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•Th;3~projccr must be rmptexnemed during'the 3 years period, by the HHegrairort of"Ae-
pg phases: ...• , . . - , ' . . ' .,: . . . _ .

ИНЅТРВАЅЕ. 3 Months
The project must be realized using a complex of modem methods according to che

objectives: • •' • . • .' ' ' ' • ' • ' : •

I. Complex and integrated study of all geotherma! data on resources of geothernsal
energy in Albania:

. • •. Integrated geoihermaL hydrogeological, hydroehemical surveys, in the sources and
weils of geotherrosl energy.

...... . Maihemaucai modeling for .calcuiationof potential of g«Kherataf energy its Albania,
as well as forihe study of reservoirs.

" •" Geothemiarind mineral waier "resourceŝ  ЉШГ^Те^]бШ1у stiitfy wiif be carriea'dui;"
in geothermal area. Project idea will be compiled, too.

• Technical projects wilt be compiled for investments in n-ore perspective areas.
SECOND PHASE, 1. Construction of thermal water unit equipment in geotherma)
springs 6 months and wells.

2. Heating system, the thermal wafer unit equipment and baths must
be reconstructed in existing Hotels SPA. After second pha*«, all year SPA frequenting will
realize. During the winter there are more demands for the medical treatment. Good conditions
in the SPA will help to have patient numbers increasing. .-. '
2. Green house, up to 3000 m2 surface, must be constructed in the territory of thermal

springs and wells
ТНШТН PHASE: New Hotels-Clinic SPA hotel construction of (* » **) in geotherma]
24 moruhs areas. For the first time, the SPA Clinic and the hotel will have two
or three floors, with the possibilities to build and 2 or three other floors in die future. In Ac
ground floor will be located the restaurant, bar, medical clinic and thermal baths. Bedrooms

• -will be located in the firstand second- floors. Thermal swimming poo! will- construct in the •
ground floor or in the yard.

FO15RH PHASE: 1. Unit equipment for the extraction of chemical microelements
and 10 months salts, CO3 and H2S gas will he designed and installed.
3. Unit equipment and collector for treatment and clearing the thermal water before their

outflow will be designed and installed, to- protect echo-system of the area.
4. Promotion and tourist agency will be organized. Put in ШИ efficiency of all complex of the

SPA. will be completed.

II. CONCLUSIONS

In Albania, there are several geothermal energy sources that can be used. Such
geothcrmal energy sources are natural thermal water springs and deep wells with a temperature
of up to 6S.S~C- Deep abandoned oil welis can be used as "Vertical Earth Heat Probe".

The integrated and cascade use of geothermal energy in the Albania must Stan as soon
as possible, in the framework of a joint or separate project
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РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАФАТИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ
И ЗГОЛЕМУВ АЊЕ HA ПРОЕКТИР AHATA

НОМИНАЛНА ТОПЈШНСКА МОЌН0СТ HA
ВРЕЛОВОДЕН БЛОКЃКОТЕЛ €& ДВЕ ПЉШЕНИ

ЦЕВКИ

Ѓорѓв Ннкевскн, дипд.маш.итк.,1 Ивица Секованвќ, диил.маш.инж.; Храсто
Кјфовскк, дипљмаш.инж. А~Д. Топлнфикација - Скосгјег

АБСТРАКТ:

Скте претпријатија чија што осковна дејносх е производство на нехој од
употребните облицк аа енергија, треба да ја насочуваат динамиката на сѕоето
работење во правец на остварувак^ на два },тоту битки елементи: Првнот е,
мак«1мално искористување на проеѕтвранигг капацитетЕ на екергетските

.лосгројки во ЈЧГ1ОВИ кога ссецнфичната икве-стиција за градење на нови
енергетски извори подразбира ангахман на заачаЈВИ финансискн федства, и
ѕторкст ѕ, аотребата 1фоазводството на енергијата да сб реализнра гпто е
можно поекономачно, со внсок КПД ка постројките, водејќл при тоа сметка
да ироцеоот на грансформација на хемиски врзаната енергвја во погонскиге
горива во облик на енерпѕја која се произѕедч^а, се реализира со ахто е
можно помало влијание по човековага и гграродната околѕна. Во ^ѕатеријалог
е дадена хронологнја на реконструктквлите аафата кои што беа реализираки
на еден вреловоден блок котел со две дламеки цевзси од ТПК Загрео, тип
БКГ 200, кој ама номинален гермички капацитет од 16^8 MW, со цел на
лостнган.е на истата, и нернно зголемуѕање -*& L1 %.

ABSTRACT:

Als companies which are occupied "Aith some kind of useful energy prodooJiori. mus:
realize two very important things: First, maximum utilizatioa of projecting capac-itieo of
energetic plants, in condition when specific investment for projecting and ereccing of
new plants allude ase of prominent financia] capital, and Second, production of energy
must be done maximum economically, i.e. with highest possible coefficient of efficiency,
but with as soon as is is possible lowered impact of combusrion process to the
environmental. Chronology of reconstruction activities to one block hot water boiler '.vith
two flame tubes type BKG 200 with 16.2S MWth (made by 1ПРК Zagreb) because of
acquirement anc increase of ii's thermal capacity app. LI %, is- given in material.

233

CO
o
o

CO
00

00

o

X
K

I

o



г-
Q_

СП

OJ

c
1-1

ш
m

С\Ј
( М

cn
(Л

m

as
Q

Топлинските извори на тотлификацнаииот. снстем.за далечинско
треен«е на град Сконје, оо зхуцна инсталираиа вреловодиа тешшагЈга моќвост
чзд479 MW> гв.сочинуваат 4 локалнв топлака, кдн што ое меѓусебно одвоени,
одаосно секоја топлака ги задоволува потребате од топлкнскз енергеја за
одредено конзумно подрачје, незаввсно од работата на останатите тоштани.

Вр табела 1 ое дадени податоца за техничките перформанси и
степенот на оптовареносг на секоја топпана во однос на првклучениот
конзум.на враг топлзна. Од табелата се гледа дека кај сх.оро снте тошгани се
чусгвува недостахоќ на топлинска моќност во однос на иршсвучениот £онзум
Еаирагтоппана, за И^С

Табела1
Топпана

ТОИсиж
ТОЗаѕад
ТОИОстоиври
ТОПарк

ВКУПНО

Инсталзрана
иоќност OvAV)

279.120
170.970
28.210

8.930
487.150

Приклучен ховз)1» аа
праг топлала (MVi1)

409
193.3M
35,45)

9.360
647Ј49

Недостзток: ва
iioKHocr (XfW>

129.88
2 i M *

7.241
0.4 JO

159.899

Недоволната покриеаост на тошгавските извори со соодветна
топлшкжа моќност, во однос на тошшнскиот конзум на праг тогшана, во
последниве неколку годшш, со право го актуелизнраше прашањето за
•Кжскористуааае И зголемување на постојната НЕсталирана топлинска
моќност на топпнкскнте извори на А.Д. Топлификацијa - Скопје .

Постетнатате резулггати на тој шган можеме да-етс оцевдие жако
софабрувачки и задоволителши За- еден таксш.нримерј Јпоѕрри Р .овсу. реферат,
во ков што е прнкажан хронолошка редоспедот на сате рекунсгрухтивни
зафа^га на едек три-промаен блок вреловоден котел оо две пламени цеваса,
тип BKG 200, со тошшнсжа моќност од 16.28 MW, лоциран во тошшна 11
Окгомври.

%. Авалвза на постојвата сосгојба ва котелот BKG-200

Кохелот BKG 200, производ на ТШС-Загреб, е три-промаен блоѕ котел
со две пламени цевки, проекткран за номвналга тогошнска моќкосг од 16.28
MW. Иствот е испорачан н цупгген во експлоатација во TO 11 Октомврн во
далечната 1979 год. Според инсталЕфаната топлинска моќност, котежуг 3KG
200 е котел оо најгсшема моќност од тој тип во топланата, ЕГО Н ОО најголем
Ѕрој на работни сзати во грејната сезона на А.Д. Тошшфизсација (2600 до 2800
ч). Меѓутоа, во процесот иа експлоатацнја, вклучувајќи го и пробниот вогон,

констатирано е дека котелот не ја дава декларираиата тогминска моќнрст од
гд?А. MW- Имено при 100 % оптеретг-вање, когелот «ожеше да оогора
нрос&чно по 730 |/h мазут, каместо проектнвте 9G4) yj- no горилкик, беа прк
-г-оа да дојдѕ до чадѕње. Содруѓи збороѕ1Г вхќгелот с* гој нроток ва г
даваше 13.2 MW> односно 18.9 % помалку, во Однос ка д
Теѕначките карактериствеш на котелот се дадена во табела. 2. а нроеѕцките
на котелот ЕО СЛ. 1.

Табела! Тежтрсаи каракт<рисгшд еа гатедот
Годкиававградувавде i
Tftl
Дроизведувач. ва котедот

Траек кадацатк-ааткутедот- •
Max. работенпрвтисок

TPKZaen*

Потрошувачкана гешко масж>
Взмедувачка доврпшна на ѕотсдот

13.0

1800
_ 4 8 8 _
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3 Утврдува&е на прнчинвгге за недовшшата искористевосг ва вомналвата
тошшнска моќност ва котелот 2 **

Врз основа на големиот број на енергетскн и еколошки .мерен.а,
спровсдена од инженерскиот кадар гш Секторот за нроизводство и
одржување, се кокстатЕгра дека проблемот не е поради кедоволната
димензионираност ка грејната површнна на котелот. тЈТсу пред се порадн
ароблемите поврзакн со номошката опрема на котелот, псконкретЕо со
вѕнтилаторите и кксталацЕИте за ДОЕОД на воздух и «азут до горижицнте ка

оa:
264 265



. Се конста-ифа-дека' постојат повехе провиѕми^од

"Bo одржуванл нз коисѓаиген пратдсок во дааггазок на
р на ИУКЈИУГ ОЅ 10 дд 100. %, порадн несоодветен регулатор м

поитдахж з£ мазут.
н-оамномерна распределба на протокот на мазутот по горилншш, иоради
н-соодветно'. днмвнзионврав* на заедничкиот доводен мазутен вод н
иееиметрична кзведба на мазутнн водоѕи до секој горшишк
чесоодветао :Мбрен^ на температурата на мазут. поради лошо избрано

монт-ажанатермометри
МЅ$ггоиповкл>

големи г.окални^отпори на воздушните-канааи -
редоволев капацнтет на вентелаторите за воздух за согоруваке.
нерамномерна распреде.иба да кшичесгвото на воздух по горилннк н

не^важге-гаа оирема за мерење на проток на мазут, како битен устев за
реали-лација на квалигетао подесување на горнлникот.

Реконструктмвни зафати ва МЗЗЈТКИОТ тракг

ите. зафати не маз>тнкот тракт опфатија :
Д - д а т о Р ш пр^ггисок на ма-m, Тип HDR, проивод на

ЅЛАСКЕ
иодемуБане на номинал.чиот отвор на доводниог цевовод за маз>т од NO
40 ка NO 65 на пот^г цвјаддамвиови Masv-пш нушга -горвлницн

. зпЈтвадмн* *а нохшналнивт отвор. на .мазутигте. пр.шслучо«и_за СЅЈСОЈ
горилкик од NO 15 на N0 20 и намалување на локалните (Угпори

. лромена на мернвте места к монтажа на ооодвегнв ариклучоци за мерењг
на температ\т>а на мазут

. моктажа на мерачи за проток на мазчт, со далечинско шкажуван.е,
производ на фирмата Siemens

-5. Реконструктивнв зафати иа ВОЗДЈШВНОТ тракт

Кот«лот се снабдува оо воздух за согорување од два центрифугални
^тори во паралела, со тоа што истите имаат заедшгчкк потисен
ен канал до горИлниците на котелот. Заедничкиог канал. е бетонска,
во земја, а од горната страна затворен со челичен лим. Иаигпдањата

^сЅжа» дека едниот горилкик рабохи со голем вшшж на воздук (4 % ОД,
додека на вторко-г горилник му кедостасува воздах {0.5-0.8 % О7) поради тоа
ш т о : •

воздуигкиот канал амаше голѕмн локални <УГПС^И: коа што долслкзтелно
ја влбсЅуваа ргбохата аа вентзлгторѓте, ПО"ОЈХНОС ка протокот аа ѕозд>.'Ѕ,
кахо-: и неможноета ojf правилна раснределба на зозѕухог so cearoj
горилннк . . . . . . .
лрисуство на разни лредмета во воздупшнте канали
пропЈтатањс на воздух од локравнаот чел:ачен лим.
неможност од груба регулација на воздтаот до секој горилквж. пр-ед се
иорадн лошата изведба на кааалот пред горнлниците и зголемените зазори
аа зглобрВЕте- од лосговѕот механизам аа спојнзгте оегулатори

ззфатн на воздуншаот тракт опфатија:

Ѕ^."аЈ?олелата..о^ ок.кгѕѕд&Г....
• одстранување на разккте предмети so воздутлките каналз
• санација на заткнЈ^ањето (ставена е бетонска покривка врз челичвѕот

жѕол, со што воедно е на^салена и бучавата)
• извршена е реконструкција на воз^чпната кутаја за горилннцшге со

вградување на регулациона клапна.
Во лродолхение се дадени пгемата на реконструкцијата на воздутдната

хутагја лред горилисндите (слвка 2) со додаденаот сзстем за perv'naipga. на
количеството на воздух што ее пропушта кон секој горшпшк посебно^ и со
колената за приклучок Еа воздушните кутии од горшшицнте кон заеднлтгката
воздЈ̂ шна распренелнтелна кугаја како и локациите каде лгго се вградена
челнчните насочувачи во заедничкиот канал за свеж воздух на двата
горалника (слика 3}. Воочдиво е. дека секој од двата горилника на котелот
ашат и по една клапна за фина регуаација на протокот на воздух за
оогорување, која е фазичкн врзака (со лосг} со регулаторот ка оптоварутваље
на горилќЕкот!
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6. Рековпруктнвнн зафѕгм на гонетата ремевнца одсистеиот за ареаос ѕа

саага

Ене5>гетсѕите меренл, што беа на1дмвенн на котелот, помеѓу гфугото
покажаа дека посим[ недосгаток на воздух за оогоруваље, н тоа аа
оптеретување иосоаемо од SO %. Co Дјел гр се згоаемЕ колнчината на
воздухот за согоруваље, извршена е санап^ја на гоаетета ременнца од

за гфевос на моќност. Co другн зборови, оо намалуЕањето на
на гонетата рсЉЈеаица од Ф250 на Ф220, онолку ХОЛКЈ- ПГГО

коиструкцнјата на ременацата тоа го дозволувашс, го зголемивме броѕог аа
. -ѕркжзѕ. на зеатЕла.К)рот oft 1631 на 1Ѕ56 врт/мна.
•...". .^Р^метковнаот npoTOK нз воздух гга Ееѕгшлаторѕте е направен схзгласно'

реглѕо ОстваренаотлроФоќ на мазут ,односно: " • . . .
Qv = 2*Bg*pM*VTmin *л = 2*730*0.9*10^5 *1.1= 15,104 Мт3Љ

- Потребна колкчзка ѕа ве!етилаторот за возѕух лри коишк> хотелот го
дава својот номинален капацитет 16.23 MW (2зс9ОО Ki), ѕзЕесува:

Qvtreal = 2*Bg'pM*4"'3=m*^*l-l = 2*900*0.9 »10.45 * ! . !•! . != 1Q,4S3 NirA-fi
- Co KopeicuHfa на вречазкот на гонетатз ременнца од Ф 250 на Ф 22€ mm,

н е ^н>јот на вртежи на векшлаторот и цротокот на воадух

n-f" = n . - i - = 1 4 7 9 — = 1857 врт/min
Dx 220

6Ѓ" = & • ^ - = 1 5 1 0 4 - ^ = 19085 NmVh
nt 1479

Мораме да истакнеме, дека практнчннтс мерења покажаа дека со
напразенихе кореѕшии аа гонетата ременица^ котелси1 аожеше дз согори
Ј^зут без чаделе 850 ЈЉ по горилннк, однсно да даде 15J MW. Ho £«ќе при
проток на мазут од 900 до 950 Vh котелог кочнуваше да чади. Тоа нв нагера
дг размисггаме какс проблемот целосно да го разрешнзче н евентуално да ја
зголемзме номиналната моќност на котелот, ае лречекорувајќа го лрн тоа
дозволеното специфвчно оптеретуван.е на азамената цевкз од - li)^ MW,
еогласно ТРДсгандардот. . .

7. Реховетрукгевзав зафатн на шстемот за преаос ва сѕага аа
вентататорвте за свеж воадух како н згаленуваље ва бројот на вртехн
со вградуваае ва фреквевтни регулаторн

Co реконструкцијатз нг постоечкѕот снстем за превос на ѓнага во
сисгемот електро мотор - ремен преЕОс - вентилатор, со котелот BKG 200/3
се постигнуваат следниве ефек.тн:

* Се исфрла од употреба едно засгарено решение ѕа пренос ка моќносг,
проследено со загуби поради нерамномерко оатоварувзње на
клинастите ремека а нивао ироклѕз^зање;

* Се овозможува директен пренос на свага со помош ка еласгЕчнн спојкн,
со што се 0Еозмо5кув& пренос иа снага без загуба и 6учз.в&;
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*' Сѓ зголемува -количитата на ' тоздух, со што се •• озозможуѕз
искорисгтаање на номиналната снага ма котелоз, како н зголеиЈ-5ан>еискорисгтаање на номиналната снаг , Ј
ва ломќ^лнета снага од Л%- односко оптерет^ѕање кз cespi горвтник

Сѕ свозможува вград^-ван^ на О, регулациЈа со сите нејзинвг лредносш
во -^рглед на заттеда на топ.такска и електркчна енергија;

Во продолжевие на овој ргферат се дадетш енергетскнте теоретски
^ ш за"определување на колнчината на воадрт на .венхипатордае, но

Ѕ ж ХдЧ«дале1Ш-»-ареку-сзѕарш>.ЈШ««3!«!И». .«ВУИ Ј» . « ^ Т Р ^ ? ^ ^ ^
на вентиѕаторите (слЕка4)

Сл-4

Теорегска преемеиа ва колнчестаата ва воздух, добЕена преку стварао
измерената стрјја на електјромоторите-. . . .

b. Вкунѕа хеоретск^ качнчика нз воздуѕ зз. сагаруњање:
. 2 = Q>.+ Q, = 10380 + 12733 = 23153 шѕЉ

^&ѓутоа, во гаралелжа работа нѕ ѕектклаторите. холЕ^пшата. ѕа ѕоздр; е
cexoi'ain помала. одкосно. согласко енергетските мерен>а, се покажа деѕа тг.ѕ

мак(Ж»1алН'319346 m^/n. сокржина на О^ 2% а чзден број 5 .

ОдредуваЈ»г на аеродиеамичѕите прохочнк карззстергстзѕв :-:а
вгнтклаторат, со згопемуванЈе Еа бројрт иа вртежи' од IS57 вр/миа на 2000

, =19746

U857J
2000
1857

= 58.0

21266

tnbar

шшо одговара нѕ иошрошувачка на. гориво (MSSVIU} GO:
Bg- 920 kz/h - 1,022 J/k = при JOG % оптогарузсњг

о
о

О

CO

o

1-1

РС 1>Ј \,2<т) """
Везѓилатор број 1 од 37 kW: '
Огварна свага на вентилаторот при \ Ѕ57 вр/мин изнес^тѕа:

£=•
•G.8

8
Q

2
5

( _ Бентилатор

п--

50-102

qj 2-_ 2 ВектЕлатор Dpq; _,
047-1.73-380-66-087

=0.96-0.70.0.70= 0.47

m* lh

Р = — - 3 7 = 3 0 kW

Потребната снага на вентилаторот при 2000 вр/мик иззесува:

- Р 30

• Веитилатор број 2 од 45 kW:
Стварната снага на вентапаторот лрн 1857 вр/мин кзнес^гва:

66
/» = —.45 = 35 kW

Si)

Потрѕбката снѕгѕ. ка вентилаторот пре 2000 вр/иин
Р 35

o

290 29;
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на поголема пого«ска сигу-рносгт. односно

Д »
55 KW,

субјективаа).

Сд.5
беше поставено како не.миаовносг знаејтќв го фактот дека

KG 200/3 е ^осеѕки кохел во TO 11 Ок^мври ( « ™ со Hajro.w

рз°<> О Ј С Г О М в р и е автономна, односно н & е приклучена со
- — во храдс, така да нспадот на кооелох BKG

о анача и аспад на целата топлана. Од тае п ? ™ и во
и на посшечкиот распоред на оттремата мораше да се

прилагоди и монтажата ка новата опрема (ормарите за фреквеЕтннте
регуда-к>ри, два аоѕн елехтр<змоторк од по 55 KW, фукдамент ѕ постоље за

...астѕс?е, н Еапојуван.с со електрична гѕергаја), но сѕпах да се оставк дозолно
ѕростор ѕама1шп>'лацијасо опремат.а анејзнаордржуЕЗ&е (сл.5)'.

%. Техиоековомсиа аналѕза на реализнрашгге реконсЈруктнЕпа зафатв

Во продолжение на рефератот ќе баде дадена анализата на
техноекономската одравданост од ГЕргдвидената н реалнѕираната
модернизацнја Е реканструкција ка елементите од к<тге/тот BJCG 200/3 во TO
11 Октомвриг : ' •

активност:
Q= Bg * р м е Ш » т) * 10~3 = 2*730 *0.9*11.16*0.9*10-3=13,2 MW

2. Co реализација на снте акгиваостн иред вѓрад>'ван>е на фреквентната
регулација (броЈот на вртежи на веттшшторите во оваа фаза е зголемен од
1650 врЈмѕн на 1857вр/мин):

Среден протокна гориво по горилник.=> 2• 850 Uh = 1700 Vh=\SlQ kg/k

-1<Г3 =153O-11.16-O.9G-10-J =15.37 MJF
3. Co вградување на фреквентна р^гулацвгја на елеѕсхромоторите од

вентишаторите, оотвареио е зголемување на бројот Еа вртежа на
вентилаторите од 1857 вр/мин на 2000 вр/мин, нгго овозможи номЕналкиот
•кападш-ет ка котедох.да. селр^одтовари за ~ 11 % (изразено со коголема

. кшгачвда на горнвр што може да се согори):

Среденпротоква горкво по горилнак=> 2 -1000 Uh =2000 Uh=l%Wkg/h

Q = 3iHdrjk-10~3 = 1800-11,16-0.90-I0"3 =1S.1O UW
4. В.ѕ^чшото зголѕмување на номиналниот термнчки капацитет на кстелот

BKG 200 со скте реконетрухции ѕзнесуѕа:

4Q = 16.10-13.2 = 4.9 MW

5. Зголемекиот кападдгет на ксутелот BKG-200 над проектната номинална
вредност изѕесува:

4Q = 18.10 -16.2 = 1.9 M.W, односко 11 %
Изразеко фкнансаски, зголем^зан^то на термичкнскг калацигет е

еквавалентно на инвесгиција од:
20 OOOJUSDJMW) * 2 (DM/USD) = 7i>6 000 DM

Остваренн tponjouji к кнвестицнски аложување во олрема во геког ѕа
реализација на проектот (О)-
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Фоеѕвент^ рсгулаторн
Еаехтромоторои _у iw
Остаката опреш и материјал
ЅКУПНАЦЕНА

нннз

i

i

Единечва i Вкуггал цена

ВДнаГВАЛ 1 -<ОДЛ'"-

7 # 7 ' i 1S.&34 }
•2660 \ 5.2W

4.060

6. Остварена финансасѕа заштеда:

AC = Ci-C2~ 19& 000-25.034=170 966 DM
Исхоријатот на ѕгромената на максималвиот посткгаат кдпацѕтет на

котелст Е ходичеството на воздух за со1ч>рување се даденвна" СЗЕака~б:

[COt №)
I 20.00

Hciopejai ва оостагакткшицвтетнажотеоот
BKG-200

9.

Сл.6

Внзнв за понатамопша активвост

СЛ
Q

m

Co реализација на сате предввдени реконструкгивни зафати е
оствареиа целта, односно котелот BKG 200 Ја постигна својата номиналната
моќност, в нстовремено исгата се аголеми за^ц %. Меѓутоа, со вградувањето
на фреквентЕите регулатори се создаваат и практични можности за заштеда
на гориво, како н заштеда на електрнчна енергија. Имеао, во иднжте
дрограмосн задачи, што се во ф^ Ј̂хција на поргчѕоналното корнстење на
секој вид на корисна енергија, се планира вграр(ување на квалатетна О 2

рег)'лацнја, што ќе овозможи постигнување на оптимални односи на
возд№'горѕво зо целиот дијапазон на оптоварување на котелот и работење
со вајголем можен коефицнент на корисно дејство.
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•ABSTRACT

The existing greenhouse coialruciuin and completion with installations and equip-
ment for creation and maintenance of optimal internal climate- conditions far growing
vegetables (Fig-1) has a list of weax technical solutions, resulting with a problematic
quality of the imernal ctimaie.

Problems found an not connected to the quality of calculations of heat require-
ments or proper dimensioning of the elements of the installations and equipmznt. They are
more connected to the conceptual choice of elements and their combination in correlation
10 the particular climate conditions under whom the greenhouse is м/orkJng and collected
worldwide experience.

Therefore, a step by step analysis of the applied solutions h made, possibilities far
optimisations identified and proposals for economical improving the situation defined. In
addition, also a new technical solution is proposed for completion cf probable Jutxre ad-
ditional modzdes.

О

CO
«3

CO

O
Z
X

o
a
CM
o

CO

o

i. Greeaiiouse structure

Existing moduie greenhouse construction is maximally accommodated to tie re-
quests of easy transportation of it by air or sea ztA sbajp с(:!кгѕг соп-aiiicms. ИЧ dicnea-
sioiij are pncLica!!y the standard dimensions of cargo units and maieriais applied accom-
modated for the easy handling of the unit during the different phases of transportation
(Fig-2).

From the energy point of view, it's obvious that the designer has been paid maximal
attention to the good heat isolation of the unii in order to protect the culture ;nsid« of the
sharp climate conditions of ihe iocal climate. ExcepJ the 1гапѕрагегд partiiions all the лаЦѕ
in the module are isolated with potyurcihane, which is resulting with a very smalt hea:

,2*51


