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РЕЗИМЕ
Секојдневно сме сведоци за постојаното нагло зголемување на побарувачката

ад елактрччна енергкја, како во нишита земја, така и во останатите државч во све-
тот. Сето она се должч нсг постојаното зголемување на вројот ни електрични
«ГшршТш н урсди како во домаќинствата, административншТш и државни установи,
tTut/ai u но iiiidyciTipufatTia. Сето ова ГО наложува размчслувањето како е можно пора-
ционп.-шо iicKopiiciuymube нч електрпчншТш енерѓија во auTie сферн u областп од
целокупното опстаиунање иа човекот како едиика. Еден од иачините за рационално
пскористунње на елсктрччната енерѓија е нѓрадувањето на геотермална топлинска
пумпа која Ои служела за Прочзнодство на ладчлиа и тоПлинска енергчја. •.-.-,•-_.

Во оној труд начрнвена е анализа на Прчмена ни Геотермална топлинска пумпа
.со iicKopiicuiyeaibe на податоци на ГТП NORDIC од Канадско потекло, составена од
топлиноизменувач земји-води, топлиноизменувач вода-фреон, цчркулициона пумпа ч
комчресар.

ЛналчзшТш е направена со счоредување ни Готермалпата топлинска пумпа со
останатчте урсдч за прочзводство на одредени ачдовч еиергија во смисла на
рацчонално чсПолзунање на електричната енергија, економската чсчлатлчвост ч прч-
добивкшТш зп жчаотната средчна од сето тоа..

ABSTRACT

Every day we are witnesses of constantly rapid increase of consumption of Electric energy
in R. of Macedonia as so as in the other countries in all the world. This rapid increase of consump-
tion of Electric energy independent of a lot of electrical units, which are apllying in human life like:
homes, administration and publication objects, as so as idently in industry. All of this conditions make
us to thinking how is possible more racional consumption of electric energy in all areas in human
life. One of the possible manners to reduce the consumption of electrical energy for heating and cool-
ing is to use geothermal heat pumps.

In this paper will be proposed geothermal heat pump, which is going to use the heat of earth
by vertical and horizontal cupper pipe heat exchanger with data from GHP (Geothermal Heat Pump)
NORDIC, factory in Canada. Also, it will be examined all parameters and done comparison with
already existing ones.

It is analyzed comparation of GHP with other energy units and what it means for racionaly
consumption of electric energy, economic saving and ecology saving.
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пумпи работат многу слично на домашните ладилници, со
.... д ш vo нмаат дополнителни вентили со кои се овозможува на флуидот

ч 1 \\л тоилината да струи по два различни патишта: еден за греење и
_ч Ч̂1>\\ Гонлинските пумпи топлината ја земаат од загреана средина и

7 ч 4,ui (> со иоладна средина. Предноста на овој систем е што истиот може
7. ,.»чч<лч ча две намени, за загреваше и ладење. Кај геотермалните
.. ч , ч\\Н1И подземниот изменувач на топлина се прави од затворен или

ww* со применува затворениот, во кој во земјата на длабочина од
oivu «онтално, или вертикално на длабочина од (30+120) м се закоп-
к-н^а цевка со висока густина. Цевките се полнат со антифриз или
! vtora на изменувач на топлина. Во зиме, флуидот во цевките ја
^UUM од земјата и истата ја внесува во зградата. Во лето, системот
^1онлно н топлината од зградата ја одложува во поладната земја.

i i \чик»лски систем загреаниот или оладениот воздух се дистрибуира
;v ui га, слично на конвенционалните системи.
.ч\чи' 4 основни типови на подземни затворени системи. Три од нив:

ч к ^ртикален u езерски се затворени цевни системи. Четвртиот
- сѕктем. Кој од овие системи ќе биде најдобар за примена зависи
. \- услови, условите во земјата, раслоложивата површина на зем-
.: u ннсталирање на цевниот систем. За станбени или за комерци-

. VO>KO да се примени било кој од овие системи.

^^нтален цевен систем. Овој начин на инсталирање е поскап

0. чмаот простор што го зафаќа цевниот изменувач. За негово

v vrpeoHO e да се ископа ров со длабочина од 1,2 м. Најчесто
v „-лстеми користат две цевкп. сдна низ кои струи потисната вода

ичаоочина од 1,8 м а другата низ кои струи повратната вода, на
•.. • .2 м- Има изведби и со двс цевки сместени на иста длабочина од

-. CvVHo растојание од 0,6 м. Кај овој систем можно е да се примени
чч -"од на иоставување (сл.1.1), кај кој цевките се изведуваат во вид
о ::оставени кругови, со што се овозможува на помала должина на

^ ..- ое иостави поголема должина на цевки, односно поголема
.-w-tKa површина. Co тоа се намалуваат инвестиционите

цевките да не бидат поставени на конвенционален

: с земЈа со релативно мал и ограничен потенциЈал на енер-
.х-н. кој главно се состои од: јаглен, воден потенцијал, геотермал-

- H-i-CBo зрачење, ветер, биомаса и градски смет.

v.-'.UicBHHOiiT развој во светот, па и кај нас во нашата земја, лора-
•_• литроигувачка на електрична енергија, особено за греење и

а̂ бараме нови уреди и машини кои би биле со иоголем

Зборпик па реферати - Кшаа 2 ^л



Тгматско иодрачје: Алшернашивни извори / Thematic field- Renewable resources

степен на полезно дејство и помала потрошувачка на електрична енергија.

Во голем дел од развиените земји во последно време се забележува се
иоголема иримена на обновливите извори на енергија како што се на пример:
геотермалната енергија, енергијата од сонцето, водата и ветерот, како и иско-
ристувањето на топлинскиот градиент. од земјата со помош на геотермална
топлинска пумпа.

Се очекува постоечките машини и уреди, чија намена е греење во зим-
скиот и ладењс во летниот период, кои нмаат размена на енергија со околниот
иоздух, да бидат целосно заменети со геотермалните топлински пумпи, затоа
што геотсрмалната топлинска пумпа во сноредба со нив има поголема ефикас-
ност, а освен тоа имаат поголема стабилност и континуитет кога работат при
скстремно ниски температури во зимскиот период. Сето ова се должи на иско-
ристувањето на постојаната температура на земјата која се движи некаде приб-
лижно околу 12 °С. Искористувањето на температурниот градиент од земјат Ѕ ќе
биде овозможено со цевен изменувач, кој може да биде поставен вертиќШгао
или хоризонтално во кој ќе циркулира вода како топлиноносител, која топлина
на фреонот ќе ја предава сб'вграден топлиноизменувач фреон-вода.

2. ЕНЕРГЕТСКА КАРАКТЕРИСТИКА НА КОМПРЕСОРОТ И
НАЧИН НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕВНИТЕ ТОПЛИНОИЗМЕНУВАЧИ
ВО ЗЕМЈАТА НА ГТП NORDIK

Според нстражувањата и испитувањата што се вршенн од страна на
производителот на геотермални топлински нумпи NORDIC, утврдено е дека при
бакарна инсталација како топлински изменувач во земјата низ кој би циркули-
рал фрсон како топлиноносител. е з'тврдено дека најоправдана висина на вер-
тикалните бакарни цевки кај вертикалниот цевен систем е од 30 до 35 т , со тоа
што еден вертикален круг има термички капацитет до 3,5 [kW].

При тоа важно е димензиите на бакарните цевки да биде една со
пречник од 9 мм, а друга од 13 мм, се разбира за како би било возможно кон-
тинуирано да се одвива процесот на експандирање и испарување. Кај вер-
тикалниот бакарен цевен систем самите дупчотини треба да се прават на расто-
јание од 6 м.

Што се однесува за хоризонталниот цевен систем цевките за истиот
термички капацитет, бакарните цевки сс поставуваат една на длабочина некаде
приближно од 1,2 m а друга на длабочина од 0,7 т , при тоа должината треба да
изнссува некаде 53m, a ширината трсба да изнесува некаде приближно околу 1,3
м. односно ириближно 70-75 т 2 . Во нарсдните неколку слики се дадени
начинитс на поставување на цените тоилиноизмснувачи земја-фреон.
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18 m

(4 Ion system shown)

Coiled copper tubing.

Excavated trenches
minimum 1.3 m wide, x 1.8
m deep.

Note: Trenches wilt be
backffifed with material
which will maximize the
thermal conductivity of the
adjacent earth.

Each loop consists of 107 n
of 13 mm OD type "L*
copper tubing.

« Allow a minimum of 3 m
between each trench and
preferably 5 - 6 m tf apace
is available.

IMPORTANT
Install 13 mm plastic perforat
soaker hose .6 to 1.3 m bek
grade.

хоризонтален цевен топлиноизменувач со 4 делници

- начини на поставување на
хоризонталните цевни

топлиноизменувачи
л

j—У-н
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6 m
Sore 3

\л H
чК

- начини на поставување на вертикалните
цевни топлиноизменувачи

3. ИСПЛАТЛИВОСТ ВО СПОРЕДБА НА ГТП CO ДРУГИ ЕНЕРГЕТ-
СКИ УРЕДИ

-

пумпа 10,5 KW

5000 1 оооо [h] шшшш,
10,5 [kW]

Ci.l Дијаграм на потрошена електрична енергија во [kWh], во зависност од
работните часови [hj
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Ji [kV'V]

10

C.i.2 Дпјаграм на потрошена електрична енергија во паримни единици [MU],
во зависност од работните часови |h|

Котѕп ка ДЈПЅЛ гориво 32 [kv'V]

1 bo

т
Сл. 3 Дијаграм на потрошсна примарна енергија во [kWh], во зависност од

работните часови [h|

ЗАКЛУЧОК

Гсогсрмалната топлниска иумпа со каиацитст од 32 ШкЊЌ во споредба
> котсл на дизсл гориво со каиацитет од 32 ШкЊК е со иовратсн платежен
:риод via пнвсстип.ија од нриближно 9 работни месеци. а во споредба со котел
i дрва тпј псриод Јпнссува приближно некадс околу 36 работни мссеци, при
\i lie чсмајќи ја нрсднид можноста ча ладен,с во лстниот иериод. што двата
v"r.\(i;uiu ii'iHcccnn урсди ја исмаат како таква.

Додска no споредба со воздушно ладсната топлпнска пумпа е пое-
пкасна чаради поголсмиот косфицпснт iia совршенство што е за приближно
-̂ сдиипци иоголсм и можносга за контипуирана и сигурна работа во зимскиот
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Ц Котел на дизел гориво 32

[kW]

ц Котел на дрва 32 [kW]

• Геотермална тошпшска

пумпа 32 [kW]

200000

Сл. 4 Дијаграм на потрошена електрнчна енергија во парични едииици [iVIUj,
во завиеиоет од работните часови |hj на котел на дизел гориво, котел на дрва

и ГТП од 32 |kW|

Напомепа: Горе наведените дијаграми се за цена на чинење на ел. еиергија
2,124,00 МКД, цепа на чинење на дизел гориво од 41,50 МКЦ a uetia на чинење
па дрво за огрев од 3,55 МКЦ.

псриод кога температурата на околниот воздух е многу пониска од 0 °С.
Едннствен недостаток би бил потребната површина за поставувањс на цевните
топлиноизменувачи во земјата, но таквиот недостаток би бил надминат со
вградувањс во објекти со доволно големи дворни површини.
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