
4. CONCLUSION

We have a satisfactory experience with geothermal energy use for the heating
of greenhouses and plastic houses here in Yugoslavia. Although that surfaces of
geothermal greenhouses and plastic buildings are very small, just about 8 ha on
three locations, their owners want to enlarge them since economic indicators show •
tHat the production of flowers and vegetables in geothermal greenhouses is better
than in those heated on gas or liquid fuel. However, the lack of money for building
new and modem complexes of greenhouses as well as for the revitalisation of
existing ones prevents the development and enlarging of these buildings. Because
of the fact that geothermal resources can be immediately used if the financial
problem could be solved, the surfaces of geothermal greenhouses and plastic
buildings in Yugoslavia could be several hectares larger.
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РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАФАТИ ЗА ПОСТИГНУВА^Е
HA ПРОЕКТИРАНАТА НОМИНАЛНА ТОПЛИНСКА

МОЌНОСТ HA ВРЕЛОВОДНИТЕ КОТЛИ Тип ВКСМ 40
Производ на ТПК- ЗАГРЕБ

Ѓорѓи Ниневски, дип.маш.инг.-Топлификација А.Д.-Скопје
Ивица Секованиќ, дип.маш.инг.-Тошгафикација А.Д.-Скопје

АБСТРАКТ

Вреловодните котли од Типот (стрмоцевни мембрански), производ на ТПК-
Загреб, се изработени во далечната 1979 година и проектирани за номинална
топлинска моќност од 46,52 MW. Меѓутоа во пракса се покажа, согласно
направените енергетски мерења, дека истите во својот експлатационен
период не ја даваат" декларираната топлинска моќност. Во овој реферат е
даден хронолошки преглед за текот на реализирање на сите реконструктивни
зафати на вреловодните котли од Типот VKSM40 со номинална топлинска
моќност од 46,52 MB, кои беа успешно реализирани од страна на инжинерско
техничкиот кадар на Топлифкација А.Д-Скопје.

АВЅТАСТ

Hot water boilers (with a steep tubes membranous) produced by TPK-Zagreb in 1979 are
projected for nominal capacity of 46.52 MW. But it was demonstrated in practice,
according the performed measurements, that during the exploitation they do not give
declared thermal power. In this article the chronological review of all successful

-performed reconstructive operations by engineering staff from Toplifikacija A.D. Skopje
on the hot water boilers type VKSM40 with nominal capacity of 46.52 MW is given.
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Почетокот на взградбата аа ТО 'Исток", како дел од системот
тозлннскя изворн на тоготфикациониот сятеч, дагира од цалечната 1972
год Потребата од градба за нов топлинскя извор во TOJ период €
детнрминиран од забрзаната урбанизации и севкупниот разку на гракот
Cxonje

Проектирана за 139-5 MW тошганска мойност, со вкупно 3
инсталирани вреловодни котлн од типот VKGM 40 произвол на ТПК Загреб,
ТО Исток во TOJ момент сганува на]голем тошгансзсн извор на
тогдкфикацкониот систем.

Мегтггоз веке вс 1977 год, чзралелт^о со континуграннот раззо; Еа
гразс<г Скоп?е и; се поголемата динамика на стамбена язградба на колективнг
и делозки об)ектк, се акту'елизира лрашаїьето од недостаток на инсталирана
тотянска мокност на топланата Исток во однос на приклучннот конзум на
праг корнсннк. односно праг топлана.

Сосгоібата драстично се влошува и поради позачестенвте дефекти ва
nocrcJHHTe котловски nocrpojKH во ТО 'Исток" а како резултат на се
повзразена яиско температурна корозща.

Разгледз'ваїйи ja сержозноста на проблемот, раководнжот кадар на
Топлнфіпсаци}а БО 1977 год донесува оцлл'ка з а Езработка на инвестициона
програма за градба на уште две котловскг постройки од Тиногг VKSM 60, со
вкупна жксталирана мокност од 139 Л MW, како и аа постозните 3 котли со
НОБЯ од понов Ткп >7KSM-40, со вградуваїье ва систем за топла рециркулаїща

На ово) начин шстаяирзната топяннска мокяост на топланата се
зголеі^-ва за два пата, односно кстиот изнесува 279MW я останува
ыеорскиеяета заклз'чно со 2000 год кога ое ігащуаа и oeoj реферат

Бо табЛ се дадеки споредбеаи податощї помегу инстаянраЕата
Сл.1

Z. Анализа на аостодазтз cocTOJ6a, позрзана со осхварува&ето S3
инстадяраиата тоалинска мокност на Т.О, "Исток"

Дкуното зголемуванье на инсталираната топлижска мохност на ТО
'Исток" од 139 на 279 MW, се реализвра на постощата локацвда и nocrojHHOT
ооак, висок 66 m Чадниот оцак е изградея во далечната 1972 год и
димензиониран за тоЕланска мойност од 232 MV\*.

Мегутоа, за време а по пробниот погон се констатнра дека постоцат
одгредки ороблеч1^ во остзар^азьето на троектйраните номиналки тоштансхк
моїЬюсти на «отлита Во TOJ ког.тед кг'многу чуствктглй беа котззоате од
типот VKSM ̂ 0, вк)тіяо 3 Имено, спор&д прзичните мерен>а ка щжтиоокот на
дадянте гасови на влез во оадниот оцак капраеенн во 1980 год, ое йокажг зека
во паралелей режим на работа на котлите, новоизградените погачечк хотли
со инсталирана тотьтинска мокносг од 69 MW. кои имга и многу посилай
вентилаторски системи создаваат надпрятисок на влет во оцакот а со тоа ги
гушеа и ломалите котлв Cocroj5a іргсткчко поянаква од; окаа кога работаг
само 3 клшш. Колк> за сяоредба, при работа на 3-те котли на влез во опакот
владеете под пріптсок Сите котла я тогалі в оегг рз&отгт аезависво- езен crj

' 7 З&орник * 257



o

o

g
2!

зр\г. односно амаат посебни џадни. канали. осзен на 3 до 4 м кадс џаг;нвот
канал е заезошчки за сите-

Во консултација со проектангот, како к врз основа на извршената
рев^зија на термичката пресмегка на џадниот оџак која беше направена за
тоолинска моќкост на топлаката од 232 MW (5 котлн со номгналва топлинска
моќност од 46,52 MW, ое констатира дека треба да се прошири влезниот
отвор на самиот џзден оааккој што не беше целосно прооден, порадкфзктот
што пред зголемуваке на моќносга на топланата работеа 3 котлн, како и да
се зголеми дијаметарот од внатрешната страна на оџакот, се оо цел да се
намали надпритисокот на џадннте гаоови. Зголемувањето ва светлиот отвор
нз злез во палкист оџак. како v. на днјаметарот на оџакот од вѕатреиша
страна за сметка на вградЈ^ање на потенка шамогна опека, дадоа кзвескн
подобрЈ-вања, но проблемот оо остварувањето на номиналмата топлинска
моќкост ка коглите од Тнпот VKSM 40 остана и понатам)" не целосно
разрешен.

Co Другн зборови во прашање беа 27?vfW, неискористена тоалинска
моќност на котлите од Тнпот \ТКЅМ 40, ол вклтшо расдоложизи 139 MW. По
тој основ топланата Исток наместо да ги дава инсталираните 279 MW, исгата
објектано можеше да се оптеретк со 251 MW со 89,96 % искорисгеноег на
проегтираната ж инсталираката топлинска моќносг.

3. Аиалвза ва постлјна состојба на котлите Тиа VKSM 40/2/3/4

Енергетсквгге испитувања што беа налравени со цел да ое )пгврди
максЕмалиата искористливост на проектираката топлвиска моќност на
котлЕте, лснсажаа лека просечгото oitroBapyBaite на котлиге од горивна
схргна се движн пол<еп; 4100 Vh ж 42$Х) \fh, каспрелѕа проектните 5140 1Љ.

Согдедувајќи џ серкозноста ка проблемот, во услови кога Т.О.
"Исток" н при делосно аскорисгување на инсгалираната топлинска моќкост,
не беше ЕО состојба да ги оствари проектните перформанси на
TonnoKocHrreiEOT При надворешна темеперат%гра на воззЈухот до -15 'С, се
пријпе кон подетални нслитл-вања оо цел да се изнајцат причините пбрадд
ксшшто котлите од гипот \гКЅМ40 немгожат да го дадат својот проектиран и
акгталиран трплански капа1штет од 46.52 MW. Ценејќи ја сложеноста и
преднзвикот на овој сериозен технички проблем, раководниот кадар на
Топллфккацнја А.Д. во далечната 1987 год во соработка со Рударски
икститут-оѕдел термоенергетика Скосје. ѕзготѕува нроектна задача зг
изготвтеање аа. егудпја која ѕгго требаше да гк детевткра т{ЈЖЧкавте - за -
недоволната исхорисглнвост на нроектнраната топлинска моќност на
котлиге VKSM 4ОЃ2/3/4.
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Ст5'дијата се работеше во две фази a so ггрвата фаза ги опфатк
следниве поважни работи:
- снвмање на Q-H кривата, односно одредѕ-вање на проток ка воздчо; ЕТОК
100% отвореност на сгаторските лопаткн, иѕразен во rn^fh и напор кој пхго
вентилаторот iro создава заради совладување на губитоците на воздушниог и
чзЈџшит тракт
- сѕкмак>е на пгдовите на нрктисок дзлж воз^шкквг чаден тракз^
- свимање на квалитетот на оогорување

Втората фаза од студнјата која се р&ализира во 1988 год опфати:
- аеродЕмамичко снимање на Бозд>тпнЕте стрта кај воздушните кугаа на

горилшшците, односно проценка за рамномерната распред&пба на воздухот
за согор>"Еаае до секој горилник.

4. Добиепи резултати од направената стЈДнја

« Q-H кривкге од вентѕлаторнте Твп: NxVS -12,5 производ на "Векос"-
Захреб, заради факхот пгто исгите беа изработена во далечната 1971 год,
не ги поседувавме. Единствено нмавме податоцк од плочките на
вентилаторите, каде што се набележанк најосаовннте карактеристики на
вентилаторот. Од тие причини се прајде кон пракппшо сзшмање на Q-H
кривата, Прохокот на воздухот е определен со саимање ва профилот на
брзините по нааречнкот пресек во една рамнина со примека на
интегралната метода за пресметка на лротокот. Напорот на вентилаторот
е определен со мановакуметар, како збвџр на нрнтисоднте пред и по
венЕилаторот. Резултатиге, при 100% отаореносг на статорсѕжхе. лопатки
се дадени во та'5 2.

Таб2
вентвлатор 6р 2 • векгалаттор бр 3
измврели
вредк.

Q ^ / h ) . S4S43
Н(п*ет) • 36Ј

од
лроизв.
570О0

ишереки ! од
вредн. произв.

вентвлатор бр 4
кзнеренн
врсцносги

54Ѕ43 | 57QO0 ! Ѕ4Ѕ43
36,3 ! 39-3 ; 36^

од
«произе.
57000
393

РезултатЈгге од снимањето на ладовите ва притисок покажаа дека има
зиачителен пад аа притисок во всисниот дел на воздушнзгот тракт, одкосно
кај всиските. кораи на воздушниот канал кзј сите вентвлатора.
Мерењата што беа напрзвени «> цел да се синмк квалитетот на
согорувањето пожажза дека, астото е лошо со чаден број од 2 до 4 и

"кераѕѕноиврѓна засггаленост'ка О2 ~в СО% ^ 3 грзккн. Да кажеме и тоа аека
кај овие котла се вграденн високо притнсни горклнвци од Типот Peabody
АРК23. Истите работат со вискозитет на мазутот од 2,5 Е, пркткссѕ. на
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мазут оц 9 bar, притисок на прегреава пара 11 bar. Резултаите. од мерењата
со коипгго може да се одреди квалитетот ка согоруѕање е дадсн во Таб 3.

Таб.З
чаден калал бр 1
02 чадбр

чаден канал бр 1

2 ! 3 %
СХ»2

12%
чад бр

4

1 Исннтувањата што беа валравени оо цел да се сдимат- аеродннамичките
каракхерисгики аа водуишите сгруи кај воздушните кугиац од
гс-рш!нѕЦЕте имаа за цел да консгатнраат евентуална нерамномерна
распределба на воздухот по горшгаик. Истите беа реализнрани со Питс
цевка. Идејата беиге да по ггат на мерек>е на тоталниот ж сгатнчкнот
притв-сок се одреди дтаамичкиот пригисок, односно брзизашта на
воздушките сгруи, а погоа и Хфотокот (са Ј) .

5. Санадионн меркн согласно добненнте резултатн од студијата

РезуЈггатите од испѕшзањето на зеродинамичките карактерисгнка на
венгилаторот, покажаа дека има одстап)тѕанл од измерените вредносгн со
оние вредности пгго производктелот гн дал на ллочката на венгвиаторате.
Co други 36opoEBL ce констатира дека вентоиатсдЈИте се на граннца во
поглед на количината ка воздух и напор, неошсодна за с»горувак.е ка 4629
kg/h, но во услови кога работаат само трите кагли. При работа нг 5-те
котли во паралелн режим на работа, вентилаторите од котлите од твлот
VKSM 40 даваа количина на воздух од 49000 до 51000 шЗ/h н нгпор од 50
mbar, што одговара ка теоретски проток на гориво од 4262 ^фх, односно
Т̂ЗО \% Ова беше икднкатор дека зг ваков режим на работат

ѕектилаторнте не можат да обезбедат колнчина на воздлтс за целосно
согсрување ка мазугог при оптеретување на котелот од 100%.
Зголемениот пад на пригисок на всисниот дел од воздушниот ханал, п>
намалив>ѕе за 30% од постојната состојба, со тоа нгго изврдшвме
реконструкдија на всишата корпа на воздушниот канал (сл^).

А- 1Гч

Сл2

O

Co

• Решавањето ка проблемот со дошото согорување, го решававме етапно
Најпрѕо оддочвавме оо замена на дизните гг. распрскување на мазутот.
Имево. нстате беа веќе долго време во работа и прн проверката се
консгатира дека има одредени оштетувања, ДОВОЛЈШ да мазутот не се
распрскува како пгго хреба. Најдобар доказ, дека распрскуваЉето не е
добро беа наслагите нз грејните површивн, каипгго ѕе можеа да се
исчасгат ни по хемиска пат. И покрај потешкотинте во набавката на

- -CTapETe дизкн, сепак у-спеааме да• ги замениме со--нози^Замената на
оштетенкте дизни се покажа како сосема логична достапка, бндејќи дадѕ
одреденв: иодобруван>а во процесот на распрскување на мазутот,
констатнрано со визуедена контрола на пламекот. Да додадеме и тоа дека,
дел од лошото согорување беше и заради не почипгување на потребните
параметри, неопходни за правилно согорување на казутот, како пгго се
температурата н пригасокот.

• Резултатвте од аеродинамичкото сшзмање. на воздуцаиите струи во
воздлтаната купда, покажааа дека егзистнраат четири подрачја на брзвѕи
и проггоци (сл Ј )
- подрачје на големи брзина и високи пркгнсоци
- подра̂ чгје околу горилкикот бр 1
- подрачје околу горилникот бр 2
- пасивно подрачје, каде пгго градиентот на брзкната е аула, односво нема
никакоз проток на воздух

Согласно измерените податоци за ТОТЗЛНЕОТ В сгагичкнот прнтнсок, од кон
се определија и динамичките приткооди во лодрачјего околу горач бр.1 и
бр.2, по пат на аресметка се покажа дека постои нерамномерна распределба
на воздухот по горилннк. Имеио гфвиот горилник, добива 30% од вкушгга

количоана ѕа Ж>здух, додека вториот
70%. Исго така, се констаткра дека
вкупнаха количина ва воздух се
транспортнра виз една половива од
пресекот А-А. прикажан ва (сл 3),
а тоа зиачи дополнктелно
зголемуваиѓе на аеродинамичките
отпорн, поради веправилната
консгр}тспнвна изведбз на
воздушната кутија. Во
гродолжение на овој реферат
следи пресметкаТа . сх> кОја се

..докажува нерамномераата.
распредедба на воздухот.
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Hd]=Ptj - Psti= 563-160 = 3 mm H2O

Hd2=Pt2 - Р**2= 187 - 170 = i 7 mm HoO

Ql=F*Vj=F. Z

Q l''Q2 = 3/17 = 0,42

7Qi > Ql=0,3Ql

Co цел да се елиминира нерамномерна расцределба на воздухот, неопходна за
праввито согорување на мазугот, се нзврши рекоаструкција на воздушкзта
кггнја. Имено монтираки ое преградни лимовн, на соодветно расгојание. таѕа
да мс-же секој горвлнак да добие приближно иста количина на воздух. На

самиот воздушен канал ое монтираа

O >

ro i

K
O
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таканаречени фини регуладиони
клапни за да се избалансира што
подобро протокот на воздух цо
секој горилннк (сл.4). Co
извршените рекокструктивнк
зафатк, согласно добиените
резултатн од студијата ац првата и
втората -фаза, котлите \TCSM 4®
Г2Љ!АЛ можеа да се оптоѕграт од
горнвна страна оо ироток од 4700
{,•{!, односѕо секој од жоганте
можеше да цаце топликска моќност
од 43r7 MW ш т о изнесува 93,7% од
ѕнсталиранзта. ВкЈтшата добиена
топланска моќност, оо нацравеаите
рехонструхтавни зафатн за сите
три котлг изнесуваше \%$ j j j ^

Сл.4

Реконстртетивдш зафатн ва венталаториге за воздтх

И
H
o
DO
>£>
00

- -О>Ѕ)а^Јенг- о?г реќодструктќвгште зафати со кошпто значигелко се
водобри нскорнстеносга на проектираката номинална топлннска моќност.
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раководннот кадар во 1995 год дродолжува со џрукилѕнкт зафати.
Целта беше да се доискорисги преостаната ористена топликска
МОЌЕОСТ кај трите котла во вкупен износ од 8/ Дефинитиѕно беше
разрешена дилемата дека причината за нецеЈн искористеност иг
тојплинската моќност беа самите вентѕлатори, но кецостатокот ка
возд\"х прк 100% оптеретување, Но, цилемата- како тој проблем
најдобро да го решиме, а да при тоа не настанаичителни измени во
технЈГЧки поглец и да фзнасесќите вложувања бидамални.

Ицетата за реалкзирање на дополЈШтелникстрзтсгнвни зафатн
која во целосг га задоволуваше претходно навед»слови, пронзлезе од
фактот, што прн паралена работа ва котлвѕ консгатЕгра дѕха
едектромоторите од вентвлаторите за воздух од re y^s^AO/'l/S/A ири
100 %-ко оптеретујвање не се целосно искористени,но дека има резерва
во електричвгата снага ва самигге мотори. Имено се вентелаторите Тан
NxVS-12,5 с е погонува со електро мотор со инсгалклектрична моќноетг
од 110 KW> број на вртезки 14S5 врт/ т ј п оо номвналпеража од 204 А. Во
пракса. сгварната ампеража оо којашго беа оиени могоригге од
венгилаторите изнесуваше околу 132 А. Значи гараната Еомнкална
електрична моќносг на моторите беше со сгепен наистеност од 65 %

Овој многу важен и значаен податок, се потре да го искорисгиме
на кајдобар начин. Јаско беше цека треба да се тат аеродинамнчките
карактеристнкн на постојните вентвлатори, ОДНОСЕЅ заменат со нови,
6ei да се менува ел. моќност на електро моторот, спга на вентилаторот.
ооовината и сисгемот за тоеѕос на сиага. Од тие пр кобарзвме поаузк
за изработка на нови венггалаторски кола во саслоистојното спиралгго

. куќЕШ сате усдови што
Tpe6aice ззпазат. Новиге
вентЕлет кола требаше
да бндмензионираЕи за
протозоздЈтс од 55 000 цо
57000 [ напор од 50 mbar-
Mefyrcpaj вентилаторате
од остга олрема требаше
да се ит н дифузарите.
делот } ги поврзл'ва
всисш* канал со

{сл. 5)
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Ноѕите вектилаторсхд колл г дифузори успешно re азрабсти
сѕопската фирма "Венгил2тор"-Скопје. Докажувањето на аероднкамќгтеите
перформанск бетае нацравенс по пат на мерен>а на лвце место, оо газмош на
ѕкструментите за иротенс ка воздух, за прЕтисок. а за аипеража, одноено со
мернвсте нксгрументи што беа вградени во командната кабена во TO "Исток"
за таа намена. Добиените резултати за аеродннамичите карак.терисгики на
новнте вентндаторсѕште кола. беа верифиѕувани од соодветна техкичка
комисија каТоклнфнкаасијѕ и астете се дадени во таб (5)

Таб.5
вагел 1 Q(nAh)M03 .

ВКСКШ2 ј 55.5-56
ВКСМ4Л-3 ! 57-58

Р
(mbar)

50
50

ВКСМ4СЃ4 ? 56,5 [50

[ (°С)
20
20
20

I
(А)

153
166
170

Co извршената реконструкцаја на аевтилаторските. кола, котлите од
ТЕЗОТ VKSM 40Q/3/4, мохеа нормалнс, без појавз на чадѓ да се онтеретат
100%, оо протох. на гориво од 4629 kg/h, односно 5144 Vh. и проток. на воздух од
53217 m3/h.

,49»U =>3.2\7 гоЗЉ

7. Преглед ва добнените ефектк од извршеннте реконструктавни зафахи во
иоглед на пшггвгнуваи.ето на швсгалжрава топлешска моќност ва котлите
VKSM 40/2/5/4

таб.6 _

Ш
Q

Састојба Велжчза

Состојба прсд отоочнува&с i 3&
аареконстЈЈуктигните ј Bg
зафага ј Vv

! Q

Состојаа no реалвзхраѕата
рсконструкција на всвснта
корпа од Боодупшвот
к^н&ж^амена на днзЕите како
н рекоЕ«струкчв]ата на
воздмината кутија
Состојба по реалѕоираната
рехонстр>'кцзгј.а на
векгизгаторсхетге кола

в&
Vv
Q

Bg
Bg
Vv
Q

Нданида

Va

ПЈЗЉ

MW

№

тЗЉ
VTA'

I/a

ЗсѕЉ

MW

BKCM
4№

4200
3864

stooo
37^2

4700
4324
51000
4i,4

BKCM '. BKCM {
40^3 >40tt

4200
3S$*
51000 '
37.S2

4700
4324
S1000
43,<

4200
3S64
51000
37,52

4700
4324
51000
43.4

5144 ! 5S44 ; 5!44
4629 i 4629 | 4629
53 1П \ 53 257 r 51217
46J2 [ 46.S2 f 46Д2

5
5
m

o
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таб. 7

рекоасгЈ>ук-(нѕа:н зафата

рсд
бро!
1

2

з-

Овас ка активносгатѓ ј Е^ин. ЦЃЗЗ ? ксишѓтсѕ | BKMIHO I
I ДМ • 1 Ш j n i l

И:ѕоабогтка ва сгтаија ! 2.50О

Рехонструкција ва всвслата кораа да ;
ѕоздушзнот кавап (xtarr+раб оаиа) | 730
PeKOHCipyia^a в а воздтошата кугаја ка
горилиицнте в иотисниот
казгалѓмаг+раб pasta ̂

4 Нови Бенгипаторош кола со дкфузорв

Ѕ

РаЅотнз рака за мснтатажа ка ноѕате
ваегшлаторслз кола в Ев4л'зора
Подвсување, испитуваље и oyurraiie ва
Вбнпиаторѕпге во погон

ВКУПНО

I-S00

12.666

750

5О0

1 i 2J00

3 ! 2253 :

3

3

1

4.50Q;
1

жооо 1
\

2Л5О

500

50.000

Co извршените реконсхруктивни аафати во целост се оствари
поставената задача за делосео исвсористуванл на внсталираната тошшнска
моќност на коглите Тип VKSM4Q/2/3/4 од 139,5 MW. Именѕх се овозможи да
се доаскористат уште 27 MW со незначнгелнЕ фивансиски ЕЛоЖЈ-вања од
50.000 ДМ . Специфичнатз инвесгиција на реализкраните реконструктавни
зафати е во рангот на 1,04 USD/KW, додека специфичната инвестиција за
Езградба Еа но&а котловска постројка на мазЈт е во ракгсзт на 20 USD/KW.
Лесно може да се видн дека осгварева заш1«да ианесува

( 20 TJSD/KW - 1,04 USD/KW}* 27ooo KW = 511.920 USD - 870.264 DM

Bo таб.7 е даден преглад на насгоавениге трошоци за. реалвзација на
ати

9. Вмзнја за ѕатамопшн актвввоств

Реализираните реконструктивни зафати имаа за цел да ја посткгнат
дроекхираната и инсталкрана топлинска моќност на котлѕте VTSLSM 40 /2/3/4 и
на хој нзчин во целост да се комплетираат и заокружат сите зафатв коишто
овозможија да дојде до реализкрањето на поставеката ц&л. Се поспавтаа
прашањето што понатаму, односно, далн има место и просгор за
зополкителни ангажмани, но овој пат иа полето на заштедата на гориво и
елехтрична енергиа.

Одговорот- е позитнвек, односно постојат реалнн предуслови за работз
н на тоа naie. Имено, зеќе сг во тек актнвгости околу вградувањеге на О,
регулацаја во ОЃЛОП ка }Т1равувгчките н регугац2они контролерк на
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согорувед>*го а а к ш т ш т е VKSM 402/3/4. H o за. да се -осгварат a соодвеадш
задггеди на еѕектрична eeepraja, се размисѕува Ог регудацијата да биде
спрегната со ф р е к в е к т е ѕ регулатор, ш т о ои служел за стартуваше на
м с т о р о т 03 веѕтилатсрот, а преку ѕромената на бројот на вртежи би се
д р ж а п и О 2 ѕ а отпгамалнг границн. Co друтз збсровг, идејата е да се и с ф р л ѕ
од употреба постојната механичха, однооно статорскг регулардја со која
грубо се регупира количината. на воздух* поради ш т о и степенот на корисно
дејстзо на вѕнтилаторот е секоганг мал. Исгата бн се зѕѕленнла ср ф р е к в е н т а а

-редулаада,: арѕ- зпо-хоннчшш» нз во^дс-се регу^ра со-тдхѕ-ѓената^ва
бројот ка вртежк на. вентвшаторот, а стаЈУгуѕз&ето-ва моторот е ce«:oram
меѕо Е без вагли ироменд. нз аомнкалната crpjga. Исѕуствата гозорат деѕса
нри\Јсната на О2 регуладвда ѕа снрега со фреѕвентната регулацаја носн
заштедигхе на ел. енергија од 30 да> 50 %.
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INTRODUCTION

In the countries of Western Europe, USA and Japan, the technologies of a new generation
evolved to «xploit high and low enthaipv geoihermal sources and mineral waters. There are
graai experiences for modem complex expioitatioa of these resources, which increase гсакЈгаЅ
wealth values, ia European Community Countries.

In Albania, rich in geo&erroal resources of low enthaEpy and mineral waters, simiiar
new technologies have been either partly developed or remain still untouched. Modsrr;
complex exploitation is very rare phenomena.

Large numbers of geotherma] energy1 of high and iow enchatpy «sources, г lot. of mineral
waier sources and some CO2 gas reservoirs represent die base for .successioHy application of
raodem technologies in Albania, to achieve economic effectively and success of complex
exploitation.

Actualicy, there are гпапу geoihermal, nydrogeological, hydrochemical, biological and
rr.edica! irtvestigatsoas and studies of thermal and mineral water resources carried oat in
Albania. Generally; these investigations and studies are separated each from the other. Their
information and dsts wili serve for studies and evaluations in Albania regional scsLe. These
studies and evaluations ate necessary to well know in regional plane the iherma! and mineral
water resources potential arid geothermal гоагкег of the Aibania. According to results oftlvese
nfiw. smdies, ibte .evaluation, for ihg..perspective, leyei of the. beH_are_s__in_cj>utitrv; will̂  be
necessary. After the e^'aluation is possible to start investments in these areas. These
investments will be profitable in a short period of time.

Integrated and cascade use of geothermal energy of low enthalpy it is important condition
for profitable investment.
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