и атмосферата воопшто, може да се изврши поделба на дисперзионите процеси
според т.н. скала на дисперзиониот процес, на 4 категории :
 локална,
 локално-регионална,
 регионално-континентална,
 глобална.
За разлика од порано, кога основна цел беше решавање на проблемот во локални
рамки, во поново време сите мерки, закони, акти и други активности на влади,
организации и здруженија за заштита на околината (environmental policy), се насочени
и кон решавање на глобалите проблеми (глобално затоплување, уништување на
озонот и др.). Други делови од полисата за заштита на околината кои се однесуваат
на атмосферата се: ацидификацијата (формирање на киселини како резултат на
емисиите од сулфур-диоксид, оксидите на азотот и амонијакот), формирање на фотооксиданси (смог), урбано загадување, и др.
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Табeла 1 - Преглед на разни области од полисата за заштита на околината кои се
однесуваат на атмосферата и соодветната скала на дисперзиониот процес
Глобална

Климатски промени

Уништување на озонот
Тропосферски озон
Тропосферски промени
Ацидификација
Летен смог
Зимски смог
Отрови во воздухот
Урбано загадување
Индустриски полутанти
Полутанти од нуклеарни
постројки
Полутанти од хемиски постр.

Регионалноконтинентална








Локалнорегионална
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Во Табела 1 е даден преглед на разни видови полутанти и промени кои се јавуваат
во атмосферата, и размерите на дисперзионите процеси во кои тие имаат значајно
влијание. Полутантите кои се емитирани од термоенергетските постројки имаат
најголемо влијание врз квалитетот на воздухот во близината на објектот и пошироко
во регионот, односно дисперзионите процеси имаат локален до регионален размер.
ПОТРЕБА ОД ДИСПЕРЗИОНИТЕ МОДЕЛИ И ОБЛАСТИ НА НИВНА ПРИМЕНА
Атмосферските дисперзиони модели се базирани врз основа на описот на
физичките и хемиските процеси: започнуваат со емисијата, па понатаму продолжуваат
со атмосферската дисперзија и расејување со ветерот, хемиските трансформации, и
на крај ги пресметуваат приземните концентрации и таложењето. Овие модели се во
состојба да дадат опис на односот причина/последица кој е од исклучителен интерес
при проучувањето на влијанието од аерозагадувањето. Од друга страна, после
развивањето на моделот неговата понатамошна примена е релативно евтина, и
моделите при познати емисиони концентрации можат да се користат за пресметка на
минати, сегашни и идни сценарија и состојби, а во зависност од потребата и областа
на примена
Примена за законски потреби
Во скоро сите Европски држави дисперзионите модели се користат за законски
потреби. Резултатите од моделите се користат при донесувањето на одлука за
дозволените нивоа на емисија, односно се користат во фазата на проектирање на
нови индустриски објекти и патишта, за проценка на нивното влијание врз квалитетот
на воздухот. Генерализирано кажано, моделите во оваа област на примена потребно
е да обезбедат информации за просторната распределба на концентрациите на
полутанти при појава на високи епизодни концентрации, и податоци за очекуваните
концентрации усреднети за подолг временски период.
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Поддршка на полисата за заштита на околината
При проценка на квалитетот на воздухот во некоја област дисперзионите модели
имаат важна улога заедно со катастарот на загадувачите и мониторинг системите.
Доста често, за поддршка на полисата за заштита на околината при отсуство на
мерени податоци се користат само моделите за предвидување на концентрациите. Со
ова, задачата која се поставува пред моделите станува покомплексна бидејќи
потребно е истите да даваат валидни резултати и при услови на аерозагадување кои
доста се разликуваат од конкретната состојба. Користењето на дисперзиони модели
во комбинација со моделите за загадување на водата, почвата и др., овозможува
интегрален пристап кон проучување на загадувањето на животната среедина што е
посебно изразено во последно време. Од практичен аспект ова значи дека е потребно
да се развиваат доста попрости модели, но без да се занемарат базичните влијателни
фактори и информации за процесот кој се моделира.
Информирање на јавноста
Примената на дисперзионите модели за информирање на јавноста е една од
улогите на овие модели за која се очекува да има постојан пораст. Барањата кои се
поставуваат пред моделите се слични со оние за поддршка на полисата, но потребно
е добиените податоци да можат да се дистрибуираат во реално време, со цел да
предвидувањата за краткотрајни епизодни високи концентрации и можностите за
појавување на епизоден смог бидат истовремено достапни до јавноста.
Научни истражувања
Главна цел на моделите кои се користат за научни истражувања е опис на
динамичките ефекти и симулација на комплексните процеси кои го вклучуваат и
аерозагадувањето.
ПОДЕЛБА НА ДИСПЕРЗИОНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА РАСЕЈУВАЊЕТО
Во зависност од потребата за проучување на одредени сегменти од процесот на
расејување и од користениот математички апарат за дефинирање на моделот се
разликуваат повеќе типови на модели.
 Модели за издигнување на чадот. Во најголем број случаи, полутантите кои се
емитираат од оџаците имаат повисока температура од околниот воздух. Исто така,
најголемиот број индустриски полутанти при излезот од оџакот имаат одредена
излезна брзина, односно почетен вертикален момент. И двата фактори (термалниот и
механичкиот момент) придонесуваат да се зголеми средната висина на перјаницата
над оџакот. Овие модели го опишуваат однесувањето на чадот во почетната фаза на
дисперзијата, а нивната формулација најчесто е остварена со користење на
емпирички пристап.
 Гаусови модели. Гаусовите модели се најчесто користени дисперзиони модели. Тие
се базирани на претпоставката дека расејувањето на полутантите на разни
растојанија од изворот е базирано на Гаусовата распределба во хоризонтален и
вертикален правец.
 Семи-емпирички модели. Оваа категорија во себе содржи неколку разни типови
модели кои биле развивани воглавно за практични пресметки. Независно од
меѓусебните разлики на моделите кои спаѓаат во оваа категорија, сите модели се
карактеризираат со драстично упростување на дисперзионите процеси и висок степен
на емпиричка параметризација.
 Euler-ови модели. Транспортот на полутантите може доста добро да се симулира со
помош на моделите кои ја решаваат равенката на атмосферска дифузија, односно
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равенката на конзервација на масата на полутантите. Ова е т.н. Ојлеров пристап каде
усвоениот референтен координатниот систем е фиксиран за изворот на полутанти.
Овие модели најчесто се вградени во прогонстичките метеоролошки модели.
 Lagrange-ови модели. Како алтернатива на Ојлеровите модели, кај Лагранжовиот
пристап усвоениот координатен систем “патува“ заедно со полутантите носени од
ветрот. Во оваа група модели спаѓаат сите оние кај кои перјаницата е поделена на
разни елементи како: сегменти, облачиња, честички, итн.
 Хемиски модели. Оваа група на модели во себе ги вклучува сите оние кои вршат
пресметување на хемиските реакции. Сложеноста на овие модели започнува со оние
кои користат хемиски реакции од прв ред (трансформација на сулфур-двооксид во
сулфати), па се до оние кои ги опишуваат комплексните фотохемиски реакции.
Постојат неколку стандардни шеми на хемиски реакции кои се предложени за
симулирање на динамиката на хемиските реакции. Овие шеми можат да се
имплементираат во Ојлерови и во Лагранжови модели.
 Рецепторски модели. Под поимот рецептор се подразбира локација со точно
одредени координати на одредено растојание од изворот, која е опремена со мерна
опрема за регистрирање на концентрацијата на полутантите. Спротивно на
дисперзионите модели кои го пресметуваат придонесот од изворот на штетни материи
кој се рефлектира како одредена концентрација измерена на рецепторот, кај
рецепторските модели се започнува од измерената концентрација и се бара
придонесот на секој од можните извори на штетни материи во околината.
 Стохастички модели. Стохастичките модели се базирани на статистички и
полуемпирички техники, и имаат за цел да ги анализираат трендовите, периодичните
појави и меѓусебните односи меѓу квалитетот на воздухот и атмосферските мерења, и
имаат за цел да го предвидат развојот на т.н. полуциони епизоди. Статистичките
модели се доста корисни во ситуации кога е потребно предвидување во реално време
на краткотрајни епизоди, кога имаме на располагање информации за измерените
трендови на концентрациите. Во такви случаи овие модели покажуваат подобри
резултати од резултатите добиени со детерминистички анализи и модели.
Насоки при избор на модел за конкретна примена
Поради огромниот број различни дисперзиони модели секоја конкретна пресметка
на имисијата започнува со дилемата: како да се идентифицира и избере соодветен
модел за конкретниот проблем, и која е доверливоста и точноста на избраниот
модел. Во решавањето на овој проблем можат да помогнат податоците претставени
во Табела 2.
Проучувањето на дисперзијата на полутанти од високи оџаци е комплексен
проблем чие решавање е поврзано со голем број проблеми и ограничувања, па
поради тоа и денес во светот непрекинато се работи на усовршување на постоечките
модели и на развој на нови, а се со цел тоа да придонесе за зачувување на
квалитетот на воздухот.

Табела 2 - Области на примена на разни категории дисперзиони модели
(1: за законски потреби; 2: поддршка на полисата; 3: информирање на
јавноста; 4: научни истражувања).

Тип на модел
Издигнување на
чадот
Гаусов
Семи-емпирички
Ојлерови
Лагранжови
Хемиски
Рецепторски
Стохастички

Размер на атмосферските процеси
Микроскала
Мезоскала
Макроскала
Размер на дисперзионите процеси
Локална
ЛокалноРегионалноГлобална
регионална
континентална
1,2,4
1,2,4
1,2,3,4
1,2,4
4
(1,2),4

1,2
1,2,4
2,3,4
4
2,3,4
2,4
2,4

2,4
2,4
2,4

2,4
2,4
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
Проф. д-р Александар Маркоски
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Термоенергетски објекти
Светските трендови покажуваат раст на потрошувачката
на електрична енергија од година во година.
Причини - пред се забрзаната индустријализација и
современиот начин на живот кој се карактеризира со
користење на голем број електрични апарати и уреди.
На тој начин се повеќе ја зголемува зависноста на
човештвото од електричната енергија.
Големи количества електричната енергија може да се
добијат на неколку начини од :
 хидроелектрани,
 термоeлектрани и
 нуклеарни енергетски реактори.

Постојат и други алтернативни извори на енергија
(ветер, сончева, геотермална енергија, енергија на
бранови и др.), но сепак тие се користат во многу
помал обем и во ограничени случаи, со многу помали
инсталирани капацитети по единечен објект.
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Термоенергетски објекти
Огромен дел од произведената електрична енергија во
светот отпаѓа на термоелектраните, кои поради природата на технолошкиот процес спаѓаат во групата на
најголеми загадувачи на воздухот.
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Основни карактеристики на технолошкиот
процес во термоенергетските објекти
Технолошки процес во термоенергетските објекти :
 Горивото ( јаглен, мазут, гас ) се доведува во котелот
каде што согорува и притоа се добиваат гасови (продукти на согорување) кои имаат висока температура.
 Гасовите својата топлина ја предаваат на водата која
се испарува и добиената пареа која има висок притисок и висока температура, се уфрла во турбината
каде топлинската енергија се претвора во механичка,
што се манифестира во ротационо движење на
турбината.
 Ротационото движење се пренесува во генератор,
каде се добива електричната енергија која понатаму
преку трансформатори и дистрибуционата мрежа се
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пренесува до корисниците.

ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА
Бидејќи не постои начин за складирање на големи количества електрична енергија, потребно е истата да се
дистрибуира до потрошувачите во моментот кога се
произведува.
Термоелектраните заедно со сите други поголеми
извори на електрична енергија непрекинато се
поврзани во заедничкиот електроенергетски систем на
земјата.
За разлика од хидроелектраните кои се доста флексибилни и можат да започнат со работа и по потреба да
го прекинат производството за многу кратко време, кај
термоелктраните поради карактерот на технолошкиот
процес не се дозволени вакви пореметувања.
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ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА
Термоелектранирте се проектирани да обезбедат стабилна, континуирана и непрeкината работа и да го
поднесат најголемиот товар во потрошувачката на
енергија, а хидроелектраните се користат за ―пег
лање―
на зголемената потрошувачка на енергија во одредени
периоди од денот и годината.
Процесот на претворба на топлинската во електрична
енергија е сврзан со доста големи енергетски загуби.

Термодинамичкиот коефициент на корисно дејство изнесува околу 0,33, што значи дека од расположивата
топлинска енергија 2/3 третини се ослободуваат неискористени во околината, а само 1/3 се искористува и
се претвора во електрична енергија.
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ПРПИЗВПДСТВП НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И
ПРПДУКЦИЈА НА ПТПАДНИ МАТЕРИИ
Структурата на ТЕ ложени со јаглен, произлегува од
барањата кои се поставуваат за реализација на технолошкиот процес за производство на ел. енергија.
Самиот производен процес, се реализира со редица технолошки постапки, при што врзаната хемиска енергија
во горивото, се трансформира во топлинска, механичка
и на крајот во ел. енергија, како краен производ, која се
испорачува до потрошувачите.
Како основна суровина е јагленот, а се користат и вода и
воздух.
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ПРПИЗВПДСТВП НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА И
ПРПДУКЦИЈА НА ПТПАДНИ МАТЕРИИ
Технолошката опрема со која се реализира производството на ел. енергија е збир од апарати, постројки и
системи, со кои се реализираат поодделни технолошки
фази.
За лоцирање на отпадните материи, извршено е групирање на поодделни постројки и системи во трактови, со
доминантна функција на поодделни технолошки
постапки.
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Тракт на затвпрен парпвпден циклус
Главниот работен процес, при работата на ТЕ, се одвива во
трактот на затворениот пароводен систем ( напојна
вода - пареа - кондензат ).
При тоа се реализира пренос на претворбата на
топлинската енергија од согорувањето на горивото во
механичка енергија на турбината, а во крајна линија во
ел. енергија, како краен производ, која се генерира во
генераторот.
Отпадните материи во трактот од затворениот пароводен
циклус, се сведуваат на испуштање на извесни
количини од работниот флуид во околната средина,
како отпадни води со различни карактеристики.
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Тракт за снабдуваое сп гпривп
Термоелектраните се снабдуваат со гориво со транспорт
на јагленот од соодветното наоѓалиште.
Мазут кај овој тип на термоелектрани се користи при
стартување на парогенераторите од ладна состојба, како
и за подржување на процесот на согорување на
зададени параметри.
Во трактот за снабдување со јаглен, се јавуваат отпадни
материи, како резултат на самопроизволни процеси.
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Тракт за снабдуваое сп гпривп
 Испарување на влага и волатили од сушење на јагленот
на отворените депонии,
 Расејување на прашина од јагленот на отворените
депонии,
 Продукција на прашина при претовар и транспорт на
јагленот со транспортните системи,
 Загадување на површинските води од промивање на
јагленот на отворените депонии при атмосферски
врнежи.
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Тракт за снабдуваое сп гпривп
Претходното е од релативно мали размери, а евентуално
се загадува само микро-локацијата на ТЕ.
Во трактот за снабдување со мазут, нема отпадни
материи, како нус продукти на технолошкиот процес.
Отпарувањето на волатили од врските на мазутните
резервоари со атмосферата, е од незначително влијание
врз загадувањето на околината и истото нема да биде
разгледувано.
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Тракт на снабдуваое сп впда
Водата во ТЕ се користи повеќенаменски, како :
 работен флуид во затворениот пароводен циклус,
 разладен флуид,
 за општотехнички потреби,
 за санитарни потреби.
Количините на вода, кои се користат при работата на ТЕ,
се релативно големи, па снабдувањето со вода е значаен
сегмент во структурата на целината на ТЕ.
За работата на поодделни постројки, потребата од вода со
различни карактеристики, во ТЕ се решава со хемиска
припрема на водата, пред се со постапки за
декарбонизација и деминерализација.
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Тракт на снабдуваое сп впда
Испуштањето во околината на отпадни води со различни
карактеристики, може да се разгледа како:
 Континуирано испуштање,
 Периодично испуштање .
Континуирано испуштање, при работа на постројките
за ХПВ, БСО, и.т.н., одмуљување на разладните кули,
испуштање на замаслени води, испуштање на отпадни
води користени за општотехнички и санитарни
потреби.
Периодично испуштање на различни количини на
отпадни води, во различни временски интервали, или
по потреба.
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Тракт на снабдуваое сп впда
Отпадните води се со различен степен на загаденост, а се
од киселинско перење на котлите и основната енергетска опрема од трактот на пароводениот циклус,
промивање на котлите и РВП, конзервација и
деконзервација на котлите, перење на конвективни
топлоразменувачки површини, и.т.н.
Природата на загаденост на водите е хемиска, механичка
и топлинска.
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Гаспвпздушен тракт
Во ТЕ ложени со јаглен, со согорување на горивото (пред
се јагленот и релативно мали количества на мазут), се
ослободува топлинска енергија, од која со трансформација, во самиот технолошки процес, се добива ел.
енергија, како краен производ.
Во процесот на согорување на горивото, се создава смеша
на гасови, при што уделот на поодделните гасни
компоненти, зависи од видот, составот и хемиските
својства на горивото, како и од режимот на согорување,
кој се подржува во ложиштето.
Чадните гасови со обзир на количините кои се исфрлаат,
нивниот состав, физичко-хемиските особини на
составните елементи, се јавуваат како еден од главните
загадувачки материи при работата на ТЕ.
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Гаспвпздушен тракт
Чадните гасови како аеросол, можат да се
како состав од :

разгледуваат

 гасни смеши од гасови, како O2, CO2, CO, SO2, SO3, NOx, H2O,

и.т.н.,
 цврсти честички ( прашина ).

Составот на продуктите на согорувањето, како отпадните
материи, зависи од :
 составот на горивото,
 режимите на работа, кои се подржуваат при процесот на

согорување,

Карактеристиките на отпадните материи, кои од оџакот,
се испуштаат во слободна атмосфера, ќе зависат од
 карактеристиките на продуктите на согорување и
 применетите мерки за третман и прочистување на истите.
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Тракт на пепел и згура
Пепелта и згурата како нуспродукти од процесот на согорувањето на јагленот. Се одделуваат со прочистување на
чадните гасови, а потоа се одлагаат на соодветни
одлагалишта.
Пепелта и згурата се главните цврсти отпадни материи, со
кои се карктеризира производството на ел. енергија,
при користење на јаглен како гориво.
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Ппмпшни ппстрпјки
Од помошните постројки, со кои се опслужуваат блоковите
на ТЕ, можат да се наведат :
 стартна котлара,
 електролизна станица,
 компресорски станици, и.т.н.

Загадувањето на околината од работата на истите, во
однос на загадувањето од работата на блоковите на ТЕ е
минорно и најчесто не се разгледува.
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Ппштптехнички ппстрпјки и пбјекти
За функционирање на ТЕ, како општотехнички постројки
и објекти, можат да се наведат работилници, магацини и
складишта ( отворени и затворени ), административни
и управни простории, објекти за исхрана, и.т.н.
Со обзир на намената на објектите, како отпадни материи,
се јавуваат :
 цврст отпад
 санитарна отпадна вода.
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Квантификација на загадуваоетп пд пппдделни
извпри на загадуваое
Емисионите вредности на загадувачките материи од
поодделните извори на загадување, го дефинираат
загадувањето, со што директно се влијае врз загаденоста на поблиската и пошироката околина.
Квантификација на загадувањето од поодделните извори
на загадување, т.е. дефинирањето на емисионите
вредности, може :
 пресметковно да се процени,

 да се одреди со мерења на поодделни параметри

и големини.
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Квантификација на загадуваоетп пд пппдделни
извпри на загадуваое
Составот, карактеристиките и количините на отпадните
материи кои се продуцираат при реализација на поодделните технолошки процеси, зависат од редица
фактори, кои моѓат да се разгледуваат во групи влијателни фактори.
 Снагата на ТЕ,
 Карактеристиките на суровините и материјалите кои

учествуваат во технолошкиот процес, а пред се
карактеристиките на јагленот,
 Видот на технолошкиот процес,
 Режимите на работа, кои се подржуваат при реализацијата на
технолошкиот процес.
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Квантификација на загадуваоетп пд пппдделни
извпри на загадуваое
Составот и карактеристиките на отпадните материи, кои
се испуштаат во околината, ќе зависат од :
 карактеристиките на отпадните материи,
 применетите мерки за заштита, т.е. применетите мерки и

начини за прочистување на отпадните материи, пред испуштањето во околината.
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Квантификација на загадуваоетп пд пппдделни
извпри на загадуваое
ЗАКЛУЧОК
При производството на ел. енергија во ТЕ ложени со
јаглен, се продуцираат отпадни материи, при што, како
најдоминантни се :
 чадните гасови, кои од оџаците се исфрлаат во слободна

атмосфера,
 пепелта и згурата, кои се издвојуваат во постројките за
прочистување на чадните гасови, а се одлагаат на
соодветни депониии,
 отпадните води, кои се испуштаат од различните
постројки, но кои во зависност од степенот на загаденост
се испуштаат во околината, или се носат во посебни базени
во кругот на ТЕ.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Продуктите на согорување во себе содржат високи
концентрации на разни гасови и честички.
Концентрациите на поедини гасови и соединененија
во димниет гасови зависат пред се од видот на
гориво, од неговиот хемиски состав, од
конструкцијата на просторот на согорување,
режимот на работа и други параметри.
За илустрација
Елементарната анализа на лигнитот кој се
користи во термоелектраната РЕК Битола.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Елементарна анализа на лигнит од РЕК Битола

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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компонента
јагленород
водород
кислород
азот
согорлив сулфур
пепел
влага

процент
21,8 %
1,98 %
8,70 %
0,56 %
0,54 % (0,7)
15,74 % (20)
51,10 %

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Очекувано е во гасовите што се исфрлаат од
термоелектраните во атмосферата појава на
зголемена концентрација на:
 сулфурни оксиди,
 азотни оксиди,
 јаглеренородни оксиди
 цврсти честички

Бидејќи не постои економски исплатлив начин за
потполно прочистување, во излезните гасови кои се
испуштаат во атмосферата, секогаш постои одредена концентрација на штетни материи.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Неконтролирана емисија на штетни материи :
 цврсти честички пепел и прав, при копањето на јагленот и

неговиот транспорт,
 одведувањето на згурата, пепелот и издвоените честички во
филтрите.

Дополнително загадување на воздухот, иако во помал
обем и на помали растојанија од самиот извор на
честички.
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Штетното влијание на термоелектраните произле-гува
пред се од огромната инсталирана снага на релативно
мал простор, од големите количестава гориво што се
троши, големиот проток на димни гасови, а со тоа и
големи количества на штетни материи.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Како илустрација
Ориентациони вредности на одредени параметри
за еден блок од РЕК Битола

Податоците за цврсти честичи се дадени за случај кога
нормално функционира високо ефикасен електростатски филтер за издвојување на честичките, со
коефициент на прочистување над 99,8 %.
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ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КАКО
ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ

Основни параметри за РЕК- Битола
(податоци по еден блок)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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параметар
Потрошувачка на гориво
Излезна
температура
гасовите
Количество димни гасови
Количество SO2 на излез
Честички (прав) на излез
Aзотни оксиди на излез

вредност *)
350 t/h ~ 100 kg/s
на 185 0С
650 m3/s ~ 400 Nm3/s
~ 1,0 kg/s
~ 40 g/s ~ 3,5 t/ден (99,84 %)
~ 55 g/s

ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Република Македонија е држава со мал хидроенергетски потенцијал кој е делумно искористен, а во план е
изградба и на неколку нови објекти.
Според податоците на Електростопанство во Македонија има изградени 29 поголеми и 26 помали агрегати
со вкупна инсталирана снага во хидроелектраните од
424 МW.
Под претпоставка да се искористат сите можни потенцијални локации за хидроелектрани сепак производството на електрична енергија од хидроелектраните
ке биде доста помало од сегашните потребите на
Република Македонија.
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ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Основа на енергетскиот систем во Македонија е производството на електрична енергија од термоенергетски
постројки.

На три локации се изградени вкупно 5 големи термоенергетски блокови со вкупна инсталирана снага 1005
MW, а егзистираат и четири помали објекти за комбинирано производство на топлинска и електрична
енергија, изградени во големите претпријатија со
вкупно инсталирана снага од околу 40 MW.
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ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Термоелектрани во Република Македонија
објект
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1.

РЕК - Битола

2.
3.

Осломеј
Неготино

инсталирана
ел. снага

вид
гориво

3х225 MW

лигнит

топлинска
моќ
Hd kJ/kg
 7000

120 МW
210 MW

лигнит
мазут

 7000
 40000

ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Термоелектраните во РЕК-Битола и Осломеј се во
редовно производство преку целата година и
според последните податоци обезбедуваат околу
70 % од вкупната потрошувачка на електрична
енергија во Република Македонија.
Термоелектраната во Неготино користи како енергент - мазут и поради тоа таа се користи како
резерва и се вклучува по потреба во зависност од
енергетскиот биланс.
338

MEREWA
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MEREWA
Merewata se prezemaat so cel da se utvrdi so {to i
kolku se zagaduva, ili kolku e zagadena okolinata.
Се вршат мерења на :
 Еmisija, pri ispu{tawe na zagaduva~ki materii vo

okolinata,
 Иmisija, za odreduvawe na nivoto na zagadenost na
okolinata.

Pri analizata na zagaduva~kite materii, merewata
mo`at da bidat :
 Кvalitativni,

koga se odreduva sostavot na
zagaduva~kite materii,
 Кvantitativni, koga se odreduvaat koli~inite, ili
udelot na zagaduva~kite materii.
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MEREWA
Vo zavisnost od potrebite za poznavawe, sledewe i
registrirawe na sostojbite so zagaduvaweto i zagadenosta na okolniot prostor, merewata mo`at da se
vr{at :
 Пovremeno,

koga se vr{at povremeni poedine~ni

merewa,
 Кontinuirano, koga mereweto na parametrite i sledeweto na sostojbite se vr{i kontinuirano.

Za realizacija na merewata, vo upotreba se razli~ni
aparaturi, kade se koristat razli~ni fizi~ki i
hemiski pojavi i principi.
Pri toa se registriiraat razli~ni manifestacii, koi
proizleguvaat od fizi~ko-hemiskite i drugi svojstva na zagaduva~kite materii.
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MEREWA
Vo zavisnost od konstrukcijata i mo`nostite na
aparaturite koi se koristat, merewata mo`at da se
vr{at :
 Мanuelno, {to naj~esto se koristi za poedine~ni

merewa,
 Аvtomatski, {to naj~esto se koristi pred se za
kontinuirani merewa.

Vo zavisnot od vidot na zagaduva~kite materii,
aparaturite koi se primenuvaat, mo`at da bidat za
merewe na :
 Гasovi, vo sostav na gasnata faza na aerosolnite
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sistemi, ili kako pooddelni gasni zagaduva~ki
materii,
 Цvrsti ~esti~ki ( pra{ina ), vo sotav na aerosolnite sistemi.
2/2/2016

MEREWA
Merewata se osetliva materija, pri {to treba da se
vodi smetka za :
 Кarakteristikite i osobinite na zagaduva~kite

materii,
 Дijapazonot na koncentracii na zagaduva~kite
materii,
 Тo~nosta na merewata i analizite.

Пotreben e pravilen izbor na vidot i mo`nostite na
aparaturite и сtriktno pridr`uvawe i sproveduvawe na procedurite koi se predvideni za realizacija
na pooddelnite vidovi na merewa.
Merewata podrazbiraat merewe i na redica drugi
vlijatelni parametri - temperaturi, pritisoci,
vla`nost, brzini, protoci, i.t.n., koi se merat so
voobi~aenata merna oprema so koristewe na
voobi~aenite merni metodi.
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MEREWA

MEREWA I ANALIZA NA GASOVI
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Пroceduri za analiza na polutanti, voglavo se
sveduvaat na :
 Зemawe na proba na gas,
 Аnaliza na probata.
Vo zavisnost od vidot na postapkata i aparaturata
koja se koristi, zemawe na proba na gas, mo`e da
bide so :
 Кonstanten volumen ( vo stakleni, plasti~ni,
gumeni baloni, .i.t.n.),
 Иzmerena proto~na koli~ina na gas.
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Za analiza na probata, se koristat razli~ni metodi,
od {to proizleguva i koristeweto na razli~ni vidovi na aparaturi.

Gravimetriska metoda,
Сupstancata ~ija koli~ina treba da se odredi, najprvo
so pomo{ na nekoja hemiska reakcija, se transformira vo nekoja druga poznata supstanca koja lesno se
izolira i ~ija masa se meri.
Volumetriska metoda,

Нa ist princip kako i kaj gravimetriskata metoda, se
utvrduva volumenskiot udel na pooddelnite komponenti vo gasnata sme{a.
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Opremata koja se koristi i kaj dvete metodi se
standardni i specijalni stakleni sadovi i epruveti,
ra~ni i el. motorni ( naj~esto membranski ) pumpi,
uredi za merewe na protok na gas, creva, cevki,
armaturi i ostanata labotratoriska oprema, analiti~ka vaga, i.t.n.
Сe koristat i razli~ni vidovi na hemiski rastvori,
vo zavisnost od gasot koj treba da se analizira.
Kaj razli~nite merni uredi, se koristat razli~ni fizi~ko-hemiski pojavi i principi, so ~ija registracija
se vr{i detekcija na odredeni gasni zagaduva~ki
materii, kako i kvantitativni merewa na udelot na
pooddelnite supstanci vo sme{ite.
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ

Орсат апаратура
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MEREWA I ANALIZA
NA GASOVI
Razli~ni vidovi na stakleni
epruveti
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ

OZNAKI : 1 - sonda za zemawe na proba, 2 - dr`a~ i filter-hartija za proba na
~ad, 3 - epruveta za promivawe na gas, 4 - mera~ na protok na gas, 5 vakuum pumpa ( {mukalka ).

Aparatura za analiza na 24 saatna proba na ~ad i
sulfur
dvooksid
2/2/2016
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Fotometriski ( kolorimetriski )
Кај hemiska pretvorba, se pojavuva odredeno obojuvawe koe se registrira so kolorimetar.
Dokolku merewata se vr{at vo uslovi na spektralno
~ista monohromatska svetlina - spektralna
fotometrija.
Сe koristi spektroskop.
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Fotometriski
( kolorimetriski )

Спектрофотометар
( PMQ III – Zeiss, Ger. )
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OZNAKI :
1 - lamba so v`areno vlakno, 2
- lamba so vodorodno polnewe pod vakuum, 3 - vrtlivo
ogledalo, 4 - vlezen otvor, 5 blenda, 6 - prizma, 7 - ogledalo, 8 - pokazna skala za
ot~ituvawe na dol`inata na
branovite, 9 - izlezen otvor, 10
- epruveti, 11 - ogledalo pod
agol, 12 - multiplikator na
sekundarni elektroni,
13 fotoelement, 14 - pribor za
ot~ituvawe, 15 - skala na
priborot za ot~ituvawe,
16 ured za priklu~uvawe non izvor
na el. struja
2/2/2016

МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ

Polo`bi
slavina :

na

regulaciona

1 - dovod na reaktiv,
2 - dovod na gas,
3 - istek na iskoristen reaktiv.
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Gasanalizator
Imkometer ( Braun & Lubbe,
Ger )
2/2/2016

МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Indikatorski cevki
Еdnostaven na~in za
merewe na koncentracija
na nekoj gas.
Se sostojat od porozni
materijali, natopeni vo
odnapred pripremeni
rastvori i postaveni vo
zatvoreni stakleni
cevki, so izba`darena
skala.
Видови иndikatorski
cevki
а) со кршлива ампула
б) обични
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Ra~na pumpa i
iindikatorski cevki
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Indikatorski cevki

Pri upotreba, se kr{at
kraevite na cevkata, se
postavuva na ra~nata pumpa,
i se vovlekuva od gasot koj
se analizira.
Na baza na obojuvaweto, se
ot~ituva koncentracijata.
Ra~na pumpa i
iindikatorski cevki
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Apsorpcija na svetlina

Сe koristi svojstvoto na pooddelni gasovi da ja apsorbiraat
svetlinata od odreden del od spektarot na el. magnetnoto
zra~ewe, {to se registrira i meri.
Сe koristat aparaturi koi rabotaat vo oblastite na :
 ultravioletovi zraci i vidliva svetlina,
 infracrveni zraci ( infracrvena metoda ).

OZNAKI :
1 - fotoelement, 2 - kontrolna epruveta, 2 - vrt-liva
segmentna dijafragma, 4 - ispaknata le}a,
5izvor na svetlina, 6 - cilindri~na monta`na cevka, 7 opti~ki filter, 8 - dijafragma so dva otvori, 9 - merna
epruveta, 10, - ispaknata le}a
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Aparat na baza na apsorpcija na svetlina vo ultravioletoviot
i vidliviot del od spektarot na svetlinata
( OKOMETER
2/2/2016
– Withof, Ger )

МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Infracrvena metoda
Сe koristat osobinite na nekoi
gasovi da apsorbiraat infracrveni
zraci so odredena branova dol`ina
i frekventni karakteristiki.

Апаратура URAS ( Hartmann & Braun )
Ознаки :
1 – Мембрански кондензатор, 2 – приемна комора, 3
– контролна комора, 4 – комора за филтрирање,
5 – извор на зрачење, 6 – синхрон ел. мотор,
7 – вртлива дијафрагма, 8 – комора за анализа,
9 – појачувач, 10 – прибор за покажување
357
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Infracrvena metoda

Апаратура LIMAS G ( Shramm )
Ознаки :
1 – ламба, 2 – леќа, 3 – рамно огледало, 4 – мерен филтер, 5 – вртлив диск,
6 – дијафрагма, 7 – стаклена цевка, 8 – фотометарски приемник, 9 – појачувач,
10 – контролен филтер
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ

El. сprovodlivost
Сe meri i registrira promenata na el.
sprovodlivost na specijalni rastvori, koi
stapuvaat vo hemiski reakcii so zagaduva~kite
materii koi se analiziraat.
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MEREWA I ANALIZA
NA GASOVI

El. сprovodlivost

Gasanalizator
360
Picolux ( Hartman&Braun, Ger )

OZNAKI :
1 meren element, 2 - oddeluvawe na
kondenzat, 3 - kapilara za dozirawe na gas,
4 - regulator na potok, 5 - membranska
pumpa ( vsisna pumpa ), 6 - dvojna
potopena cevka, 7 - priklu~ok od regulatorot
na protok, 8 - regulator na protok, 9 - ventil
za izramnuvawe na pritisokot, 10 - rezervoar za rezerva na reaktiv, 11 - selektiven
filter na svetlina, 12 - stega za crevo,
13
- me{alica, 14 - priklu~ok za promi-vawe, 15
- kontakten termometar,
16 reakciona spirala, 17 - kompenzacio-nen
element, 18 - cilinder za prethodno greewe,
19 - grejna spirala, 20 - termos-tatska bawa,
21 - kapilara za dozirawe na rastvor, 22 priklu~ok za el. struja,
23 - priklu~ok
za mini kompjuter.
2/2/2016

МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Kulonometriski методи
Сe meri i registrira koli~estvo na elektri~estvo,
potrebno za zavr{uvawe na reakcija za sozdavawe na
reaktiv, koja se realizira so elektroliza.
OZNAKI :
1-filter za pra{ina, 2-meren jazоl,
3-izvor
etalon,
4-jazel
za
kalibrirawe, 5-filter so aktiven
jaglen, 6-elektromo-tor, 7-komora
za reakcii, 8-Peltiev element, 9kapilara, 10-pumpa, 1-kontrola
na nivoto, 12-merna kelija, 13kontrolen poja~uva~, 14-vlezen
poja~uva~,
15-telemetriski
sistem, 16-priklu~ok za telefon.
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Gasanalizator za merewe na
koncentracija na SO2 2/2/2016
funkcionalna {ema

МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ
Galvanometаrski методи
Сe merat i registriraat galvanski strui.

Gasanalizator - PICOS
( Hartmann & Braun, Ger)

Gas-hromatografskи metodи

„ Адсорбциона гас хроматографија
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„ Гас ‟ течност хроматографија

OZNAKI :
1 - filter za za{tita,
2 - selektiven filter,
3 - filter,
4 - telo,
5 - regenerator,
6 - meren element,
7 - merna elektroda,
8 - elektrolit,
9 - elektroda so sprotiven
potencijal,
10 - mera~ na protok,
11 - rezervoar za rezerva
na rastvor,
12 - pumpa
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МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА ГАСОВИ

Sovremenite uredi i aparati za merewa na
zagaduvawe i zagadenost na okolinata se dosta
sofisticirani, a opremeni so razli~ni elektronski komponenti, procesori i kompjuterska
oprema.
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MEREWA

MEREWA I ANALIZA NA
КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА
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Merewa na koncentracija na praшina
Site poznati metodi za ocenka na ~esti~kite od pra{inata ( kako po op{ta masa, taka po masena
raspredelba vo odnos na nivnata golemina ), se
javuvaat kako ekstraaktivni metodi, ili metodi so
izdvojuvawe.
Рeprezentativna proba na izdvoen aerosol se zema
od osnovniot masen potok na aerosolot, koj potoa se
doveduva do merniot pribor.
Merniot pribor vo su{tina vr{i samo izdvojuvawe na
~esti~kite na pra{inata od gasot.
Krajnoto merewe se sveduva na merewe na masata na
izdvoeniot disperzen materijal na soodvetni vagi.
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Merewa na koncentracija na praшina
Пosledovatelnost na dejstvija :
 Opredeluvawe na brzina na gasot i negov sostav,
 Zemawe na proba,
 Transport na proba,
 Sobirawe na dovolna koli~ina na materijal za

analiza,
 Analiza na proba,
 Obrabotka i analiza na podatoci.
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Merewa na koncentracija na praшina
Merewe na brzina na gas
Od pri~ini {to brzinata na gasot {to se dvi`i vo
kanalot, vo op{t slu~aj, ima nekakov prostoren
profil, za da se dobie sredna brzina na gasot, potrebno e merewe na brzinata vo pove}e to~ki od
napre~niot presek na kanalot.
Podelbata na napre~niot presek na kanalot na segmenti so ednakva povr{ina, zavisi od dijametarot
na kanalot i mestoto, predvideno za zemawe na
probi.
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Mesta za zemawe na probi
Mestata za zemawe na probi treba da bidat izbrani od
posledniot element so lokalen otpor, na rastojanie
od osum dijametri na cevкovodot ili kanalot vo
nasoka obratna od nasokata na dvi`eweto na gasot, i
dva dijametri na cevкovodot ili kanalot vo nasoka
na dvi`eweto na gasot.
Kako minimalni rastojanija, od mesta so lokalni otpori, na koi mo`e da se lociraat mesta za zemawe na
probi, se prepora~uvaat dva dijametri od cevкovodot ili kanalot, vo nasoka obratna od nasokata na
dvi`ewe, ili edna polovina dijametar od cevovodot
ili kanalot, vo smer na dvi`ewe na gasot.
Бrojot na to~ki od napre~niot presek na kanalot vo koj
se zemaat probi, e vo zavisnost od mestoto na lokaci2/2/2016
368jata, kako i od goleminata na kanalot.

Mesta za zemawe na probi
Za pravoagolni kanali, so strani a i b , se koristi
ekvivalenten dijametar na kanal :

DEKV = 2 * a * b / ( a + b )

OZNAKI :
70

MM - merno mesto

140

140

140

70

EP - eksperimentalna postrojka
62.55

EP

A

125
MM
125
2880

720
3660
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Vlezen kanal 500h560 mm

A
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62.55
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140
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Merewe na brzina na gas

Brzinata na gasot voobi~aeno se meri so modificirani Pitot cevki i mikro manometri, ra~ni
anemometri, i.t.n.
Vrz osnova na merewata na brzinata na gasot, vo sekoj
od segmentite na cevovodot ili kanalot, se
presmetnuva srednata brzina na gasot vo cevovodot
ili kanalot, a potoa se presmetnuva maseniot
protok na gasot niz cevovodot ili kanalot.
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Merewe na sostav na gas

Sostavot na gasot od koj se zema proba, se utvrduva so
gasanalizator od tipot na ORSAT ili drug, pri {to
se utvrduvaat procentualnite odnosi na komponentite koi vleguvaat vo sos-tav na gasot ( CO2 , CO ,
O2 , N2 , i.t.n. ).

371

2/2/2016

Merewe na sostav na gas
Zemawe na proba.
Zemaweto na reprezentativen primerok na proba od
gas e bitna etapa za validnosta na merewata na koli~estvata na pra{ina vo celina.
Тreba da se vodi smetka za problemite svrzani so
 Stratifikacija na gasniot potok i ( ili ) stratifikacija na aerosolot vo gasniot potok ;
 Neidenti~nost na probata zaradi neparalelnost
na postavenosta na sondata vo odnos na pravecot
na struewe na gasniot potok ;
 Naru{uvawe na uslovot za izokineti~na brzina
na probata, so osnovniot gasen potok.
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Merewe na sostav na gas
 Stratifikacija

Problemite so stratifikacijata na gasniot potok i
(ili) stratifikacijata na aerosolot vo gasot se
re{avaat so zemawe na probi vo pove}e to~ki od
napre~niot presek na cevкovodot ili kanalot, so
{to se smaluva gre{kata pri merewata.
 Identi~nost na proba

Gre{kite od neparalelnost na postavenost na sondata, vo odnos na pravecot na gasniot potok, mo`at
vo golema merka da se eliminiraat, so vnimatelno
postavuvawe na sondata, pri {to agolot na otstapuvawe od pravecot na gasniot potok, da ne bide
pogolem od ssa 5 .
2/2/2016
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Merewe na sostav na gas
 Izokineti~nost na proba

Nesovpa|aweto na brzinata na gasniot potok so brzinata na gasot na vlezot vo grloto od sondata, doveduva
do iskrivuvawe na strujnite linii na gasniot potok.
Зaradi kone~nite dimenzii i masa, чesti~kite od pra{inata ne mo`at vo potpolnost da go sledat
iskrivuvaweto na strujnicite.
Претходното, doveduva do promena na maseniot sostav
gas/pra{ina, {to vo krajna linija, }e dovede do
gre{ka vo krajniot rezultat.
Пroblemот se re{ava so pravilen izbor na dijametarot
od grloto na sondata vo odnos na brzinata na gasniot
potok i toa vo to~kata na zemawe na proba, kako i so
dopolnitelno podesuvawe na protokot na gasot niz
2/2/2016
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Merewe na sostav na gas
Transport na proba
Izdvoenata koli~ina na gas od mestoto na zemawe na
probata, treba da se transportira do filterot, na
koj se oddeluvaat ~esti~kite od pra{inata.
Zagubite na del od masata na probata ( talo`ewe,
kondenzacija, и др.), mo`at da dovedat do promena na
maseniot sostav na komponentite od aerosolot, {to
vo krajna linija }e dovede do gre{ka vo krajniot
rezultat.
Pri primena na metodot so vnatre{na filtracija, ovoj
problem ne e izrazen, so oбзир na malata dol`ina na
transportniot cevovod, kako i na zadr`uvaweto na
temperaturata na gasot koj se zema kako proba, na
nivo na temperaturata na osnovniot gasen potok, pri
{to e spre~ena pojava na kondenzacija, a so toa i
2/2/2016
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Transport na proba

Пroblemот se re{ava so izbor na {to e mo`no pokratok
transporten cevкovod od sondata do filterot, vnimatelno ~istewe na transportniot cevovod pred
upotreba, greewe na istiot od sondata do filterot,
kako i greewe na samiot filter.
Треба да се obezbedi temperaturata na gasot do i vo
samiot filter da ne bide poniska od 120 C, so {to
se spre~uva i mo`nosta za pojava na kondenzacija.
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Sobirawe na materijal za analiza
Koli~inata na pra{ina koja se sobira na fil-terot
kako i koli~inata na kondenzat koja se sobira vo
uredot za kondenzacija, moraat da bidat merlivi.
Problemot, se re{ava so odreduvawe na koli-~inata
na gasot koja se zema za proba, vremeto na zemawe
na proba, kako i koris-tewe na precizna analiti~ka
vaga, pri {to se podrazbira krajno vnimatelna
mani-pulacija pri rasturaweto na aparaturata i
sobiraweto na materijalot od probata.
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Analiza na proba

Analizata na probata se sveduva na precizno merewe
na koli~inata na pra{inata, koja e sobrana na
filterot pri vr{eweto na probata, merewe na
koli~inata na kondenzatot, a po potreba i kompletna granulometriska i fizi~ko-hemiska analiza
na materijalot od probata.

378

2/2/2016

Obrabotka na podatoci i analiza na
rezultati
Od pri~ini, {to pri merewata se dobivaat golem broj
podatoci, potrebno e tie da se sistematiziraat,
obrabotat, po potreba da se izvr{at presmetki i da
se sredat vo forma pogodna za ponatamo{na upotreba, ili da se oformat kako zavr{ni dokumenti.
Vrz osnova na izmeren ili presmetan protok na gas
zemen za proba, kako i izmerena masa na pra{ina
kako sobran materijal od probata, se odreduva
zagaduvaweto na gasniot potok.
Pri potreba od podetalni poznavawa za materijalot
od probata se analiziraat i site ostanati podatoci
od merewata i analizite.
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APARATURI ZA MEREWE NA
KONCENTRACIJA NA PRA[INA
Voobi~aenata komponovka na klasi~nata aparatura za
merewe na koncentracija na pra{ina vo potok na
gas :
 Izokineti~ka sonda za zemawe na probi od
gasen potok,
 Filter ;
 Kondenzator, sistem impixeri ;
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APARATURI ZA MEREWE NA
KONCENTRACIJA NA PRA[INA

Voobi~aenata komponovka na klasi~na aparatura za
merewe na koncentracija na pra{ina vo potok na gas :
 Vakuum pumpa, ventilator, e`ektor, ili sl. ;
 Suv mera~ na protok na gas ;
 Kontrolna merna blenda so mikromanometar;
 Armaturi ;
 Creva, ili cevkovodi za povrzuvawe na elementite .
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Aparaturi za merewe na
koncentracija na pra[ina
Vo zemjite so izostreni kriteriumi, vo odnos na
kontrolata na zagaduvaweto od otpadnite gasovi,
standardizirana e opremata za merewe, materijalite i elementite od koi taa se izrabotuva, kako i
procedurite na merewe, obrabotkata i prezentiraweto na podatocite i rezultatite.
Komponovkata na apraturata za merewe, kako i
materialite i elementite od koi taa }e bide
izrabotena, zavisi i od na~inot na filtracija na
gasnata proba koj e izbran za primena ( vnatre{na
ili nadvore{na filtracija ).
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Aparaturi za merewe na
koncentracija na praшina
Oznaki :
 PC-Manometar (Pito cevka);
MM-Mikro manometar ;
 UC- “U” cevka ;
IKS-Izokineti~ka sonda ;
 F-Filter ;
 T-Termometar ;
 K-Kondenzator ;
 MB-Merna blenda ;
 DM-Diferencijalen
manometar ;
 RV-Regulacionen ventil ;
 E-E`ektor .
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Aparaturi za merewe na
koncentracija na praшina
Oznaki :
PC-Manometar ( Pitot цevka );
MM-Mikro manometar ;
UC- ―U‖ cevka ;
IKS-Izokineti~ka sonda ;
F-Filter ; T-Termometar ;
K-Kondenzator ;
MB-Merna blenda ;
DM-Diferencijalen manometar;
RV-Regulacionen ventil ;
E-E`ektor .
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b) Primena vo Rusija 2/2/2016

Aparaturi za merewe na
koncentracija na praшina
APARATURI ZA
КОНТИНУИРАНИ
MEREWА NA
KONCENTRACIJA
NA PRA[INA
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Aparaturi za merewe na
koncentracija na praшina
APARATURI ZA
КОНТИНУИРАНИ
MEREWА NA
KONCENTRACIJA
NA PRA[INA

386

2/2/2016

Merewa na koncentracija na praшina
Скала на еталони за степен на
зацрнетост

Скала на Рингелман
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Merewa na koncentracija na praшina

Мерења на
таложење на
прашина

Прибор Бергерхоф
388
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Проф. д-р Александар Маркоски

MOНИТОРИНГ
на квалитетпт на впздухпт

Мпнитпринг на квалитетпт на впздухпт
Зачувување на квалитетот на воздухот може успешно да се
оствари со превземање на мерки кои се донесуваат врз основа
на податоците и информациите добиени од три вида извори:
 регистар на загадувачи и мониторинг на емисијата (мерени

податоци за емисија на штетни материи од разни извори;
 атмосферски дисперзиони модели;
 мониторинг системи (мерење на приземни концентрации и
таложења на штетни материи).

Секој од овие извори има посебно значење во зачувува-ње на
квалитетот на воздухот. Податоците за емисијата ја даваат
причината за намалување на квалитетот на воздухот,
дисперзионите модели го опишуваат начинот на кој тие
полутанти се распространуваат во околината, а додека
мерените податоци на имисијата ја даваат последицата

Мпнитпринг на емисијата и регистар на
загадувачи
Мониторинг на емисијата се остварува со континуирано мерење
на концентрацијата на штетни материи кои излегуваат од
оџакот со инструменти и опрема поставени на самиот оџак.
Се мерат и регистрираат концентрациите на SO2, NOx, CO2,
прашина и други штетни материи во зависност од карактерот
на процесот на производство.
Најчесто станува збор за инструменти со висока цена на
чинење, потполно компјутеризирани, со можност за
меморирање на измерените вредности и издавање на
извештаи.
Цената на ваква опрема е доста висока, па поради тоа
економски е неисплатливо нејзино инсталирање на секој
извор на штетни материи.

Мпнитпринг на емисијата и регистар на
загадувачи
Во Правилникот за максимално дозволените концен-трации и
количества и за други штетни материи што можат да се
испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување
(Службен весник на Република Македонија бр. 3/1990) се
пропишани условите за задолжително вградување на ваква
опрема во разни постројки. Основен критериум за оваа
обврска е односно количеството и видот на штетни материи,
односно големината и инсталираниот капацитет на објектот.
Во истиот закон пропишани се и максимално дозволените
количества на емитирани штетни материи и максимално
дозволените излезни концентрации во зависност од видот и
намената на објектот, видот на ложиштето, технолошкиот
процес и инсталираната снага.

Мпнитпринг на емисијата и регистар на
загадувачи
За помали извори каде што економски неоправдано и
неисплатливо би било вградувањето на ваква опрема,
предвидени се периодични мерења (најчесто еднаш
годишно) со мобилна мерна опрема од овластена
институција. Податоците од мерењата, заедно со сите
други податоци за објектот (локација, инсталирана
опрема, вид на технолошки процес, инсталирана снага,
потрошувачка на гориво и др.) се внесуваат во
Регистарот на загадувачи кој според сегашните законски
прописи го води Санитарната инспекција во секоја
општина.

Мпнитпринг на имисијата
Мониторингот на емисијата е од големо значење за
зачувување на квалитетот на воздухот и се состои во
континуирано мерење на приземни концентрации на
полутантите и прашина на разни локации околу
големите извори на загадување, и загадувањето на
воздухот во урбаните средини.
Според Законот за заштита на воздухот од загадување
(Службен весник на Република Македонија бр. 20/1974)
индустриските и други објекти не смеат да испуштаат во
воздухот
штетни
материи
во
количества
што
концентрацијата на штетни материи во воздухот во
населените места ќе ја зголеми над максимално дозволените
концентрации дадени во Табела 1.

Мпнитпринг на имисијата
Табела1-Максимално дозволени приземни концентрации
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Штетни материи

Максимално дозволени
концентрации (во mg/m3)
Максимална Максимална
поединечна среднодневна
0,5
0,15
0,3
0,1
0,006
0,002
0,15
0,05

Сулфур двооксид
Сулфурна киселина по молекулата на H2SO4
по водородниот јон
Чад
Олово и негови соединенија (освен тетраетилово)
како Пв
0,0007
Оловен сулфид
0,0017
Арсен (неоргански соединенија), освен
0,003
арсеноводород пресметано како арсен
Јаглен дисулфид
0,03
0,01
Јаглен моноксид
3,0
1,0
Азотен двооксид NO2
0,085
0,085
Флуорови соединенија (пресметано како флуор) во
гасовита состојба (H,S4)
0,02
0,005
Оксиданси
0,125
Јагленоводороди (коригирани на метан)
0,125
Пепел и инертен прав
до 300 mg/m2 дневно

Мпнитпринг на имисијата
Поради тоа, квалитетот на воздухот во станбените зони се
следи континуирано во поглед на присуството на
прашина, чад и сулфур-двооксид. Во колку моторните
возила имаат значителен удел во загадувањето на
воздухот во станбените зони се вршат континуирани
следења на јаглен моноксид, азотниот диоксид, оловото,
јаглено-водороди и оксиданси. Во станбените зони каде
постојат и други извори на загадување на воздухот, се
следат и други штетни материи каракте-ристични за тие
извори, кои материи се одредени со Законот за Заштита
на воздухот од загадување и други прописи.

Ппрема за мпнитпринг на имисијата
Во Правилникот за методологијата за следење и
утврдување на штетните материи во воздухот (Службен
весник на Република Македонија бр. 9/1976) прошишани
се начините, методите и опремата за мерење на
имисијата. Според овој закон:
 во станбените зони до 20.000 жители се определуваат најмалку

три мерни места за прашина и најмалку едно мерно место за
сулфур диоксид;
 во станбени зони од 50.000-100.000 жители се определуваат по
едно мерно место за прашина на секои 10.000-20.000 жители и
најмалку три мерни места за чад и сулфур диоксид;
 во станбените зони со над 100.000 жители се определуваат по
едно мерно место за прашина за секои 20.000-25.000 жители и
шест мерни места за чад и сулфур диоксид.

Ппрема за мпнитпринг на имисијата

Локациите на кои ќе бидат поставени мерните места
мораат да ги задоволат следните услови:
 да бидат репрезентативни во поглед на очекуваното ниво на

концентрации;
 да бидат репрезентативни во метеоролошки смисол;
 да бидат погодни за сместување на мерниот инструменти.

 Примероците на воздухот се земаат приземно во зоната

на дишење од 1,5 - 2,5 метри од тлото, според
методологијата утврдена со овој правилник.

Ппрема за мпнитпринг на имисијата
Во Станбените зони загадени од сообрајќајот со моторни и
други возила, со погон на течни горива, се определу-ваат
мерења на јаглен моноксид, азот диоксид, олово, јагленоводороди и оксиданси, најмалку двапати годишно по седум
дена едноподруго, при максимална фрекфенција на возилата
односно при метеоролошки услови кои го отежнуваат
распрашувањето на аеро загадувањето.
Примероците на воздухот за определу-вање на загадувањето од
моторните возила се земаат на 1,5 метар од тлото и тоа
истовремено на тротоарот пред најблиската станбена зграда,
помеѓу зградите (слободен простор или дворно место), како и
на балконот на први спрат на најблиската станбена зграда од
мерното место.
Во истиот акт се пропишани и начините и методите за
одредување на присуството на штетни материи во воздухот,
дадени во Табела 2.

Ппрема за мпнитпринг на имисијата
Табела 2 - Начини и методи за одредување на присуството на штетни
материи

Наслов на
Начин на земање
Методи на анализата
штетната материја примероци за анализа
Сулфур двооксид Апсорпционен раствор Колориметрија (титриметрија)
Кулографија со рекордер
Сулфурна
Филтер со обработка во Фотоелектро-колориметрија
киселина
јодид јодантна смеша
Чад
Филтерхартија
Фотометрија
Олово
Мембранфилтер
Поларографија
спектро-фотометрија
Оловен сулфид
Мембранфилтер
Поларографија
спектро-фотометрија
Арсен (неорг.
Мембранфилтер
Спектро-фотометрија
соединенија)
Јаглен дисулфид Апсорпционен раствор Колориметрија
Јаглен моноксид Пластична кеса или
Колориметрија
гумен балон
Азотен диоксид
Апсорпционен раствор Спектрофотометрија
фотоколориметрија
Флуориди
Апсорпционен раствор Спектрофотометрија со
јонселективна електрода
Оксиданси
Апсорпционен раствор Фотоелектроколори-метрија
со солта на Мор
Јагленоводороди Апсорпционен раствор Колориметрија
Пепел и инертна Собирна површина
Гравиметрија, колориметрија
прашина
(инка, сад)

Резултати од анализата на поедин.
среднодневна
Поединечна и среднодневна (МДК)
Поединечна и среднодневна (МДК)
Поединечна и среднодневна (МДК)
Среднодневна (МДК)
Среднодневна (МДК)
Среднодневна (МДК)
Среднодневна (МДК)
Поединечна (МДК)
Поединечна (МДК)
Поединечна (МДК)
Поединечна (МДК)
Поединечна (МДК)

Поединечна (МДК)
Среднодневна (МДК)

Спстпјби вп светпт
Во развиените западноевропски држави и во САД
непрекинато се работи на оваа проблематика.
Пред, се на унапредување и заострување на законските
прописи за дозволената концентрација на штетни материи, при што посебна тежина се дава на истражу-вањата на
штетните влијанија на краткотрајните концентрации.
Исто така се врши многу попрецизно дефинирање на видот и
класификацијата на штетни материи. На пример, посебно
внимание се посветува на најситните цврсти честички
невидливи за око со дијаметар помал од 10 m - PM10 кои
имаат и најштетно влијание за човековиот организам.
Најновите американски стандарди дури предвидуваат и
следење на концентрациите на уште помали честички т.н.
PM 2,5 со дијаметар помал од
2,5 m.

Спстпјби вп светпт
Опремата која е направена за мерење на вака тесно
специфицирани загадувачки материи, и за мерење на
краткотрајни концентрации на другите полутатни е
исклучително софистицирана и со висока цена на
чинење.
Сепак во сите развиени земји постојат развиени мрежи на
мониторинг станици, кои мерат краткотрајни и 24
часовни концентрации, кои се централно поврзани.
Резултатите од мерењата се достапни на јавноста преку
редовни извештаи, а во последно време и преку Internet
ориентирани решенија, преку кои во секој момент секој
заинтересиран може да ги добие најновите податоци за
квалитетот на воздухот на одредена локација.

Спстпјби вп светпт

Покрај ова постојат и неколку интернационални бази на
податои (најпозната е AIRBASE) во кои се складирани
мерени податоци за огромен број европски држави за
подолг низ години, и овие податоци по потреба може да
се пребаруваат и анализираат.

Спстпјба вп Република Македпнија
За жал, состојбата во Република Македонија е многу поинаква и
не постои организирана мрежа на мониторинг станици во
секое населено место во согласност со законските прописи
донесени уште во далечната 1976 година. Мониторингот е
застапен само во поединечни случаи кога применетиот
технолошкиот процес или пак евидентното урбано
загадување го диктира тоа.
На пример, со изградбата на РЕК Битола се предвидени и
инсталирани 4 мерни станици за мерење на 24-часовни
приземни концентрации на штетни материи во околината на
објектот, а исто така постои и едно мерно место во рамките на
метеоролошката станица во Битола. Вакви мерења се
изведуваат веќе подолг временски период, и се располага со
голем број архивирани податоци од кои што може да се следи
квалитетот на воздухот.

Спстпјба вп Република Македпнија
Големото евидентно деградирање на квалитетот на воздухот
предизвикано од Топилницата во Велес и притосокот на
стручните лица и јавноста, придонесе за поставување на
монитори за следење на квалитетот на воздухот во овој град.
Денес, Топилницата не работи и јавноста од Велес се избори
истата да не се рестартира.
Во градот Скопје до пред извесно време се вршеа класични
мерења на 24 часовни концентрации на штетни материи на
неколку пункта во градот. Податоците од мерењата се добиваа после извршената лабораториска анализа, во идеален
случај со закаснување од еден ден, кога најчесто е доцна било
што да се превземе.

Спстпјба вп Република Македпнија

Врз основа на овие податоци поради високите измерени
концентрации кои во голем број случаи далеку ги надминуваа максимално дозволените, согледана е потребата од
многу посовремени решенија на мониторингот. Во последните години изработен е проект и поставена е мрежа на
мерни станици за мерење на крактотрајни концентрации.
Сите мерни места се поврзани во еден центар од каде редовно
се добиваат информации за состојбата со квалитетот на
воздухот во Скопје и кои се достапни на јавноста.

Спстпјба вп Република Македпнија
Може да се донесе заклучок дека состојбата со мониторингот во
Република Македонија е на многу ниско ниво, и потребно е
што побрзо да се превземаат мерки за надминување на
моменталната состојба. При тоа основен проблем се
финансиските средства кои е потребно да се издвојат за оваа
намена. Иако најголем број од начините и методите за мерење
на имисијата наведени во Табела 2 веќе одамна се надминати
во развиениот свет, сепак во првата фаза во развојот на
мониторингот во Република Македонија доволно е да се
користат тие методи поради многу пониската цена на чинење
од современите методи. Информациите кои би се добиле со
анализата на така измерените концентрации би се користеле
во утврдување на приоритетите при осовременување на
системот, а сето тоа со крајна цел за добивање на точни
информации при донесување на мерки за зачувување на
квалитетот на воздухот

ВЛИЈАНИЈА НА ЗАГАДУВАЊЕТО

Влијание на загадуваоата на впздухпт врз
материјалите
Vid na
materijal

Vid na povredi

Metali

Potemnuvawe od
korozija

Yidan
kamen
Boi
Tekstil
Tekstilni
boi
Hartija

Koжa
Keramika

Osnovni zagaduva~ki
materii
Sulfurni oksidi, drugi
kiseli gasovi

Drugi faktori na
okolnata sredina
Vlaga, vozduh, soli

Vlaga, promeni na temperaturata, soli, vibracii,
mikroorganizmi, SO2
Erozija na povr{inite Sulfurni oksidi, sulfur- Vlaga, son~eva svetlina,
vodorod, ozon, aerosoli
i obezbojuvawe
mikroorganizmi
smaluvawe na jakosta na
Sulfurni i azotni
Vlaga, son~eva svetlina,
kinewe , valkawe
oksidi, aerosoli
fizi~ko abewe
Obezbojuvawe, promena
Azotni oksidi, ozon
Son~eva svetlina
na bojata
Pojava na
Sulfurni oksidi
Vlaga, fizi~ko abewe
Smaluvawe na jakosta,
rapavost na
Sulfurni oksidi
Fizi~ko abewe
povr{inata
Erozija na povr{inite
i obezbojuvawe

Sulfurni oksidi, drugi
kiseli gasovi, aerosoli

promeni vo
nadvore{niot izgled

Kiseli gasovi, HF

Vlaga

Влијание на загадуваоата на впздухпт врз
материјалите
 OKSIDI NA SULFUR

Vlijanieto vrz materijalite vklu~uva sodejstvo so vlaga i
reakcii na oksidacija do dobivawe na sulfiti ( sindrom na
“kisel do`d”).
 @elezo i ~elik
 Oboeni metali
 Aluminium
 Bakar
 Cink
 Boi
 Tekstil
 Grade`ni materijali i umetni~ki dela
 Drugi materijali

Влијание на загадуваоата на впздухпт врз
материјалите
 AEROSOLI
 Korozija na metalite
 Grade`ni materijali
 Boi
 Tekstil
 AZOTNI OKSIDI
 Boewe na tekstil

 Smaluvawe na jakosta na tekstilnite vlakna
 Vlijanie vrz plasti~ni masi i elastomeri
 Korozija na metali

Влијание на загадуваоата на впздухпт врз
материјалите
 OZON
 Elastomeri

 Tekstil
 Boi
 DRUGI ZAGADUVA^KI MATERII
 Sulfurvodorod
 Fluor
 Amowak
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МЕТАЛУРГИЈА

МЕТАЛУРГИЈА
Базично индустриско производство за
добивање на различни видови на
чисти метали, различни легури
и
полупроизводи.

МЕТАЛУРГИЈА

Крупни индустриски капацитети, со значајно влијание
врз загадувањето на околината.

МЕТАЛУРГИЈА
Во основа се разгледува :




Црна металургија ( добивање на
железо, челик и полупроизводи )
Металургија на обоени метали
( добивање на алуминиум, бакар,
олово, цинк, и.т.н. )

ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА
Добивање на сурово железо се
реализира со користење на железна руда и отпадно железо.
Кај технолошките постапки за
добивање на сурово и леано
железо, како основни суровини, покрај железната руда и
отпадното железо, се користат
кокс и вар, кои се произведуваат во засебни постројки со
соодветни технолошки постапки.

ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА
Во зависност од финалниот производ кој се добива (сурово
железо, челик, леано железо,
и.т.н. ), се користат различни
технолошки постапки, за што се
користи различна технолошка
опрема во комплетни технолошки постројки.
Производство на различни финални производи, најчесто се
реализира во различни погони,
со големи единечни капацитети.

ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА
Заради големите
единечни
капацитети, се
преработуваат и
големи кооличини
на суровини, што
резултира и со
големи количини
на отпадни и
загадувачки
материи.

ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА
Значајни испуштања на загадувачки
материи се јавуваат при производството на кокс, железо, челик,
формирање на базични слабови,
прочистување и преработка во полупроизводи.

Добивање на кокс
СУРОВИНИ


Јаглен, топлина,вода за гасење

Добивање на кокс
ИСПУШТАЊА
Процесот се карактеризира со остаточни нуспродукти.
 Гас од коксна печка, како нус продукти јагленов катран, лесно
масло, амоњачен раствор, остаточен гас кој се користи за
согорување. Катранот од јаглен е типичен комерцијален и
индустриски продукт кој вклучува смола, минерално масло,
катран како рафинат, нафталин, битумен.
 Испуштања при манипулации ( ситнодисперзна прашина која
се генерира при полнење на печката, конвеерски транспорт,
празнење од прашина на опремата за прочистување.
Апроксимативно, еден поунд на тон од продукцијата на кокс се таложи на
земја.




Амоњак, фенол, цијанид, хидроген сулфат
Масла,

Добивање на кокс
ИСПУШТАЊА
 Варов талог, кој се генерира од присуство на амоњак
 Талог од катран кај резервоари за преточување
 Бензен кој се ослободува од кокс при повторни операции,
 Талог од нафталин, кој се генерира во крајната разладна кула
 Талог од катран,
 Соединенија на сулфур, кои се емитираат од оџакот на коксната
печка
 Загадени води од чистење и ладење (содржат цинк, амоњак,
катран од цедење во резервоари, катран како остаток од
дестилација )
 Кондензат на гас од коксна печка во цевки и дистрибутивен
систем со карактеристики на бензен

Добивање на железо

СУРОВИНИ


Железо, кокс, синтер, јаглен, негасена вар,
топол воздух

Добивање на железо
ИСПУШТАЊА
 Згура, како нуз продукт. Се користи во индустрија
на градежни материјали и како исполна,
 Заостанат сулфур двооксид и хидроген сулфат,
 Загадени гасови со пршина, вклучувајќи го и
прочистувањето на гасови, гасови од третман на
отпад, талог,
 Кај процесите на прочистување на отпадни води,
железото е предоминантен метал,


Експлозивни гасови од висока печка (CO)

Производство на челик
СУРОВИНИ


Оксигенска постапка ( basic oxygen furnace –BOF )




лиено железо, метален отпад, чист кислород

Ел. лачни конвертори ( electric arc furnace –EAF )




метален отпад, електрична енергија, графитни електроди

Додатоци, кај двете постапки


флуор, доломит, легирачки елементи - алуминиум, манган,
феро легури, и.т.н.

Производство на челик
ИСПУШТАЊА :






Оксигенска постапка ( Basic Oxygen Furnace –BOF )
 Загадени гасови, талог од метали.
Ел. лачни конвертори ( Electric Arc Furnace –EAF )
 Загадени гасови, талог,
Општо
 Метална прашина ( состав од честички од железо, цинк и други
материјали кои се содржат во парчиња, или во флуиден поток,
и.т.н.
 Талог,
 Јагленороден моноксид,
 Азотни оксиди и озон кои се генерираат при процес на топење.

Формирање, чистење и базична
преработка
СУРОВИНИ
 Јагленороден челик се третира со хидрохлорна или
сулфурна киселина.
 Нерѓосувачки челици се третираат со хидрохлорна,
натриумова и хидрофлуорна киселина
 Различни органски материи кои се користат како
додатоци
 Алкални материи за чистење на метлни површини од
минерални масла и животински масла и масти ( сода
каустик - NaOH, карбонатна сода, алкални силикати,
фосфати.

Формирање, чистење и базична
преработка
ИСПУШТАЊА
 Талог од загадени води од валање, ладење,
оформување, промивање. Содржи кадмиум, хром,
олово,
 Масла и мазива од топло и ладно валање,
 Искористени раствори,
 Отпадна вода од промивање при чистење, со
суспензии од искористени раствори,
 Отпадни води од промивање при цинкување,
хромирање, нанесување на олово, кадмиум,
 Отпадоци од цинк

МЕТАЛУРГИЈА
НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ

МЕТАЛУРГИЈА НА ОБОЕНИ
МЕТАЛИ

Добивањето на чисти обоени метали и легури од истите,
се одвива во посебни технолошки постројки, при што
за секој поодделен метал и производ се користат
посебни технолошки процеси и адекватно на тоа и
посебна технолошка опрема.
Од значење е видот на суровини кои се користат во производните процеси.

МЕТАЛУРГИЈА НА ОБОЕНИ
МЕТАЛИ
Технолошките процеси се пропратени со значајни
испуштања на загадувачки материи, што се
манифестира како :
 Аерозагадување,
 Процесен отпад,
 Друг отпад.

Алуминиум

Бакар

Олово

Цинк

ПРЕРАБОТКА НА
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ
СУРОВИНИ

Ископување и преработка на минерални
суровини

Ископ на минерални
суровнини
Секундарни процеси
 Дупчење, минирање, секундарно кршење
Аерозагадување
 Прашина, испуштања од машини и опрема
Процесни отпади води
 Површински истек,
 Филтрација низ земја
Друг отпад
 Таложење ( земја, камења, и.т.н. )

Транспорт на минерални
суровини
Секундарни процеси
 Товарење, транспорт ( пренос ), претовар,
истовар
Аерозагадување
 Прашина, испуштања од машини и опрема
Процесни отпади води
 Вода за транспорт, или за процесни потреби во
индустрискиот погон,

Преработка на минерални
суровини
Секундарни процеси
 Кршење, дробење/мелење, просејување, миење,
сушење, печење, флотација
Аерозагадување
 Прашина, испуштања од машини и опрема
Процесни отпади води
 Вода за транспорт, и/или за процесни потреби
во индустрискиот погон,

Преработка на камен
Суровини
 Камени блокови
Аерозагадување
 Прашина, испуштања од машини и опрема
Процесен отпад
 Загадена вода со прашина
Друг отпад
 Отпаден камен,
 Отпадно масло

Бетонски бази и производи од
бетон
Суровини


Цемент, песок, чакал, варовник, агрегат

Аерозагадување
 Цементна прашина, песок, чакал,
 Чадни гасови ( во зависност од користено гориво )
Процесен отпад
 Растворени суровини, суспендирани суровини, рН,
отпадна топлина
Друг отпад
 Отпадна вода од опрема и од прочистување, обоен
отпад

Асфалтни бази
Суровини
 Чакал, песок, агрегат, битумен

Аерозагадување
 Прашина, испуштања од машини и опрема,
волатили
Процесен отпад
Друг отпад

Производство на цемент
Суровини


Вар, силикатен песок, глина, железо, гипс, додатоци ( ел.
филтерска пепел, згура од лиење на метали, мелена пена )

Аерозагадување
 Цементна прашина, чадни гасови, честички, сулфур
двооксид, метали во трагови, органски компоненти
Процесен отпад
 Растворени суровини, суспендирани суровини, отпадна
топлина
Друг отпад
 Цементна прашина, отпадно масло, лабораториски
отпад,

Производство на стакло
Суровини
 Силикатен песок, натриум во прав, варовник,
отпадоци од стакло, оксиди
Аерозагадување
 Прашина, флуориди, чадни гасови, сулфур
двооксид
Процесен отпад
 Растворени суровини, суспендирани
суровини, тешки метали
Друг отпад
 Отпадни процесни материјали, згура од
печки за топење, отпадно масло

Производство на тули и
керамика
Суровини
 Глина ( каолин ), обична глина, глазури од
тешки метали
Аерозагадување
 Честички, флуориди, кисели гасови

Процесен отпад
 Растворени суровини, суспендирани
суровини,
Друг отпад
 Материјали од манипулација, спечени и
неспечени парчиња, отпадно масло, отпадни
бои

ХЕМИСКА
ИНДУСТРИЈА

Outline of this Unit




An introduction to process technology
 organizing concepts
 “unit operations” view of process technology
 introduction to main process operations
Environmental considerations of unit ops

Unit 2: An Overview of Process Technology

Learning Objectives






Gain an understanding of the “unit ops” view
of process technology
Gain familiarity with key pieces of process
equipment
Understand environmental implications of
process equipment

Unit 2: An Overview of Process Technology

Making Sense of Process Technology

Unit 2: An Overview of Process Technology

Unit Operations or “Unit ops” Concept








Each chemical process can be broken
down into a series of steps (operations)
Individual operations have common
techniques – based on the same scientific
principles
Underscores the
common features
of diverse processes
Crosses industry and
process lines

Unit 2: An Overview of Process Technology

Behind the Complex Appearance,
Chemical Manufacturing is Simple…








Raw materials are mixed and/or reacted to
create useful products
These products are separated in one or more
steps
Between each step, process streams may be
heated or cooled to optimum temperatures
In some cases, products may be
mechanically processed to convenient form for
transport and use

Unit 2: An Overview of Process Technology

Introduction to Chemical Reactors

Unit 2: An Overview of Process Technology

Reactor basics



A + B  C (+ byproducts) (+ unreacted A & B)
Every reaction is governed by:
 reaction stoichiometry
 reaction equilibrium (maximum conversion)
 rate of reaction

Unit 2: An Overview of Process Technology

Trade-offs in Reactor Design


Want to maximize…
 product throughput
 conversion efficiency
 selectivity
 flexibility
 process safety
 “controllability”



Want to minimize
 byproduct formation
 energy use
 downstream
separations
 physical complexity
 capital cost

Unit 2: An Overview of Process Technology

Some Common Reactor Types







Batch
Semi-batch
Continuous
 Stirred tank
 Packed bed
 Fluidized bed
Electrolytic “cells”
Bioreactors

Unit 2: An Overview of Process Technology

Batch Reactor






Reactants added to vessel and products emptied
after completion of reaction
 some reactants may be added continuously
(“semi-batch”)
often referred to as
“stirred tank reactor”
 Agitator mechanism
 Insulating jacket
 Pipes & valves to
control conditions
Primarily small-scale
(e.g. specialty chem)
and experimental
processes

Unit 2: An Overview of Process Technology

Batch process characteristics








Not enough product demand to make continuously
More practical and feasible for multi-step synthesis
Can reduce overall process complexity
Allows chemists to maximize yield of desired
compound, which can reduce waste
Easier to operate, maintain and repair
Can be adapted to multiple uses – important for
facilities producing many different products (e.g.
specialty)

Unit 2: An Overview of Process Technology

Reactors in Series:
A Battery of Stirred Tanks

Unit 2: An Overview of Process Technology

Continuous Reactor






Reactants added and products
removed at constant rate –
constant volume in reactor
Continuous stirred tank –
“CSTR” equipment
similar to batch reactor
Pipe (tubular) reactor –
tubing arranged in coil,
jacketed in heat transfer
fluid

Unit 2: An Overview of Process Technology

Continuous Reactor Characteristics





Good for high production – used primarily for
large-scale operations (>20 million pounds/yr
product)
Usually dedicated to single product
Requires significant automation and capital
expenditures

Unit 2: An Overview of Process Technology

Other Continuous Reactor Types




Packed bed
 Tubular reactor packed with solid catalyst
particles
 Catalyst increases reaction rate and
conversion
Fluidized bed
 Combination of continuous stirred-tank
and packed-bed

Unit 2: An Overview of Process Technology

Reactors – potential wastes











Byproducts
Spent catalysts, salts, filter aids,etc
Waste (gas, liquid, solid) from reactivation of
catalyst in fluidized bed
Discharge of fluidizing gas
Off-spec product
Cleaning waste
Vent gases from reactor charging
Contaminated cooling water

Unit 2: An Overview of Process Technology

Heat Transfer Equipment

Unit 2: An Overview of Process Technology

Heat Transfer Operations






Needed to heat or cool reactants and/or products
 control of process conditions
 recovery of process heat
 cooling (“quenching”) of reactants
 to effect phase change
Can be stand-alone or integrated with other unit
operation
 reactor heat/cooling
 distillation reboiler/condenser
May use either radiative or convective heat
exchange

Unit 2: An Overview of Process Technology

Shell and tube heat exchanger
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Heat Exchange – Potential Wastes






Thermal degradation in process streams
Contaminated exchange fluid by process streams
Liquid waste from blowdown
Vapor and mist from cooling towers
Cleaning chemicals from maintenance
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Separations Equipment

Unit 2: An Overview of Process Technology

Separations






Most chemical reactions are not complete
(some unreacted inputs remain)
Side reactions may result in one or more
unwanted (or desired) byproducts
Separations needed to obtain purified
product to be used by
customers or
downstream
manufacturers
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Distillation








Separates liquids having differing boiling
points
Can separate solutions where all components
are appreciably volatile (fractionation)
Mixture heated to boiling of most volatile
component (i.e. lowest boiling point),
compound becomes gaseous, then
condensed again in attached vessel.
Additional compounds can be isolated from
mixture by increasing temperature to
appropriate boiling point(s)
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Distillation Column
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Extraction






Separation of compounds based on
differential solubilities in fluids such as water
or organic solvents.
 may also be done using supercritical fluids
requires that at least two distinct liquid
phases be present
often requires that a second downstream
separation be performed to recover the
extraction solvent
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Example of extraction process50/50 acetone/water mixture
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Liquid-Liquid Extraction Unit

Courtesy Pressure Chemical Co.
Pressure Chemical Co.
3419 Smallman Street
Pittsburgh, PA 15201-1997
412 682-5882
www.pressurechemical.com
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Filtration






Separates solids from liquids or gases
 feedstock preparation
 product or catalyst recovery
Slurry or mixture of liquid and suspended
particles passed through porous barrier
Alternative form is centrifugation
 Slurry placed in porous basket, spun rapidly
and outward force pushes liquid through filter
 Fluid reclaimed on outside of basket
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Filtration Process
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Other Separations Processes






Gas-Liquid
 Distillation (single stage=“flash”)
 Evaporation
 Gas Absorption
Liquid-Liquid
 Liquid extraction
 Product washing
Solid-fluid
 Filtration
 Adsorption and ion exchange
 Crystallization
 Drying
 Leaching
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Separations - potential wastes






Distillation:
 Overhead vapor contamination of contact or noncontact cooling water, steam jet condensate, etc…
in distillation operations
 Still bottoms
 non-condensable gases
Filtration:
 Filtrate, filter cake and filter presses from filtration
processes
Extraction:
 Vapor loss from headspace over extraction
 Liquid or solid non-product phase
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Materials Handling Equipment

Unit 2: An Overview of Process Technology

Materials Handling









Pipes, Valves and Connection
Pumps, compressors and steam jet ejectors
Storage tanks, containers, and vessels
Blending and milling (e.g., mix tanks,
grinders)
Product preparation
(e
.g. Packaging stations)

Unit 2: An Overview of Process Technology

Materials Handling – Potential Wastes




Leaks and spills
 Airborne emissions through controlled vents
(reactor)
 Fugitives around seals, stirrer glands, pump and
valve packing, piping flanges, joints, etc…
 Contaminated exchange fluid from leaks into noncontact heating or cooling coils/pipes
 Seal flushes
Maintenance Operations
 Contaminated gas, steam or water from equipment
flushing (cleaning)
 Contaminated gaskets, packing, piping, filters, etc.
 Paint stripping, welding, lubrication, etc…
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Ancillary Equipment and Processes
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Ancillary Equipment and Processes








Chemical loading and transportation
Maintenance activities (e.g., equipment
cleaning)
Waste management
 Vents/flares
 Wastewater treatment/pretreatment
 Hazardous and solid waste management
Laboratory activities
Office activities
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Other Sources of Waste












Chemical loading and transportation
 vent gases
 spills
Maintenance activities (e.g., equipment cleaning)
 cleaning fluids/solvent
 drained material
Waste management
Vents/flares
Process water treatment/pretreatment
 blowdown
 treatment chemicals
Laboratory activities
 sample wastes
 lab reagents
Office activities
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Unit Summary








Despite diversity of processes, underlying
equipment and phenomenology is relatively
simple
“Unit Ops” paradigm helps provide unifying
framework for understanding process
technology
Each process unit has characteristic waste
and emission sources/causes
Emissions stem from both intrinsic and
extrinsic causes.
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Nuts and Bolts of
Chemical Process Pollution Prevention
Scott Butner
Director, ChemAlliance
c/o Pacific NW National Lab
P.O. Box 999
Richland, WA 99352
scott.butner@pnl.gov
(509)-372-4946
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Agenda for Today





8:30 a.m.
8:45 a.m.
9:00 a.m.
9:05 a.m.

Logistics/introductions
Why P2 Still Matters
About ChemAlliance and the Virtual Plant Tour
Root causes of waste in chemical manufacturing









10:00 a.m.
10:15 a.m.

Break
Lessons Learned




11:00 a.m.





12:00 p.m.
12:30 p.m.
12:45 p.m.
1:00 p.m.

Wayne State University P2 best practices grant (Dr. Joseph
Louvar)

Case studies as sources of P2 inspiration




reactors and mixing processes
heat exchange equipment
distillation and other separation equipment
ancillary process equipment

walk-through of several case studies from the ChemAlliance
Virtual Plant Tour

Overcoming potential barriers to process change
Questions and Answers
Summary/Closing remarks
Adjourn
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This presentation on ChemAlliance
 www.chemalliance.org/mi-deq/


available by 10/01/04
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Learning Objectives






Participants will gain an understanding of
root causes of waste in process facilities
Participants will become familiar with process
industry pollution prevention strategies
Participants will gain an awareness of real-life
case studies/success stories that can be used
as the basis for other projects
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Why Pollution Prevention Still Matters
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P2 Progress in the CPI
TRI Release Data for Chemical Sector
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TRI Releases Relative to Other Sectors
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Despite Progress,
there’s Always Room for Improvement







Periodic review of processes often reveals missed
opportunities
Changes in process economics
 new product, feedstock options
 current cost of capital is low!
New drivers help to build business case
 Regulatory changes – e.g., MACTs
 Stakeholder concerns (i.e., MSRI, green supplier programs)
 Emerging issues – e.g., chemical plant security
Technological advances push the envelope of what’s
feasible
 New/improved materials
 IT/control technology
 design paradigms (e.g., process intensification)
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An Example of Technological Progress:
Process Intensification




Process intensification = “…strateg[ies] for
achieving dramatic reductions in the size of
the [manufacturing] plant at a given
production volume”
specific strategies may include
 unit integration (combining functions)
 field enhancement (using light, sound,
electrical fields, or centrifugal force to alter
process physics)
 micro-scale technology
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Examples of
Process Intensification Technology

Microchannel combustor
image courtesy PNNL

Higee Separator
image courtesy UCSD
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Examples of
Process Intensification (PI) in Industry








GlaxoSmithKline has demonstrated 99%
reduction in inventory and 93% reduction in
impurities by using spinning disk reactors
Studies show that process integration on the
Bhopal facility could have reduced MIC
inventories from 41 tons to < 10 kg.
ICI has demonstrated byproduct reductions of
75% by using integral heat exchange (HEX)
reactors
Use of HEX reactors can result in ~100-fold
reductions in chemical inventory!
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Plenty of P2 Fruit Left on the Tree!






Dow and NRDC examined waste reduction
opportunities at Dow’s chemical
manufacturing facilities in Midland, MI
The seventeen projects identified….
 ...reduced waste by 7 million lbs/yr
 ...saved $5.4 million/yr
 …on a capital investment of $3.1 million
These savings occurred in “mature”
processes, where P2 had already been
implemented!
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ChemAlliance and the Virtual Plant Tour:
A Tool for P2 Opportunity Identification
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What is ChemAlliance?






ChemAlliance (www.chemalliance.org) is an EPA-OECA
supported Compliance Assistance Center.
Our mission is to help small chemical manufacturers
improve their environmental performance
We serve as a clearinghouse for compliance and P2
information
 access to tools and training
 emphasis on cost-effective
compliance strategies
 technical assistance programs
 trade & professional associations
 peer-to-peer mentoring
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ChemAlliance Partners


ChemAlliance works closely with key
regulatory and industry partners








National Association of Chemical Distributors
Synthetic Organic Chemical Manufacturers Assoc
American Chemistry Council
American Institute of Chemical Engineers
US EPA (OECA, OPPT, OPEI)
Texas Commission on Environmental Quality
Michigan Department of Environmental Quality
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Key Features of ChemAlliance





Plain-English overviews of
key regulations
ChemAlliance News
 updated semi-weekly
 40-50 items/month
 focused on process
industries
 RSS feed for direct
integration into your
newsreader or My Yahoo!
homepage
Virtual Plant Tour
 regulatory overview
 best management tips
 p2 case studies
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ChemAlliance Virtual Plant Tour


Virtual Plant Tour is a visual interface to a
P2/regulatory database
 regulatory overviews by process area
 250+ best management practices
 400+ pollution
prevention
case studies
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Root Causes of Waste in
Chemical Manufacturing


Review of more than 400 case studies helps
to identify root causes of waste in:
 Chemical Reactors
 Heat Exchange
 Separations
 Other process equipment
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Introduction to Chemical Reactors
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Reactor basics



A + B  C (+ byproducts) (+ unreacted A & B)
Every reaction is governed by:
 reaction stoichiometry
 reaction equilibrium (maximum conversion)
 rate of reaction
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Trade-offs in Reactor Design


Want to maximize…
 product throughput
 conversion efficiency
 selectivity
 flexibility
 process safety
 “controllability”



Want to minimize
 byproduct formation
 energy use
 downstream
separations
 physical complexity
 capital cost
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Reactors – potential wastes











Vent gases from reactor charging
Excess reagents, nominal "inerts"
Byproducts
Off-spec product
Spent catalysts, salts, filter aids,etc
Contaminated cooling water
Waste (gas, liquid, solid) from reactivation of
catalyst in fluidized bed
Discharge of fluidizing gas
Cleaning waste
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Strategies for Reducing Waste in
Chemical Reactors










Select reactor type
(PFR, CSTR, etc) to maximize
selectivity rather than
throughput
Alter process conditions (P, T, C)
Improve physical mixing
in reactor
Improve process control
Improve feed distribution
Design batch reactors to
ease batch-change operations
Provide separate reactor for
recycle
Change process chemistry!
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“Green” Chemistry & Engineering




Emphasis of green chemistry tends to be on
synthesis routes and solvent selection, rather
than equipment engineering
 biologically-catalyzed reactions
 low-toxicity reactants and solvents
 aqueous and solvent-less reaction processes
EPA’s approach to green engineering
stresses early assessment and reduction of
chemical risks
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12 Principles of Green Chemistry
• Prevent Waste
• Maximize Atom Economy
• Design Less Hazardous Chemical Synthesis
• Design Safer Chemicals and Products
• Use Safer Solvent/Reaction Conditions

• Increase Energy Efficiency
• Use Renewable Feedstocks
• Avoid Chemical Derivatives

• Use Catalysts, Not Stoichiometric Reagents
• Design Chemicals and Products that Degrade After Use

• Analyze in Real Time to Prevent Pollution
• Minimize the Potential For Accidents
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Green Chemistry in
Catalyst Manufacture
Conventional Precipitation
Na2CO3,
Process
NH3
NOx
metal
HNO3
Precipitation
nitrate

metal

Proton
source

hydroxide/
carbonate/
nitrate

(Na)
(NH4 ) NO3 H2O
Separation

hydroxide/
carbonate/
nitrate

Catalyst production scheme

Oxidizer

Süd-Chemie Wastewater
Free Process

Precipitation
Me3+

H2O

oxide

CO2
H2 O

oxide hydrate

Dehydration

Metal
Hydroxide

H2O
NOx
CO2

Activation
Metal
Oxide

Catalyst

Nuts and Bolts of Chemical Process Pollution Prevention

Benefits







Metal oxide catalyst production process
bypasses use of intermediate nitration step in
producing oxide
New chemistry significantly reduces
environmental burden
 Uses 16 times less water and
 eliminates wastewater and NOx generation
 Eliminates generation of by-product
ammonium nitrate (explosive!)
Savings of nearly $12 million annually
Led to 2003 Presidential Green Chemistry
Challenge Award for Sud-Chemie
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Heat Transfer Equipment

Nuts and Bolts of Chemical Process Pollution Prevention

Heat Transfer Operations






Needed to heat or cool reactants and/or products
 control of process conditions
 recovery of process heat
 cooling (“quenching”) of reactants
 to effect phase change
Can be stand-alone or integrated with other unit
operation
 reactor heat/cooling
 distillation reboiler/condenser
May use either radiative or convective heat
exchange
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Heat Exchange – Potential Wastes






Thermal degradation in process streams
Contaminated exchange fluid by process streams
Liquid waste from blowdown
Vapor and mist from cooling towers
Cleaning chemicals from maintenance
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Strategies for Reducing Wastes in
Heat Exchangers








Reduce tube-wall temperature
 Use lower pressure steam
 De-superheat steam
 Use staged heating
Use in-line cleaning techniques
Use scraped-wall exchangers
for viscous streams
Monitor exchanger fouling
Use corrosion-resistant tubes
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Separations Equipment
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Separations






Most chemical reactions are not complete
(some unreacted inputs remain)
Side reactions may result in one or more
unwanted (or desired) byproducts
Separations needed to obtain purified
product to be used by
customers or
downstream
manufacturers
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Separations - potential wastes






Distillation:
 Overhead vapor contamination of contact or noncontact cooling water, steam jet condensate, etc…
in distillation operations
 Still bottoms
 non-condensable gases
Filtration:
 Filtrate, filter cake and filter presses from filtration
processes
Extraction:
 Vapor loss from headspace over extraction
 Liquid or solid non-product phase
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Strategies for Reducing Waste in
Columns and Reboilers




Use reduced column
temperatures to avoid tar
formation
 Reduced column pressure
 Reduce pressure drop
 Use of structured packing
Reduce severity in reboiler
 Increase heat exchange
surface area
 Use of high transfer
coefficient heat exchange
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Materials Handling Equipment
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Materials Handling







Pipes, Valves and Connection
Pumps, compressors and steam jet ejectors
Storage tanks, containers, and vessels
Blending and milling (e.g., mix tanks,
grinders)
Product preparation
(e.g. Packaging stations)
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Materials Handling – Potential Wastes




Leaks and spills
 Airborne emissions through controlled vents
(reactor)
 Fugitives around seals, stirrer glands, pump and
valve packing, piping flanges, joints, etc…
 Contaminated exchange fluid from leaks into noncontact heating or cooling coils/pipes
 Seal flushes
Maintenance Operations
 Contaminated gas, steam or water from equipment
flushing (cleaning)
 Contaminated gaskets, packing, piping, filters, etc.
 Paint stripping, welding, lubrication, etc…
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Strategies for Reducing Fugitive
Emissions & Maintenance Wastes









Recover seal flushes
and purges
Turn off flush when not in use
Use seal-less pumps
Design for maintenance
 Gravity drain to process
 Low dead volume
Establish a LDAR system for
all valves, pumps and seals
Use rupture disks on
relief valve lines
Cool volatile fluids prior to storage
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Ancillary Equipment and Processes
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Other Sources of Waste












Chemical loading and transportation
 vent gases
 spills
Maintenance activities (e.g., equipment cleaning)
 cleaning fluids/solvent
 drained material
Waste management
Vents/flares
Process water treatment/pretreatment
 blowdown
 treatment chemicals
Laboratory activities
 sample wastes
 lab reagents
Office activities
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Break
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Wayne State University
P2 Best Practices Grant
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Case Studies from the
ChemAlliance Virtual Tour
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About the ChemAlliance P2 Case Studies




Approximately 435 "case studies" illustrating P2
techniques in the process industries
Drawn from multiple sources
 State Governor's Award winners






US DOE
International Sources






TX, OH, IL, NY, PA

International Cleaner Production Clearinghouse
Canadian P2 Clearinghouse

Wide range of companies, processes
Organized by unit operation
 Searchable interface coming late fall 2004
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Du Pont - La Porte, TX




Improved mixing in gas/liquid reactor
(chlorination reaction) allowed reduction in
excess Cl2
 Redesigned gas feed system to improve
mixing
 Redesigned control system to reduce venting
Reduction in excess Cl2 led to nearly 90%
reduction (~6,000,000 lb/year) in spent caustic
scrubber waste.
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Dow – Midland, MI






Re-optimization of Chloro Acetyl Chloride
(CAC) reaction conducted to increase process
selectivity
 Increased cooling capacity, decreased
reaction temperature for highly exothermic
reaction
Increased reaction yield
Reduced byproducts by ~1,800,000 lbs/year
Utilization of used refrigeration equipment led
to a substantial improvement in project
economics
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Du Pont/Merck – Deepwater, NJ










Use of ultrasonic resonator allowed use of
aqueous cleaning of process vessels
Substantial reductions in labor and increase
in availability of the equipment also resulted
Solvent waste (contaminated methanol) was
reduced by 80%, as were vent losses
Equipment paid for itself in ~ 8 cleaning
cycles (approx. 1 month)
Comparable reductions have been reported
by similar facilities, using high pressure spray
nozzles
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Dow – Midland, MI




Reduction in ethylbenzene diluent for
polymerization initiator (polystyrene) reduced
need for purge from recycle stream
Waste reduction was ~450,000 lbs/year
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Dow – Midland, MI






Waste resulting from dimer in unreacted
butadiene stream hampered feedstock
reclamation/recycling
Vendor arrangements negotiated to reduce
dimer concentration in butadiene
 Analysis suggested a reduction in loading
temperature would have substantial reduction
in dimer
Estimated reductions expected to be in the
range of 300,000 lbs/year (approx. 30%)
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Du Pont – Orange, TX


Elimination of direct steam injection in
ammonia stripper column
 Required increase in reboiler capacity for
column
 Reduced 25,000 lb/hr of aqueous waste
 ROI was not favorable under disposal costs at
the time, but was supported by an anticipated
phase-out of deep-well injection
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Du Pont – Orange, TX








Addition of a larger decanter system allowed
greater recovery of catalyst
Increased recovery allowed increased recycle
of catalyst and commensurate reduction in
promoter concentration
Promoter was thermally labile; left the
process as waste
Payback period of < 2 years, reduction of
1,000,000 lbs/year of solid waste
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Du Pont – Orange, TX





Intermittent services pumps at an Adiponitrile
plant were fitted with updated control scheme
to reduce seal flush
 Solenoid valve blocked seal flow when pumps
not in service
 Flow monitoring devices allowed better
monitoring of the flush
Wastewater reduction of 57,000,000 gal/year
Payback period < 1 yr
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Air Products – Pasadena, TX






Switch to pipeline delivery instead of railcar
delivery reduced ammonia emissions by
130,000 lbs/year (77% reduction)
Ancillary benefits included reduction of
potential accident risk (from loading
operations)
Elimination of two storage tanks reduced
process vulnerability
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Dow – Midland, MI






Vapor balancing between interim (day
storage) tanks allowed 34,000 lbs/year of
solvent recovery
Instead of filling one tank completely, two
tanks are filled partially – vent gases are
balanced between the two
While savings are modest, the change
required no capital investment, just
procedural changes
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Overcoming Barriers to Process Change
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So, Why Would a Company
Run a Process at Suboptimal Conditions?


MSRI project (and our own everyday
experience) demonstrates that good ideas
 may go unrecognized
 may be recognized, but not acted on
 may be acted on, but meet resistance
 may be implemented, but fail anyway
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Pollution Prevention
From a Trout’s Point of View

“To a trout, „the river‟
is just a hole behind a rock”

John Gierach
The View from Rat Lake
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Barriers to Change


Insufficient ROI
 reformulating the investment equation










are you fully accounting for “hidden” costs?
can new revenue streams be realized?
can the cost be shared with other projects?

Investment or technical uncertainty
 “better the devil we know….”
Licensing/IP issues
"Invention Issues" (aka turf issues)
 NIY (“not invented yet”)
 NIH (“not invented here”)
 NIBM (“not invented by me”)
 NINIE ("now invented, not implemented everywhere")
others?
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Use of “What if?” Analysis
Can Help to Remove Barriers




Disciplined and robust questioning of
baseline assumptions can be an effective tool
Common questions include
 “what if we changed solvents?”
 “what if we changed chemistry?”
 “what if we changed to a batch (continuous)
process?”
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Commonly Encountered “Rocks”


Many important factors are taken for
granted or assumed to be given...
 Solvent selection
 Materials of construction
 Catalyst selection
 ΔT in heat exchangers
 Batch size
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Questions and (hopefully) Answers
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Summary






Pollution prevention opportunities can be
readily found even in previously audited
facilities
Look for opportunities to reduce waste by
addressing root causes (“rocks”)
 Lack of selectivity
 Thermal degradation
 Mechanical & maintenance losses
Case studies, even incomplete ones, can
provide useful inspiration
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This presentation on ChemAlliance
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