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ТОПЛИНСКИ СИСГЕМ 3 A ИСКОРИСТУВАЊЕ HA
ГЕОТЕРМАЛНАТА BOДА BO ОРАНЖЕРИСКИОТ
КОМПЛЕКС ПРИ ЗИК "ВИНОЈУГ" - ГЕВГЕЛИЈА

Доксим Тодоровски
Мирко Стојановски2

Досегашното користење на топлината на ГТВ во оранжерискиот комплекс
"Градина" при ЗИК "ВИНОЈУГ" - Гевгелија, покажа дека истата нецелосно се
искорнстува со посгојниог изграден сисгем. Задачата на овој проекг бете да
овозможи рационално искористување на топлинската енергија на геотермалната
вода која се користи за загревање на" оранжериските хали и нејзино натамошно
искористување за загревање на пластениците.

The former use of GTW heat in the greenhouse complex "Gradina" at ZIK "VTNOJUG" -
Gevgelija, showed that the same have not has been used completeiy through the existing system.

The task of this project was to enable rational utilization of the thermal energy of the
GTW which is used for the heating of the greenhouses and its further use for the heating of the
plastkhouses.

1 Доксим Тодоровски, дшш. маш. wsx.
Мирко Стојановсги. дипл. маш; ннао "ФИЛБИС" - Cionje
ул. Петар Ацевбр: 19а- Симје^тсл/факс-н- 389 91 412 886'
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ОПИС НА ПОСТОЈНИОТЕНЕРГЕТСКИ СИСГЕМ

Оранжерискиот комплехс "Градина" - Гевгелија. е со вкупна
поврпшна под оранжергаг од 22,5 ha- Целата оваа површина е групирана во 4
(четири) блока, Три од блоковите се од по четири оранжерискн хали, а во
четвртиот има само три хали. Секоја оранжериска хала има по 1,5 ha
поврпшна.

Внатрешната проектна температура во халите, за време на грејниот
период изнесува 18 °С, а надворепшата проектна температура за ова
климатско оодрачје е -9 °С.

Топлинските загуби по една хала изнесуваат 3440 kW, a вкупните
топлински загуби за целиот оранжериски комплекс се 51,6 MW.

Снабдувањето на оранжериските хали со топлина и за други
технолошки потреби се врши преку 4-те котлари на мазут сместенн во секој
од блоковите. Во секоја котлара има по три вреловодни котли 110/90 °С, со
топлинска моќ 3 х 5,8 = 17,4 MW, односно 69,6 MW севкуиен каиацитет на
котларите.

Како грејни тела во секоја хала иосгојат челични цевни регистри со
вкупна. топлоразменувачка, површина од. 2884 м?>. односна 43.260 м^ за ~
целиот комплекс. Топлата вода, ќоја се-грее во секоја од котларниците, со
помош на 4 (четири) циркулациони пумцн се носи до цевните регистри во
секоја од оранжериските хали. За регулација на температурата на
појдовната вода према грејните регистри во однос на надворешната
температура, предвидени се трокраки мешачки регулациони вентили
поставенн во котлара и воденн од три температурни сензорн поставени во
секоја оранжериска хала.

ГТросечниот период на работа на котларите е од 15 септември до 15
мај.

Топловоден греен систем со ѓеотермална вода

Во текот на последните 15 години оранжерискиот комплекс е поврзан
со геотермалниот извор од локалитетотЈ'Смоквица". Вкупниот капацитет на-
геотермалниот извор се движи од 80 - 120 1/ѕек (со можност да се достигне
вредност од 160 1/ѕ). Мерењата на количините на геотермална вода, што се
доведуваат во напојните резервоари, покажуваат дека стварниот капацитет
на пумпање, т.е. црпење на геотермална вода се движи околу вредноста од
140 1/ѕ. Температурата на водата се движи од 60 цо 68 °С, односно во просек
65 °С.

Од главната пумпнастаница сместена на локалитетот "Смоквица" до
котларите^ т.е. до оранжериите води магистрален-цевковод. Цевководот се
води надземно. Вкупната должина на магистралниот цевковод изтнЅсува
6.519м и тој по целата: своја должина е изолиран со стаклена- волна-
обвиткана со ал. лим.

Заради тоа што хемискиот состав на ГТВ е неповолен за користње на
челични цевни системи, за искористување на топлината на ГТВ во халите се
изведени подни греења од цевни регистри направени од полипропиленски
ребрести цевки 0 28 мм. Подното греење се состои од напојни колектори од
глатки полиетиленски цевки, распоредени од двете страни на халата, на кои
се приклучени ребрестите цевни регистри по системот "Тихелман". Вкупна
поЈфпгина на вака вградените подни регистри изнесува 3229 м^ и тоа тто
четири регистри поставени на под од оранжерискиот модул од 3,2 м, секој со
должина од 80 м.

Поврзувањето на тшдните грејни регистри за. еден блок од четири
оранжериски хали е направено така да топлата геотермална вода се
пропушта низ подните регистри во првата хала преку два приклучока
NO 100, а излегува низ четири кои сериски ги поврзуваат останатите три
хали, после што геотермалната вода се нспушта во посебна канализација. На
овој начин: сериског аоврзаните подни peracrpif co иста огревна површина
заради разликите на влезните температури на геотермалната вода која
протекува низ нив различно (нерамномерно) се загреваат (првата најдобро, a
четвртата најслабо).

Во досегашната експлоатација топлината од геотермалната вода се
користела со директно струење на истата во постојните грејни регистри и
како таква преставува дежурен систем кој може да ги покрие тошганските

потреби до надворешни температури од +2 + +6 °С. При температури
пониеки од +2 •*• +6°С, за одржување на внатрешните проектни температури
се користи топлина од котларниците.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДОГРАДБА НА СИСГЕМОТ ЗА ГРЕЕЊЕ НА
ОРАНЖЕРИСКИОТ КОМПЛЕКС

Причините заради кри се оди во реконструкција" на постојната
инсгалација за греен>е на оранжериските хали се следните:

- Недоволно искористување на топлината на ГТВ, со оглед на тоа да
на излезот од последната оранжериска хала истата е се уште со релативно

висока температура (над 35 °С).
- Нерамномерво загревање на оранжериските хали заради нивното

сериско врзување^ со разводнта цевна мрежа, така да првата се загрева
најмногу, следната помалку и последната најмалху; Исто така нерамномерно
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загревање- се- добива-и; зарадац две групации; на-подните; грејнш региехри во
однос на патекнте во оранжериекБте хали.

- Посгоечкиот ц$в£а,Ј>азвод,за П В н&се вддклучунаод,котларата- до
оравжервеквте халв па не може да,с&вграда азменувачна тошгана^како
дополнителен елемевт за доискористување на тошшната.

- Постојното полагањег на.- аодних& грејни. регастра од, оребрени
аолвпропиленскв цевки ја усложнува обработката на почвата со.земјоделска
механизација, бидејќаистите пречат алесно сеоштетуваат.

- Потребата од загревање на пластениците со ГТВ.

Постојна инсталација за ГТВ во ОХ

Спорерг досегапшиот начвн на поврзуван>е чегврвте- оранжериски
хали сериски се поврзани со грејната инсталација за ГГВ, од што
произлегува дека првата ќе биде повеќе загреана од наредната, а секрја

«следна се помалку. Co котловсхата вода грејната инсталација во OX e
паралелно поврзана. Ваквото поврзување на подните греачв со ГТВ и
базнвте греачи со котловската вода доведува до нерамномерна работа , што
го правњ нестабилен регулацвонвот систем вграден на котловската топла
вода.

Вографичките прилози арикажанк се новите расцоредки начинот на
водење на ПГТ, од кои се гледа дека регистрите се простираат по целата
широчина на халата. Постојннте разввдни колектори од ПЕ цевки (0 50, 0
63,0 75 и 0 90 мм) на едната страна од халата остануваат и се прицврсгуваат
на нејзината конструкција над челичните цевни регистри со челична жица,
на секој 1,6 м растојание, а од другата страна на халата истите се
демонтираат а одстрануваат од в:еа.

Цевните регистри од оребренв ПП цевкв се приклучуваат на
разводннте (доводните и повратните) колектори преку холендери вли нипли
(постојнвте славини се демонтараат), се: положзпваат на тлото покрај
садницате по целата шнрочана на халата, со тоа што над стазата се
подигната и прицврстена на конструкцијата.

Ваквиот начвн на распоредуван>е в водев^е на ПГР овозможува
рамномерно загревање на целата хала, а при тоа да не се нопречува работата
назеијоделската механизација, бидејќа по завршување на грејната сезона,
т.е. рекодтата, ПГР по целата своја должина се подвгаат а прицврсгуваат на-
подкровната коиструкција (мрежа).

Новите поднв греачи се формнраат од два поранепши (челно
заварени), а заради новиот начвн на водење амаат нешто поголема должина,
со што и и е зголемена а загревната површина во однос напретходнате.

Бројот на подните греачи. за- оранжерискате хали во ков- се садат
домати; осганува. еднаков со бројот наново формиранв-регистрв(гг- 232),

додека бројот- на^ поднит& греачи- за оранжериеки* хал& за; красгавици ќе се
преполова (п = 116), а демонтиранвте количини ќе се искорасгат за
формирање наподвигреачвво пластениците^

Оранжериските халк во склоп на? котларата- ВС-1, бет оглед далш во
нив се садат доматв или-краставвци^ остануваат со иостојнвотброј на аодни
греачи (п = 232), додека кај свте останата халв бројот на подвите греачв! ќе
се менуваво зависвосгод културата што во нив ќе биде засгапева.

Воведување иповрзување на изменувачи на топлина

Сате четври котларввцв се поврзави со магвстралнвот развод на
геотермална вода, ареку приклучоци NO 200, директно на разводнате
колекторв за котловската топла вода, чви засунв цостојано се затворени,
затоа што двректното користење на ГТВ со котловската вода е напуштено
уште на почетокотод нејзвното користен>е, кога се согледанв негативните
последицв од ваквото аоврзување.

Зарадв што поголемо искорвстување на топлвната на ГТВ, во секоја
котларница е предвидено да се вградат плочесгв изменувачв на топлвна
(како прв степевг на нејзвно вскорвстување). Истите се нарачанв од порано
според направената програма за користење странски кредит (цомош од
ФАРЕ).

Од направенвте двјаграми за промена на температурнвот режим на
греење на. оранжерисквте халв со котловска тошга вода преку базните
греачи 90/70 °С и направениот дијаграм за потребниот топлвнски капацитет
на ОХ во однос на надворешната температура, произлегува дека
изменувачот на тошгава може да биде вклучен во састемот за ^еење преку
базнате греача црв аовнсока надворешна температура од +5 °С (прв
аониски тсмпсратури нс с можно прску нсго да сс врши загрсвањс на ОХ).
За оваа температура одредевв се и температурнвте режвми и иствте за ГГВ
(како првмар) изнесуваат 60/50 °С, а за котловската вода (како секундар)
57/47 °С. Тоилвнскиот капацитет што прв ова се добвва изнесува 1470 kW, a
протокот на водата е 35 Уѕ. Сите термотехнички пресметки се базвраат

_. тркму на овој цроток на ГТВ.
За работа на грејната инсталација со ГТВ прн температури пониски

од +5 °С, лредввдева е обвколва врска, т.е. исклучување влв цремостувавае
на ТИ, како ГТВ не би проаѓала низ него, туку директно да ода во
знсталацвјата.

Од колекгорот за развод на ГТВ се разведуваат два вода 0 110 од ПЕ
девкв, ков одат во ОХ-3 a O-4, од каде поспе предавањето на топлвната во
нвв продолжува низ ОХ-1 а ОХ-2, за да после предавањето на топланата во
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нив.сегврат1гназад во котларата^вособирен-колектор (нстотака^преку две
ПЕ цевки од.0 110). Овие цевки во-котларата и надвор од неа севодат во
цостојните бетонски.-,1ран,али- (кои- после^нивното посгавувањ&треба-. да, се
покријат),,ат во самит& хали' с& водат на тлото се- до- нивното- поврзување- со
разводните колекторв (виатре во халите). На делот аомеѓу халите, цевките
сг водаготкрнено, положени на аовршината на теренот.

Поврзувањето. на секувдарното^ струјно коло од-ТИ-.е направено со
колекторот на повратната вода од базннте- греачи во халите, од каде со
помопг на циркуладиона пумпа се всисува водата и се аотнскува преку ТИ во
собирната .повратна цевка према котлите. Тука се вршв мешан>е со
повратната вода , за да преку котлите биде загреана на константна
темттература 90 °С дати 110 °С. Односот на количината на тогата вода која
струи низ котлите 162 1/ѕ н низ нзменувачот на топлина 35 1/ѕ и релативно
ниските температури пред загревањето (прн +5 °С) од 47 °С, а после
загревањето во ТИ од 57 °С, тоа во потполност го овозможува.

ЗАГРЕВАЊЕ НА ПЛАСТЕНИЦИТЕ CO ГТВ И ПОДНИ ГРЕАЧИ

Загревањето на пластениците, се предвидува да биде со ГТВ. За таа
цел сепредвиденнподнигреачи-од ГОХребрести цевки 03/4", формирани од
подните регисгри кои се демонтираат од 7 (седум) ОХ. Во секој пластеник со
димензии 7£ х 58,8 м, се предвидени- ПО 5 регистри во U облик и вкупна
должина од 120 м секој. Истите се предвндени да се постават покрај
садниците, а обликот овозможува рамномерно загревање на пластеникот.
Регистрите се поврзани со разводните (доводни и повратни) колекторски
певки преку холевдери или нипли (без славини). Разводните цевки се
положени на површината од теренот, во непосредна близина на
надворепшата влезна страна на пластеникот: При завршување на сезоната
на греење, т.е. реколтата, подните греачи се подигаат на поткровната
жичана мрежа, а разводните колекторски цевки се демонтираат, со што се
овозможува непречен дрнод и работа на земјодеделската механизација.

Разводот на ГТВ (цртеж бр.2) се врши преку ПЕ пласгични цевки,
кои одат од собирните колектори во котларите К-2, К-3, н К-4, со пречници
од 0(50 и 0 110 MM. Bo собирните колекторн повратната FTB се собвраод
ОХ, се меша и со помош на центрифугални пумпи ГТВ се потиска, преку
разводеѓколектор, во четири вода А, Б, В и Г се до разводните колекторски
цевки пред пластениците. Од доводната колекторска цевка, преку подните
грејни регистри, ГТВ се води во собирната колекторска цевка, од каде се
испушта во канализационите кааали.

Од разводниот колектор во котларницата водовите А и Б се водат од
една страна на котларата, а водовите В и Год другата страна на котларата,

во постојни бетонскиѕ канали се до влезот во^ халата^ По излегувањето. од
халите; разводните цевки се водат по теренот се до последниот пластеник
поврзан на водот, без да бидат фиксирании без термички да се изолираат.

Запзевањето на 20&-те:пластеникасе. вршг.со повратната ГТВ од ОХ
кои се во блоковска поврзаност со К-2, К-3 и К-4. За таа цел од секоја од
ѕотларите тргнуваат ио четири вода.

Од ОХ кои се во блок со К-1, повратната ГТВ се испушта во
постојната канализациона мрежа, затоа што оваа котлара се наоѓа најдалеку
од пластениците и не е предвидено од неа да се користи ГТВ за загревање на
истите.

За совладување на отпорите на струењето на водата во цевната
мрежа за ГТВ од котларата преку ОХ се до последниот пластеник, заради
недоволен расположив притисок од напојните пумпи во пумпната станица
кај нзвориштето, во секоја топлотна подстаница вр котларите, а према
направената хидрауличка пресметка, предвидени се по две пумпи, од кои
едната работна, а другата резервна. Типот и големината на пумпите се
избрани во склад со вистинските потреби на секоја од инсталациите врзани
со припадната котлара.

На секој вод од колекторскиот распределител, сместен во котларата,
предвидени се регулациоадг рачни клапни, со што се овозможува приближно
балансирање на првтокет во сите четири вода.

ОСНОВИ НА ТОПЛИНСКАТА ПРЕСМЕТКА

За согледување на корисноста од примената на ГТВ за греење на
оранжерискиот комплекс и нејзино најефикасно искористување, направени
се детални топлински пресметки на потребната топлина за загревање на
оранжериските хали и пластеници. Посебно е направена анализа на
коефициентот на премин на топлина за оребрени ПП цевки положени на
тлото од халите н пластеаиците, за да се добие што пореална иресметка на
топлината што се ослободува од ГТВ преку нив во просгоријата, а и да се
изврши пресметка на температурите на ГТВ на излез од секоја ОХ, т.е.
пластенвдите.Пресметките се направени за два случаја и тоа:

? кога ГТВ директно се пушта во ОХ со 60 °С. при што се добива
температура на водата која излегува од првата ОХ и со која влегува во
втората ОХ од 42,7 °С, а излегува од втората со 33,5 °С, со тоа што во двете
хали бројот на подните грејни регистри не се намалува. Ако пак. во едната
ОХ бројот на ПГР остане непроменет, а во втората се намали за 50%, тогаш
излезната температура на ГТВ од втората ОХ ќе биде 38,2 °С. При мешање
на две приближно исги количини на повратната ГТВ од ОХ во колекторот
од топлинската подстаница во котларите, едната со температура од 33,5 и
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другата со 382 °С, с& добива- температура на Memafte од: 35,85 • °С, со која
ГТВ влегува во ПГР од пластеницитег а од;н№ излегува со-температур* од"

- во вториот случај кога ГТВ влегува во ТИ со 60 °С, а: излегува-оц

него со 50 °С и влегува во првата ОХ,. од. неа% излегува, со температура од

36,7 °С, а> од втората^ OX со 29,5 °С, додека од пласгениците излегува

оладена на температура од 26,3 °CZ
Co истата методологија се пресметани и температурите на ГТВ на

постојната инсталација и при тоа се добиени следните резултати:

- температира на влез во ОХ од 60 °С

- температира на излез од првата ОХ од 51 °С

- температира на нзлез оц втората ОХ од 44,3 °С

- температира на излез од третата ОХ од 3925 °С

- температира на излез од четвртата ОХ од 35,4 °С.

Ако пластениците се црнклучат директно со ГТВ од 6О°С (за екцесни
ексгремни надворешни ниски температури), температурата на излезот ќе
биде 45,6 °С. Ваков вид на приклучување е предвидев со решението на
топлинската; подсганица, на тој начин што директедаприклзгчок е-даден на
собирниотколектор на ГТВ од халите.

ЗАКЛУЧОК

Потребната топлинска еаергија за загревање на ОХ во текот на
целата грејна сезона. без загревање во сончевите денови, ќе изнесува:

Е,= Q x T = 8.362.656 W
Е =15 х .8363 = 125.454 MWh = 451.602 GJ

За добивање на оваа енергија потребно е во котларата да се потроши
следната количина мазутг

Е 451.602
<3пг———-~-=»-—---..•:- = 1J.023 b'god

40,2x0,86
Топлината што се покрива со ГТВ изнесува:

- Преку подните греачи:
- Преку базните греачи:
- Вкупно од двете:

Epg =3.912.489,6 kWh
Ebg =2.751.783,6 kWh
Egtv = 6.664.273,2 kWh

Учеството на тошганската енергија- добиена од ГТВ во вкупната
топлинска енергија изнесува:

Egtv х 100 / Е= 6.664;273',2:х 1007 8.362..656=Н9'јЧ ' ѕ(80 %)

Бидејќи 80%- од потребната топлинската енергија можеме да ја
покриеме. со топлинската енергија од ГТВ, виетински потребната
количината на мазут што ќе се потрогшѓ во котларата изнесува:

Gsm = 0,2 х Gm = 0,2 х 13.000 = 2.600 t/god

Количината на мазут што се заштедува за времетраење на една грејна

сезона изнесува:

Gz = 0,8 х Gm = 0,8 х 13.000 = 10.400 t/god

Прикажаните вредности се оцнесуваат на максималните можности на
овој сисгем. За да исгите бидат постигнати потребни се 230 Уѕ ГТВ, односно
се јавува недостаток од 90 1/ѕ ГТВ, За решавање на овој проблем предвидена
е изградба наакумулатор за ГТВ со V = 4000 м3.
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ПРИЛОГ: Табели

Табела lr Учеството на облиците наенергија вовкупната-енергијаза

Облвк аа енергнја

- јаглен

- офевно дрво

- сирова нафта

- водни снаги

- нафтени деривати

- гасовити горива

Вкупно

14.58

0.43

-

24.20

58.17

2.62

100

1985

33.22

0.19

45.55

4.87

15.32

0.85

100

1990*

51.92

0.09

35.77

1.46

10.76

• -

100

1994

76.71

0.15

8.04

3.16

11.94

100

Табеда 2: , Учеството на одделните видови потрошувачиво ТЈ
Глд» Индус Сообраќај Остаи. ВКУПНО ! Ел.

енергн
Тошк. Осган.

А&пипге
14684 10064 24678 69426 •3719) 10234] 45473

36333 11622 14693 I 1264» 8412 937 W861
3199: 2764 £596 «7352 17519 | 8891
24393 12692 14427 59308 17318 | 5346 | 3664

Табела 3 : Индуетрија
Во%

Год. | Цврстн Течни | Гасовитв Ел.
•ергија

Топлинска Алтерн.

21:60
17.88

1.92 20.35
5.04 .48 .40

21.25 »3.91 14.83
36.35

Табеда 4: Останатн дотрошувачв
Цврегн Течви Гасовнтн I Ел.

i енергнја
Топлннска Ллтерн.

28.39

34.59
37.63 12.60 0.16

1985 25.56 29.75 9.16 0.94
32.73

36.22
54 I 28.79 18.19

13.68 3914 8.41

3 4 6

Табела5:

Годин&ѕ

1980.

1985

1990

1994

Учеетвото на поедините потрошувачи во вкупно потрошената
енергија ....... В о %

- ~ Индусгрија-

ОП

42.1

49:5

53.7

45.9

ЕН:

49.8

49.7

47.5

42.8

Сообраќај.

ОП

6.2

5.5-

5.7

4.9

ЕН-

14.6

16.3

18.9

22.7

Осгавапг аотрошувачн

ОП

51.7

45.0

40.6

49.2

. ЕН

35.6

34.0

33.6

34.5

*) ОП - Општествен производ
ЕН - Енергија

Габела 6:; Учеството
енергетски

Облик на еиергнја

-Јаглен

- Огревно дрво

- Сирова нафта

- Водни снагн

- Нафтени дериватн

- Гасовити горива

Вкупио

на облиците на енергија во вкупната eaepraja за
трансформацин

1980

14,58

0.43
-

24.20

58.17

2.62

100

1985

33.22

0.19

45.55

4.87

15.32

0.85

100

1990

.51.92

0.09

35.77

1.46

10.76

i

! loo

1994

76.71

0.15

8.04

3.16

11.94

-

100

Табела 7: Учеството на енергијата за енергетски трансформации по
поедини видови постројки за енергетска трансформација

Година

1980

1985

1990

1994

Рафннерија

-

45.55

35.77

8.04

1 ТЕ ! ХЕ ]

1 20.40 ! 24.20 |

ј 35.69

i 52.09

79.93

4.87 |

1.45 ј

3.15 1

Топланн

21.40

5.25

3.93

3.56

Котлари

34.00

8.64

6.75

5.32
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