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потенцијалите
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искористување

геотермалната

енергија

за

на

загревање

сончевата
на

водата

и
за

потребите на Рибникот на ЈП“Стрежево” - Битола со цел
континуирано

производство

на

риби

(Калифорниска

пастрмка) во текот на целата година. Изработката на овој
труд ќе биде врз основа на податоците кои ќе се обработат
од веќе извршените мерења од страна на стручните служби
во ЈП“Стрежево”- Битола, како и можноста за загревање на
водата во рибните базени. Исто така ќе биде прикажана
техно-економска анализа со што ќе се стекне претстава за
оправданоста на овој труд.
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Вовед
Eнергетска стабилност и сигурност претставува сериозно прашање на
целокупниот економски и општествен свет. Од тука произлегуваат вниманието и
активностите кон изнаоѓање и обезбедување на стабилни и обновливи извори на
енергија. Сето ова води кон задоволување на барањата на економски одржлив
развој.
Изворите на енергија се делат на две основни групи и тоа: конвенционални
и обновливи извори на енергија. Во конвенционални извори на енергија спаѓаат
јагленот, нафтата, електричната енергија, нуклеарната, дрвата и др. кои се
големи загадувачи на животната средина, а исто така се и многу скапи.
Обновливите изворина енергија за разлика од нив, не зависат од залихите тие се
чисти и непотрошливи и не ја загадуваат околината.
Обновливите извори на енергија се: се сончевата енергија, енергијата од
ветер, геотермална енергија, енергијата од водата итн. Од обновливите извори на
енергија се обезбедуваат 18% од вкупната енергија во светот. Најмногу од таа
енергија е употребата на биомасата за готвење и греење – 13% и 3% е од
големите хидроцентрали. Затоа, кога ќе се исклучат овие проценти може да се
пресмета дека со таканаречените "нови извори на енергија", се произведуваат
само 2,4% од вкупната светска потрошувачка, и тоа,

1,3% отпаѓаат на

инсталациите на вода за греење, 0,8% во производството на електрична енергија
и 0,3% на биогоривата. Учеството во иднина треба да биде значително
зголемено, бидејќи необновливи извори има се помалку, а нивното штетно
влијание значително се зголеми во последните неколку децении.
Развојот на

обновливите

извори

на

енергија (особено

од ветер, вода, сонце и биомаса) е важно поради неколку причини:
•

Обновливите извори на енергија имаат многу важна улога во намалување
на емисиите на јаглерод диоксид (CO2) во атмосферата. Намалувањето на
CO2 во атмосферата е политика на Европската унија, па оттаму и политика
на на нашата земја.
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•

Со зголемување на учеството на обновливите извори на енергија се
зголемува енергетската одржливост. Исто така се подобрува енергетската
безбедност и испораката со намалување на зависноста од увоз на
енергенси и електрична енергија.

•

Се очекува дека обновливите извори на енергија да станат економски
конкурентни со конвенционалните извори на енергија на среден и долг рок.
Сончевото зрачење е главниот двигател на повеќето обновливи извори на

енергија, но постојат и такви кои дитектно не потекнуваат од него. Тоа
се геотермалната енергија и енергијата која ја добиваме од плимата и осеката.
Сончевото зрачење во Македонија годишно изнесува 1500 до 1800 kWh/m2
што е огромна количина, многу повеќе во однос на голем број европски земји.
Глобалното

сончево

зрачење

во

Македонија

е

максимално

во

југозападниотпланински регион (Охридско-Преспански и Битолски) и неговата
вкупна годишна вредност изнесува околу 1500 kWh/m2. Македонската Академија
на Науките и Уметностите (МАНУ), во 1988 година, изврши истражување за
просечно апсорбирана енергија преку рамни панели термоколектори во три града
во Македонија: Битола, Кочани и Скопје. Евидентно е дека најповолен регион за
искористување на сончевата енергија во Република Македонија е Битолскиот,
иако во одредени периоди од годината сончевото зрачење не е секогаш
најголемо, вкупното годишно сончево зрачење за регионот на Битола е најголемо.
И покрај предностите на сончевата енергија за Македонија како држава
на југот од Европа, сиромашна со домашни енергетски ресурси, но со
долгогодишна традиција на теориски и експериментални истражувања во
областа обновливите извори на енергија, практичната примена на овие системи
кај нас сè уште е ограничена. Сончевата енергија во главно се искористува на
симболично ниво за загревање на водата во домаќинствата. Но географската
позиција и климата во Македонија нудат многу добра перспектива за користење
на сончевата енергија. Годишниот просек за дневното зрачење е околу 4,2
kWh/m2 во југо-западниот дел од земјата (Битола), односно со вкупно годишно
соларно зрачење од околу 1530 kWh/m2.
Кога се зборува за технологии за користење на сончевата енергија, во прв
ред се мисли на соларни термални системи за добивање на топла вода.
Согласно со поднебјето во Македонија, од интерес се системите за домашна
употреба, како и големите сончеви системи кои вообичаено се поставуваат на
болници,базени, хотели и други слични објекти.
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Геотермалната енергија е чист, обновлив извор на енергија, топлина која
се ослободува во земјата. Таа е постојан извор и затоа се смета за константна
енергија, за разлика од некои извори кои можат да се користат само под поволни
временски услови.Топинската пумпа е уред што ја „подига“ енергијата со пониска
температура на повисока температура, која може да се користи во системи за
греење. Важна карактеристика за топлинските пумпи е изворот на топлина кој го
користат, да има што повисока константна температура во текот на годината.
Колку е повисока температурата на топлинскиот извор, толку е помала
потрошувачката на електрична енергија од страна на топлинската пумпа. Сепак,
најизразена предност на топлинската пумпа во однос на останатите стандардни
решенија на системи за греење е нејзината ефикасност, т.е. способноста да на
секој киловат потрошена електрична енергија добиваме 2, 3 или 4 пати повеќе
бесплатна топлинска енергија, што ваквиот начин на загревање го прави
исклучително поволен.
ЈП „Стрежево“, во непосредна близина на акумулационата брана,
поседува ладноводен Рибник за производство на калифорниска пастрмка, коj ја
користи водата од акумулацијата.
Бидејќи температурните варијации во рибникот се променливи преку
годината, се остваруваат и променливи производни резултати. Како што веќе е
споменато за ладноводен пастрмски рибник, како што е рибникот на ЈП
Стрежево, пожелно е температурите на водата во текот на годината да се
движат од 8 до 18º С. При такви температурни услови се постигнуваат
оптимални производни резултати. Доколку температурите на водата се пониски
подолг временски период, во тој период животните активности на пастрмката се
значително намалени (слаба метаболитичка активност) својствено на тоа слаба
желба за храна, намален апетит, а директна последица од тоа е слаб или
никаков пораст на рибата. Како одговор на се ова, се јавува продолжено гоење
на рибата, намален обрт и лоши финансиски резултати. Во ниеден момент не
треба да се заборави или занемари температурниот режим на водата на
рибните базени. Оптималните температури за првата инкубациска фаза и
почетната одгледувачка фаза на подмладок се температури помеѓу 8 и 12º С,
додека оптимални температури за втората одгојна фаза се помеѓу 12 до 18º С.
При овие температури на водата се постигнува најоптимален принос и секако
најдобри финансиски резултати. Поради тоа, особено во зимскиот период, се
јавува потреба од загревање на водата во рибните базени во рибникот на ЈП
Стрежево.
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Во овој магистерски труд ќе биде разгледана можноста за загревање на
водата во рибникот во зимскиот период и тоа, во рибните базени за
одгледување на рибен подмладок, првенствено со сончева енергија преку
вакуумски сончеви колектори и со топлинска пумпа земја-вода, која би се
користела при неповолни климатски услови (изразена облачност, слаб
интензитет на сончево зрачење и сл.). Исто така ќе се направи анализа за
исплатливоста на инвестициите пооделно, како и при нивно комбинирано
користење.
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1.

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

1.1

Сонце и сончева енергија
Сонцето е неисцрплив извор на енергија и претставува главен извор на

електромагнетното зрачење кое минува во атмосферата. Тоа ја обезбедува
енергијата која го одржува животот, ја движи атмосфера и е одговорно за времето
и климата.
Проценките за возраста на Сонцето се околу 5 милијарди години, и се
уште останува се додека не го истроши целиот водород во процесот на фузија, а
досега се потрошени околу 10% од вкупниот износ на водород во сонцето.
За тоа, колку се сеуште се големи реакциите во сонцето, говори податокот
дека секоја секунда од сончевата површина се одделуваат 3 000 тони во облик
на соларен ветар. Така добиената огромна количина на енергија, како резултат на
термонуклеарните реакции во внатрешноста на сонцето, не само што ни ги дава
основните услови за продолжување и развој на животниот циклус на земјата, туку
ни подарува и резерви на енергија кои секојдневно ги користиме, како што се
нафтата, јагленот, природниот гас и др.
Ако се земе во предвид дека Сонцето само во една секунда ослободува
повеќе енергија во однос на потрошената енергија од страна на нашата
цивилизација во текот на нејзиниот развој, голема е важноста на истражувањето
на енергија на сончевото зрачење и претворањето на истата во други облици,
односно во корисни облици на енергија. Тоа влева надеж и можности за
решавање на проблемите во светот од енергетската криза која е се поприсутна.
На сликата 1.1. е прикажано годишното сончево зрачење на површината
на земјата во споредба со годишната потрошувачка на енергија во светот и
резервите на фосилни горива ( јаглен, нафта, природен гас) и нуклеарното гориво
(уран).
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Сл1.1: .Годишно сончево зрачење на површината на земјата во споредба со
резервите на фосилните и нуклеарните горива, како и вкупнат годишна
потрошувачка на енергија во светот (Извор:Германска задруга за сончева
енергија –Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergiee.V)
Силата на сончевото зрачење иснесува околу 3,8•1023 kW, односно
3,3•1027kWh/god, од кое само мал дел стигнува до земјата, поточно до земјината
атмосфера стигнува само пола милијардити дел од емитираната енергија, и тоа
околу 1,75•1014 kW или 1,53•1018 kWh/god. Оваа снага е поголема од снагата на
сите електроцентрали на земјата кога би работеле со полн капацитет. За да се
покрие целокуната потреба за енергија на планетата, потребно е помалку од еден
сончев саат.
На Земјата пристигнуваат две компоненти на сончевото зрачење: директно
сончево зрачење кое доаѓа директно од Сонцето и индиректно, или дифузно
сончево зрачење кое настанува со растурање на директното зрачење во
атмосферата. Во зимскиот период поголем дел од сончевото зрачење
пристигнува на површината на Земјата е дифузното зрачење кое понекогаш
достигнува и до 10% од директното сончево зрачење.
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Сл. 1.2: Распределба на сончевото зрачење на Земјата
На сликата е дадена распределбата на сончевото зрачење на Земјата.
Поради елипсовидната форма на Земјата, се менува густината на протокот на
сончевото зрачење на надворешната страна на земјината атмосфера, на
површина нормална на сончевите зраци. Нејзината средна вредност изнесува
1353 W/m2 и се вика сончева константа и таа претставува густина на проток на
површина нормална на тој проток, на надворешната страна на земјината
атмосфера, на средно растојание од Земјата до Сонцето кое изнесува 1,496 ⋅

1011m.
Енергијата која се апсорбира од страна на атмосферата или површината
на земјата се претвора во топлинска енергија. 23% се троши за испарување при
што настануваат движења во атмосферата, а останатиот дел од 47% го прима
земјата во облик на топлинска енергија. Загревањето предизвикува испарување
на водните површини, создавање на ветрови и морски струи и што е највано
создавање на живот. Растенијата, сончевата енергија ја користат за фотосинтеза
и тоа само 0,2%, за создавање на биомаса, а луѓето главно ја користат енергијата
која растенијата ја апсорбирале милион години и тоа преку експлоатација на
нафтата, јагленот и природниот гас. Поради тоа велиме дека сите извори на
енергија се само различни облици на сончевата енергија.
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Под оптимални услови, на површината на земјата интензитетот на
сончевото зрачење изнесува околу 1 КW/m² сончева енергија. Оваа моќ секако е
теоретска. Истата се однесува за нашето поднебје. Реалната вредност е
променлива големина и зависи од многу фактори како: аголот на Сонцето,
местоположбата на површината на која паѓаат зраците, правецот на простирање
и времетраењето на сончевата радијација, годишното време, како и временските
услови.

1.1 Сончевото зрачење
1.2.1 Положба на Сонцето во однос на земјата
Земјата се врти околу својата замислена оска. Оската има правец север –
југ, а е наведена во однос патеката околу Сонцето под агол од 23°27'. Поради
движење на Земјата околу Сонцето во текот на годината положбата на Земјината
оска во однос на правецот на сончевите зраци постојано се менува. На сликата е
даден аголот под кој паѓаат сончевите зраци.

Сл. 1.3: Агли на Сонцето за површини со различен наклон
Движењето на Земјата околу Сонцето е определено со два основни агли.
Аглите се менуваат и во текот на денот и во текот на годината. Аголот кој се
менува во текот на годината и ја одредува положбата на Земјата во нејзината
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орбита околу Сонцето, се нарекува деклинација на Сонцето и се означува со δs.
Деклинација на Сонцето претставува агол помеѓу рамнината на екваторот и
замислениот правец Земја – Сонце. Кога замислениот правец Земја – Сонце се
наоѓа северно од екваторот добива позитивни вредности. Деклинацијата на
Сонцето, се одредува со изразот:

sin δ =
0,398 ⋅ cos 0,986 ⋅ ( N − 173) 
s
-

N е редниот број на денот во годината (од 1 до 365).
Вториот аголкој е значаен за движењето на Земјата околу Сонцето е

сончевиот часовен агол. Неговата вредност се менува во зависност од ротацијата
на Земјата околу сопствената оска од 360° во текот на 24 часа. Еден час одговара
агол од 15°. На пладне по сончево време, часовниот агол αh е eднаков на нула,
позитивен е претпладне а негативен е попладне.
Сончевото време се разликува од часовното време измерено на Земјата и
тоа од две причини:
прво, бидејќи траењето на денот варира поради елиптичноста на земјината

-

орбита, и
второ, бидејќи часовното време се мери во однос на стандардниот

-

временски

меридијан

SML кој поминува приближно низ средината на

поединечните временски зони. Поради тоа сончевото време измерено во саати и
месното часовно време се поврзани преку изразот:

ST = LST − ET −

1
( LL − SML )
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-

LL го претставува месниот меридијан,

-

ET е додаток на времето во саати поради разликата на траење на денот во
текот на годината и за поединечен ден во годината N

ET =
12 =
0,1236sin x − 0, 0043cos x + 0,1538sin ( 2 x ) + 0, 0608cos ( 2 x )
-

x е:

x=

360 ( N − 1)
365, 24
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Положбата на Сонцето во однос на одредена географска локација на
Земјата во секој временски период се одредува со:
-

аголот на висината на Сонцето β и

-

азимутот на Сонцето φ.

Аголот на висината на Сонцето β зависи од претходно дефинираната деклинација
на Сонцето δs и часовниот агол αh што е прикажано со изразот:

=
sin β cos L cos δ s cos α h + sin L sin δ s
-

Lе аголот на географската ширина.Позитивна вредност има за подрачја
северно од екваторот, а негативни вредности за подрачја јужно од
екваторот.

Азимутот на Сонцето е даден со изразот:

sin ϕ =

cos δ s sin α h
cos β

За интензитетот на сончевото зрачење врз површина со произволен
наклон и ориентација, треба да се одреди упадниот агол на сончевото зрачење θ
на дадената површина.Овој агол се дефинира како агол помеѓу замислениот
правец ,,површина – Сонце”и нормалата на таа површина.

=
cos θ sin α cos β cos (φ −ψ ) + cos α sin β
-

α е агол на наклонот на површинатаспрема хоризонталата,

-

ψ е азимут на површината (агол измерен од правецот југ – кон запад е
позитивен, а кон исток е негативен).
Постојат два карактеристични случаи при одредување на упадниот агол θ:
- α = 0°, кога површината е хоризонтална,

cos θ H = sin β
- α = 90°, кога површината е вертикална

=
cos θV cos β cos (φ −ψ )
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1.2.2

Директно и дифузорно сончево зрачење

Сл. 1.4: Директно и дифузно сончево зрачење
Измерените вредности во саати за интензитетот на глобалното сончево
зрачење IT на вертикална површина, составени се од директна и дифузна
компонента. Сончевото зрачење на посматраната површина, кое патува директно
од Сонцето до таа површина, се вика директно сончево зрачење и се означува со

ID.Средна вредност, како што знаеме од претходно се вика сончева константа и
изнесува ISC=1353 W/m². Промената на интензитетот на директното сончево
зрачење во текот на годината, во зависност од екцентричноста на земјината
орбита, е дадена со равенката:


 360 ⋅ N  
I D ,Y ( N ) =
1 + 0, 034 cos  365   ⋅ I SC



За одредување на директната компонента на сончевото зрачење (по
метода на Threlkeld и Јоrdan) се користи равенката

I D=
-

( aKT + b ) ⋅ I D ,Y ( N )

KT - фактор на чистотата на небото, а се определува со изразот:

KT =
-

IT
I D ,Y ( N ) sin β

a и b- искуствени коефициенти. Истите се дадени во следната табела:
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Табела 1.1 Вредности за факторот на чистина на небото
Интервали за KT

a

b

0,00÷0,05

0,04

0,000

0,05÷0,15

0,01

0,002

0,15÷0,25

0,06

-0,006

0,25÷0,35

0,32

-0,071

0,35÷0,45

0,82

-0,246

0,45÷0,55

1,56

-0,579

0,55÷0,65

1,69

-0,651

0,65÷0,75

1,49

-0,521

0,75÷0,85

0,27

0,395

Еден дел од глобалното сончево зрачење се распрскува во атмосферата и
не поминува директно до земјината површина. Тоа на Земјата паѓа во вид на
дифузно зрачење. Дифузната компонента Id може да се определи соравенката:

I=
IT − I D sin β
d
Претходно наведенитеголемини(ID, IT,Id) се однесуваат на хоризонтална
површина.
Директната компонента на сончевото зрачење на површина со произволен
наклон α спрема хоризонталата, и произволна ориентација во просторот, се
одредува со изразот:

I Dα = I D cos θ
Вкупното сончево зрачење за таквата површина е дадено со изразот:

α 
α 
IT α =
I D cos θ + I d cos 2   + rIT sin 2  
2
2
-

Првиот член од овој израз се однесува на директното зрачење,

-

вториот член на дифузното зрачење,

-

третиот член се однесува на рефлектираното зрачење од околните
површини. Коефициентот на рефлексија може да се земи како константа,
со приближна вредност r =0,2.
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2

ПРИМЕНА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛИНА, ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА

2.1 Историски развој на системите за искористување на сончевата
енергија за загревање на водата
Користењето на сончевата енергија за загревање на водата не е нова
идеја. Пред повеќе од сто години црно обоени резервоари за вода се користеле
како едноставни соларни грејачи на вода во голем број земји. Технологијата за
соларно загревање на водата значително се развила во текот на минатиот век.
Денес постојат повеќе од 30 милиони метри квадратни инсталирани сончеви
колектори во светот. Стотици илјади модерни, соларни грејачи на вода се во
употреба во многу земји: Германија, Грција, Австралија, Кина, Индија, Јапонија и
др, а во некои земји законот бара соларни грејачи на вода да има вградено во
сите нови станбени градежни проекти, како што е Израел на пример.

Сл. 2.1: Вакуумски соларни колектори во Тибет, Кина
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2.2

Системи за користење на сончевата енергија

2.2.1

Систем за користење на сончевата енергија за загревање на вода
Секој систем за користење на сончевата енергија за загревање на вода се

состои од колектор и резервоар за топла вода. Пренесувањата на топлинската
енергија преку течност во сончевиот систем за греење може да се поделат според
начинот на циркулација на водата на два вида и тоа: циркулација со пумпа
(активен систем) или преку разликата на густината на водата при различна
температура (thermosyphon, термосифонски или пасивен систем). Секој метод на
циркулација има одредени предности и следствено нивната примена треба да
биде соодветна на инсталацијата.

Сл. 2.2: Пумпен и термосифонски систем за загревање на вода
Пумпен систем, исто така е познат како активен или “Сплит систем”,
користи пумпа за циркулација на водата помеѓу колекторот и водениот резервоар.
Во сплит системите или пумпните системи, протокот на вода е контролиран од
страна на автоматски контролер кој ја управува пумпата. Со оглед дека помеѓу
колекторот и резервоарот постои активна пумпа, овој

систем е многу

пофлексибилен. Контролниот панел и пумпата заедно обезбедуваат подобрен
систем, кој нуди многу поголема контрола над максималните и минималните
температури и вклучува функции како што се заштита од замрзнување и
презагревање. Овој систем е под притисок и покрај пумпата и
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контролерот бара и дополнителни елементи како што се експанзионен сад,
неповратни вентили и др.
Термосифонски систем, исто така познат како пасивен систем, не бара
пумпа за циркулација на вода, но наместо тоа се потпира на разликата на
густината на водата при различна температура, каде што потоплата вода се
издига до највисоката точка. За овој систем да функционира, резервоарот мора
да биде монтиран над колекторот, во однос на хоризонталата. Системот работи
кога водата во колекторот се загрева. Загреаната вода станува помалку густа и се
крева во рамките на системот и се собира на највисоката точка во системот, која е
во резервоарот. Ладната вода во резервоарот, поради нејзината поголема
густина ќе биде принудена да се симне на пониските делови на системот, односно
во колекторот.
Бидејќи овој систем се потпира на принципите на физиката, не постои
директна контрола врз циркулацијата на водата и оттаму е ограничена контролата
над температурата на водата во резервоарот. Во типичен термосифонски систем
се препорачува да постои и термостатски вентил за да се избегне многу висока
температура на топлата вода.
2.2.2 Современи сончеви системи за затоплување на водата во базени
Топлата вода секојдневно се користи во домаќинствата за капење, перење,
миење садови, за загревање на просториите итн. Топлата вода се користи и во
индустријата за различни намени, во зависност од типот на производството: за
миење на зеленчук и овошје, за миење на амбалажа, за фарбање на текстил, во
хемиската индустрија и др. Покрај тоа, сончевата енергија може да се користи за
добивање на санитарна вода во пералните и спортски објекти и за загревање на
базени.
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Сл. 2.3: Соларен систем за загревање на базен
Со примена на сончев систем за загревање на водата во базените
значително можат да се намалат трошоците, бидејќи овие системи имаат многу
ниски оперативни трошоци. Сончевите системи за загревање на базени ги
вклучуваат следните делови: Сончеви колектори низ кои струи базенската вода и
се загрева со сончева енергија, филтер кој ги отстранува нечистотиите, пумпа за
циркулација на водата низ филтерот и колекторот назад во базенот, и вентил за
контрола на протокот, кој може да биде автоматски или рачен. Сончевите
колектори во летниот период, кога температурите се многу високи може да
служат и за ладење на водата до саканата температура во текот на ноќта.
Колекторите за загревање на базенската вода се прават од различни
материјали во зависност од климата, користењето на базенот и др. Исто така
важен е и изборот на сончевиот систем за греење на базенската вода. Услови кои
треба да се определат при изборот се следните:
-

Локацијата за поставување на сончевите колектори

-

Димензиите на системот

-

Ефикасноста на системот

-

Споредба на трошоците за системот

-

Испитување на локалните правилници, норми и регулативи.
Примената на сончева енергија е кај соларните колектори за топла вода е

наједноставна. При тоа водата се загрева со самото поминување низ колекторот.
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Вакуумските колектори работат на едноставен принцип. Се состојат од вакуумски
цевки, од кои е извлечен воздухот, односно внатре има вакуум, со цел да не се
губи топлината насобрана внатре. Колекторот се поставува со азимут од 15°од југ
кон запад, а нагибот е еднаков со географската ширина на местото на
поставување. При тој агол на наклон, површината ќе биде нормална на сончевото
зрачење точно напладне само двапати во текот на годината.

Сл. 2.4: Начин на поставување на колекторот
Колекторите се еден од најбитните делови од сончевите системи за
затоплување на вода. Иако врз основа на различни принципи во физиката
постојат најразлични модели на сончеви колектори, почнувајќи од интегрирани
системи, системи со параболични огледала и многу други, сепак најкористени
колектори кај нас и пошироко се рамните колектори и колекторите со вакуумски
цевки.

2.3

Сончеви колектори

2.3.1 Рамни колектори
Колекторот со рамна повр-шина во суштина е спој од спирала (или мрежа) од
цевки со мал профил, поставени на бакарни аспорбери, при што четирите ѕида и
основата на колекторот се изработени од алу-миниум, а горниот дел е покриен
со зајакнато нерефлектирачко стакло Бакарните цевки се залепуваат на
бакарните плочи – апсорбери и се обложени со високо апсорбирачка боја.
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Сл. 2.5: Колектор со рамна површина

2.3.2

Вакуумски колектори

Овај колектор е составен од
голем број на вакуумски стаклени
цевки,(Evacuated Vacuum Tubes –
EVT)

кои

се

поврзани

во

еден

колектор, преку кој водата минува
низ секоја цевка и се затоплува.
Бројот на стаклени цевки кои се
користат варира во зависност од
големината

на

системот.

Општо

земено, за домашна примена од
една цевка треба да се загрее околу
Сл. 2.6: Колектор со вакуумски цевки

10 литри капацитет на вода во
резервоарот.

Системите

со

вакуумски

цевки

во

Македонија

најчесто

се

дел

од термосифонски системи, но можно е да се користат и како дел од пумпни
системи.
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Обликот на цеките му дава висока стабикност на колекторот. Додатно
вакуумирање на цевките не е потребно, истите се трајно вакуумирани. Вакуумот
во стаклените цевки овозможува најдобра можна изолација, конвекциските загуби
помеѓу стаклените цевки и апсорберот се целосно избегнати. Во секоја вакуум
цевка е интегриран бакарен апсорбер обложен со титанов материјал. Апсорберот
овозможува висок степен на впивање на сончевото зрачење и ниска емисија на
топлинско зрачење. На апсорберот е поставена топлинска цевка која е исполнета
со испарлива течност.
Топлинската цевка кај современите вакуумски колектори е приклучена на
кондензатор преку флексибилен спој. Кондензаторот се наоѓа во двоцевен
изменувач на топлина. Се работи за така наречено „суво поврзување“, односно
придвижување или замена на цевка можно е при полна инсталација, која е под
притисок.
Апсорберот ја пренесува топлината на топлинската цевка, при што
течноста испарува, а пареата се качува во кондензаторот. Аголот на нагибот
треба да биде најмалку 25º, со што се овозможува циркулација на течноста во
изменувачот на топлина. Преку двоцевниот испарувач на топлина, во кој се наоѓа
кондензатор, топлината се предава на топлинскиот медиум, при што пареата
кондензира. Кондензираната течност се враќа во топлинската цевка и процесот
се повторува.
Според површината вакуумските колектори ги има во повеќе изведби, кај
Vitosol 300 вакуумските колектори (производ на Viessmann – Германија), на
пример, ги има во две изведби Н20 – со површина од 20 m² и Н30 со површина од
30 m²,

колекторите можат да се состават во едно колекторско поле до 6 m²

површина. Притоа се употребуваат флексибилни и топлински изолирани спојни
цевки.
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А – вакуумирана стаклена цевка
В – топлинска цевка ( Heatpipe)
C – апсорбер
D – кондензатор
E – двоцевен изменувач на топлина

E – двоцевен изменувач на топлина
F – спојна цевка
G – топлинска изолација
H – сигурносна цевка
К – приклучно куќиште

Сл. 2.7: Vitosol 300 – вакуумски цевни колектори производ на Viessmann - Германија
Колекторите со вакуум цевки се користат за загревање на санитарна вода
и вода за базени, како и за загревање на простор. Вакуумските колектори за
разлика од другите колектори покажуваат висок степен на искористеност, при
поголеми разлики помеѓу температурата на колекторот и температурата на
околината. Годишно, просечното искористување на сончевата енергија по m²
површина на апсорберот, кај вакуумските колектори е за 30% повисоко за
разлика од плочестите колектори.
Овие колектори можат да се постават на коси и рамни површини. Важно е
аголот на нагибот да биде min 25º, за да се овозможи циркулација на
испарувачката течност во делот на изменувачот на топлина.
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3 ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
Топлината складирана во внатрешноста на Земјата како резултат на
сончевата енергија и интеракцијата на планетарната гравитација и движењето на
планетите, е уште еден обновлив извор на енергија достапен на човештвото.

3.1. Принципи и карактеристики
3.1.1

Структура на земјата

Земјотресите

предизвикуваат

звучни

бранови

кои

се

појавуваат

при

компримирањето на материјата (компресиски бранови) или како движења
нормални на правецот на пропагација (така наречени ударни бранови). Тие
можат да се мерат со ресивери (сеизмометри) распоредени на глобално ниво. Со
пратење и анализа на овие звучни бранови, можно е определување на
структурата на земјините слоеви на дадена локација.
Табела 3.1. Физички карактеристики на Земјината внатрешност

Земјина кора
Земјина

Длабочина во

Густина во

Температура

km

kg/dm3

во °C

0 - 30

2-3

до 1000

до 3000

3 - 5,5

1000 - 3000

до 6370

10 - 13

3000 - 5000

прекривка
Земјино јадро

Земјината кора, или горниот слој, се простира под континентите до
длабочина од приближно 30 km. Под океаните, дебелината на кората изнесува
просечно околу 10 km (Табела 3.1). Дисконтиуитетот на Mohorovicic ја одделува
Земјината кора од прекривката. Со движење од кората кон прекривката, брзината
на сеизмичките компресиски бранови се зголемува. Прекривката на земјата е
цврста и се простира до длабочина од приближно 3000 km. Го опкружува
земјиното јадро, за кое се претпоставува дека е течно, најмалку околу неговиот
надворешен дел (на приближна длабочина од 3000 до 5100 km). Јадрото не
покажува размножување на ударните бранови. (Слика 3.1).
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Горниот дел од Земјината кора, до длабочина од приближно 20 km главно
се состои од гранитни видови на карпи. Долниот дел на кората воглавно се
состои од базалтни карпи. Прекривката под кората е составена главно од
периодитит со минерални остатоци. Се претпоставува дека јадрото на Земјата се
состои од железо и никел. Претпоставките околу структурата на земјината
внатрешност се, покрај останатите студии, засновани на спектрална анализа на
другите небесни тела, составот на вулканските карпи од Плутон и моделирање на
геофизичките мерења.
Според теоријата за тектониката на плочите, развиена во последните
неколку децении, надворешниот дел од земјината кора се состои од цврсти плочи
(од литосферата) кои се приближно 30 km дебели и лебдат врз “помекиот“ долен
слој (астеносфера), Слика 3.2. Оваа теорија за тектониката на плочите е во склад
со слоевитата структура на Земјата објаснета во книгата. Таа, во дополнение,
обезбедува и објаснување за динамичките процеси како што се формирањето на
нова земјина кора, поместувањето на плочите или вулканизмот на краевите на
литосферните плочи.

Сл. 3.1: Основна структура на Земјата
3.1.2

Градиент на температурата

Температурниот градиент во надворешната земјина кора, измерен во
длабоките бунари, во просек изнесува 30 K/km, (Слика 3.3). Кај геолошки старите
континентални лушпи (пр. Канада, Индија, Јужна Африка) се забележуваат
пониски температурни градиенти (10 K/km). Наспроти ова, во тектонски
активните, геолошки помлади плочи, измерени се повисоки температурни
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градиенти, на пример на границите на литосферните плочи (Слика 3.2, во
Исланд, во Larderello - Италија (приближно 200 K/km)) или во регионите со
процепи (пр. до 100 K/km во процепот кај Рајна).

Сл. 3.2: Поважните литосферни плочи на Земјата
Температурниот градиент во Земјината прекривка може да се пресмета
преку неговите геофизички карактеристики. Температурата треба да биде под
точката на топење на силикатните карпи во прекривката, со земање во предвид
на разликата на притисокот на температурите на топење. Максималниот
температурен градиент во земјината прекрива е пресметан на околу 1 K/km.
3.1.3

Содржина на топлина и распределба на изворите
Температурниот

профил

на

земјината

прекривка

е

ограничен

со

температурата на топење на железото и никелот во земјиното јадро. Според оваа
проценка, во горната прекривка преовладуваат температури од околу 1000 °C. За
внатрешноста на Земјата се претпоставува дека температурата изнесува од 3000
до 5000 °C (Табела 3.1).
Под претпоставка за просечна специфична топлина од 1 kJ/kgK и средна
густина на земјата од околу 5,5 kg/dm³, содржината на топлина на земјата може
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да се процени на околу 12 до 24⋅10³º J. содржаната топлина во земјината кора, до
длабочина од 10000 m е приближно 10 26 Ј.

Топлината складирана во Земјата најпрво е резултат на гравитациската

енергија при формирањето на земјата пред околу 4,5 милијарди години поради
компресијата на гас, прашина и карпи. Второ, најверојатно сеуште постои
првобитна топлина. Трето, топлината која постои во рамките на нашата планета
беше произведена делумно при распадот на радиоактивните изотопи од
формирањето

на

првобитната

топлина.

Според

моменталните

научни

согледувања, изотопите кои создаваат топлина (U 238 и U 235 на ураниум, Th 232

на ториум и K40 на потазиум) се збогатуваат во континенталната кора која е

главно составена од гранитни и базалтни карпи. Во гранитните карпи, стапката на
производство на радиогенска топлина е приближно 2,5 µW/m³, додека во

базалтните карпи приближно изнесува 0,5 µW/m³. Мали количини на топлина се
испуштаат и од хемиските процеси во земјата.

Сл. 3.3: Просечен пораст на температурата со зголемување на длабочината
3.1.4

Густина на земјениот топлински тек
Топлината на Земјата се спроведува низ земјата преку цврстите карпи (т.н.

кондуктивен дел (q̇ konduktivno) од вкупната топлина) и се транспортира со и во
течностите (т.н. конвективен дел (q̇ konduktivno) од вкупниот топлински тек). Овој
топлински тек или густина на топлинскиот тек се дефинира како количина на
топлина која струи низ единица површина за дефинирана единица време.
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Густината на земјениот топлински тек, q̇ t , т.е. топлинскиот тек на единица

површина во опсегот на длабочината или дебелината на слојот ∆z, се состои од
овие две компоненти и продукцијата на топлина H, заедно со опсегот на
длабочината. Според Fourier-овата равенка за кондуктивност на топлината,
кондуктивниот дел од густината на топлинскиот тек, q̇ konduktivno, кој вообичеано е
доминантен во континенталната кора, е резултат на производот на градиентот на

температурата ∆Θ/∆z и термичката спроводливост λ на карпите во горниот дел на
земјината кора. Може да се претстави преку равенката
q̇ konduktivno = λ

∆Θ
Δz

Топлинската кондуктивност на карпите во горниот дел од земјината кора
варира помеѓу 0,5 и 7 W/mK. Овој релативно голем опсег на вредности,
воглавном е предизвикан од варирањето на хемиско-минеролошката структура и
составот на карпите (пр. степенот на контактна гранулација, порозноста и
слично). Ова резултира со просечна густина на топлинскиот тек од 65 mW/m² на
земјината површина во континенталната земјина кора.
Радиогеното производство на топлина 𝑞𝑞̇ rad, (т.е. делот на радиогенската

продукција на топлина од вкупната топлина) на површина со дадена длабочина е
резултат на длабочината н слојот ∆z, и продукцијата на топлина H, според
равенката

𝑞𝑞̇ rad= H⋅∆z

Радиогеното производство на топлина има помала улога во Земјината
прекривка поради недостатокот на радиоактивни изотопи. Според равенката
може да се процени дека густината на топлинскиот тек што е резултат на
радиоактивното распаѓање е приближно 35 mW/m² на длабочина од cca 30 km,
каде е лоцирана границата помеѓу кората и прекривката. Ова претставува
просечна стапка на продукција на топлина од 1 µW/m³ и е прилично вообичаена
вредност за земјината кора. Главниот дел од геотермалната топлина која се
појавува на земјината површина се генерира во земјината кора за време при
распаѓањето на радиоактивните елементи.
Океанската земјина кора главно се состои од базалтни карпи со низок
потенцијал за создавање на топлина. И покрај тоа, просечната густина на
топлинскиот тек во овој дел изнесува 65 mW/m². Топлината од конвективните
бранови на жешките карпести маси од земјината обвивка на прстените од
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литосферата игра важна улога за топлинскиот тек во овој дел поради тоа што се
достигнуваат и надпросечно високи температури поради овој процес.
Топлински баланс на земјината површина. Густината на топлинскиот флукс од 65
mW/m2 резултира со снага на зрачење од приближно 33⋅1012 W. Oва значи дека
Земјата годишно предава енергија од 1000 EJ кон атмосферата. Наспроти ова,
сончевото зрачење кое паѓа на Земјата е околу 20000 пати поголемо од
енергијата

ослободена

преку

земјениот

топлински

тек.

Ослободеното и

апсорбираното топлинско зрачење го дефинираат разгледуваниот температурен
баланс од околу 14 °C на земјината површина.
Ова исто така може да се заклучи од Слика 3.4. Се претпоставува дека
температурата во непосредна близина на земјината површина (до длабочина од
неколку метри) е во најголем дел топлинска енергија од сончевото зрачење.
Покрај останатото, ова исто така го открива фактот дека почвата е замрзната до
длабочина од неколку метра на одредени локации и се загрева до релативно
високи температури за време на летниот период од друга страна (некогаш и до
повеќе од 50 °C на соодветно високо ниво на сончево зрачење). Ова е посебно
предизвикано од сезонските разлики на дотурот на сончево зрачење и
резултантното температурно ниво во атмосферските слоеви во близина на
земјината површина. Сончевото зрачење влијае врз температурниот тек во
земјата до длабочина од 10 до 20 m (годишно движење).
Во горните слоеви на земјината кора, делот на вкупниот геотермален тек,
кој е резултат на геотермалната топлина и сончевото зрачење кое паѓа на
земјата, е под влијание на голем број на различни фактори. Еден од главните
параметри кои влијаат врз овој тек е дождот. Резултирачката површина и
подземните води се “загреваат“ со сончева енергија, и ја транспортираат
сончевата енергија до плитките земјини слоеви. Загреаните површински води
поради тоа можат локално да влијаат врз температурите во слоевите во близина
на земјината површина до длабочина од 20 m, а во одредени случаи и
подлабоко.
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Сл 3.4: Топлински текови и движење на температурата во горните слоеви на
земјината кора

Геотермални системи и ресурси. Природната површинска густина на
топлинскиот тек од приближно 65 mW/m² не може директно да се користи на
површината на земјата од економски причини. Од друга страна, топлата вода во
длабочината на земјата, со раст на температурата до длабочина од неколку
илјади метри, топлите извори на земјината површина, и добро познатите
вулкански области го докажуваат постоењето на таквата топлина, и аналогно на
тоа, потенцијалот на геотермалната енергија.
Вообичаено можно е разликување на неколку суштински различни видови
на геотермални топлински резервоари:
- Топлина во плитките слоеви на земјата. Овие топлински резервоари се
протегаат од површината до длабочина од неколку метри под неа и имаат
температура од околу 20 °C. Оваа геотермална топлина е под влијание на
сончевото зрачење до длабочина од 10 до 20 m, од топлинската спроводливост
на почвата, и од циркулацијата на подземните води загреани од сончевата
енергија. Иако овој вид на енергија е под силно влијание на сончевата енергија,
по дефиниција, се нарекува геотермална енергија.
- Хидротермички резервоари со низок притисок. Овие резервоари се
понатаму поделени на резервоари со топла вода (со температури до 100 °C) и
резервоари со жешка вода (со температури над 100 °C), како и резервоари со
влажна и сува пареа кои се карактеризираат со температури над 150 °C. Овие
резервоари се резултат на топлината во водата или карпите кои се спроводници
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на пареа. На пример, во Централна Европа, вакви наслаги можат да се сретнат
на длабочини до 3000 m, со температури кои варираат помеѓу 60 и 120 °C.
Моментално во употреба се некои од овие хидротермални резервоари. Многу
високите температури (од 150 до 250 °C) на длабочини до 3000 m, се јавуваат во
области со специфична тектонска конфигурација, пример во кршливите области
на земјината кора каде карпите со магма се подигнуваат од земјината
внатрешност.
- Хидротермални извори со висок притисок. Ваквите наслаги содржат
жешка вода измешана со гасови како метан, на пример (на југот на САД, во
регионот на заливскиот брег на Тексас и Луизијана). Тие се составени од порозни
изолирани карпи кои за кратко време се вовлечени во земјината внатрешност
преку тектонските процеси. Водените пори и содржаниот гас при овој процес се
изложени на притисокот и температурата кои владеат во овие длабочини.
- Суви, жешки карпи. Вистински сувите карпести области се исклучок во
земјината кора на длабочина од околу 10 km, колку што може да се достигне со
современите техники на бушење. Поради тоа, и карпестите формации кои немаат
природна достапност на вода за да го овозможат термичкиот воден круг во
подолг временски период (неколку години) се нарекуваат “суви“. Така, голем
спектар на карпести слоеви, со различно ниво на пропустливост и содржина на
вода се нарекуваат со името “жешки суви карпи“. Таквите појави, сепак, содржат
далеку најголем потенцијал за искористување на геотермална енергија со
моментално достапната технологија.
- Наслаги на магма. Во близина на тектонски активните зони, може да се
сретнат стопени карпи (тн. магма), со температури од преку 700 °C и со често
пати пониска густина во споредба со карпите во цврста состојба околу нив. Овие,
делумно втечнети материјали се подигнати поради нивната помала густина од
поголемите длабочини на длабочина од 3 до 10 km. Флуидните системи со високи
температури генерално може да се сретнат околу таквите комори со магма. Тие
можат да се искористат за снабдување со високо-квалитетна геотермална
енергија. Сепак, развојот на таквите системи претставува технолошки предизвик.
Користењето на ваквите геотермални резервоари во голема мера зависи
од нивната енергетска содржина односно температура.
Геотермалните резервоари со температури над 130 °C може да се
користат за производство на електрична енергија. Во основа, производството на
електрична енергија е можно и на температури под овој температурен опсег.
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“Најстудената“ геотермална електрична централа на светот се наоѓа во NeustadtGlewe во Германија и работи со температура од приближно 98 °C. Сепак,
неопходни се температури над 130 °C за постигнување на задоволителна
ефикасност при претворање на топлината од земјата во електрична енергија. На
неколку локации во светот (како Италија, Нов Зеланд и други) се користи
геотермална енергија со температури над 150 °C. Обично, производството на
геотермална енергија е независно од времето во денот или сезонските и локални
временски услови. Овие резервоари можат економски да се користат за базно
обезбедување на побарувачката и во најголем број случаи на начин прифатлив
за животната средина. Сепак, неопходно е да се задоволат и одреден број на
геолошки барања.
Дури и при температури пониски од 130 °C, геотермалната енергија може
да се користи на многу начини. Некои типични примери за тоа се:
- Топлински станици за централно снабдување со топлина кон приватни
домаќинства (за загревање или санитарна топла вода), малите корисници
(греење на оранжерии или рибници) и индустријата (за сушење на дрво,
загревање на потопни базени и сл.).
- Геотермални топлински пумпи, односно за загревање на индивидуален
или колективен станбен објект или за индустриска климатизација.
- Подземни градежни елементи односно системи со топлиноразменувач за
климатизација (греење и ладење).
- За медицински и лековити цели.

3.2

Карактеристики на снабдувањето со геотермална енергија
Плитко под земјината површина. Во плитките слоеви под земјата,

лоцирани во близина на земјината површина, температурниот режим е главно
определен преку сончевото зрачење и рефлексијата, врнежите, подземните
движења и преносот на топлина во подземните слоеви. Геотермалниот топлински
тек во овие слоеви има незабележително влијание. Бидејќи температурниот
режим е подложен на многу големи сезонски варијации, соодветно и
температурите варираат во плитките слоеви под земјината површина.
Во рамките на плитките слоеви под земјината површина, различните
удели од вкупниот геотермален топлински тек кои што се резултат на
геотермалнатат топлина и сончевото зрачење што паѓа врз Земјата, се под
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влијание на различни фактори. На пример, врнежите, на ист начин како и
почвата, се под влијание на амбиенталната температура на околината. Дел од
дождовната вода понира под земја. Овој вид на пренос на топлина е конвективен
и се одвива преку медиум за пренос на топлина, во случајов вода. Температурата
на водата може да варира во голем опсег кога понира во земјата. Колку побрзо
стигнува до подземните води, и колку е поголема количината на вода што понира,
помала е промената на топлинската состојба на водата и ефектот на ладење или
загревање на подземните води е поизразен. Ова главно е случај при многу
пропусливи покривни слоеви и подземни водонепропустливи слоеви. Ситуацијата
е различна ако водата остане во делот веднаш под почвата подолго време пред
да стигне до подземните води. При вакви услови, температурата на водата може
многу да се доближи до температурата на околните карпи. Ако водата навлезе во
пропустливи камења (како песок, на пример), контактната површина е многу
голема при што преносот на топлина е најчестата опција.
Сезонските влијанија на сончевото зрачење можат да се набљудуваат до
длабочина од 10 до 20 m под земјината површина (Слика 3.5 и Слика 3.6). Овие
сезонски варијации на температурата до длабочини од приближно 20 m под
површината на земјата се резултат на сезонските варијации на дотурот на
сончево зрачење. Флуктуациите на температурата во воздушните слоеви во
близина на земјината површина немаат директно влијание врз температурата на
почвата во близина на земјата поради капацитет за складирање на енергија на
почвата. Ова како последица го има тоа што соодветниот температурен профил
ја прати сезонската промена на температурата на воздухот со одредено
временско задоцнување. Во слоевите на длабочина од 10 до 20 m под земјата,
температурата е константна при просечна средна температура од приближно 9
до 10 °C (Слика 3.5). Во најгорните слоеви на Земјината површина, варијациите
на температурата се јавуваат во дневен циклус поради сончевото зрачење. Овие
варијации се намалуваат со порастот на длабочината и се практично без
значење за енергетското искористување на геотермалната енергија од плитките
земјини слоеви.
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Сл. 3.5: Годишен циклус на температурата на различни длабочини

Сл. 3.6: Температура на земјата во почва блиску до површината
Длабочините каде што не се појавуваат сезонски флуктуации на
температурата се наречени неутрална зона. Според DIN 4049, ова е делот под
површината на земјата каде годишното движење на температурата не варира
повеќе од 0,1 K. Варијациите на температурата се намалуваат со порастот на
длабочината и се во голема мера под влијание на термичката спроводливост на
карпите и текот на подземните води. Оваа неутрална зона може да се
идентификува на длабочини поголеми од 20 m. Под оваа длабочина,
температурата, во најголем дел, е под влијание на геотермалниот топлински тек.
При апроксимација, температурата во неутралната зона е еднаква на средната
долго-рочна (во текот на повеќе години) годишна температура на земјината
површина во соодветниот регион (пр. 9 до 10 °C во Централна Европа).
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4

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ
Без разлика дали сакаме да се користи енергијата од земјата, подземните

води или воздухот, со топлинските пумпи ние дефинитивно ќе ја намалиме
потрошувачката на фосилните горива.
Геотермалната пумпа ја користи земјата како извор на топлината во зима
или како понор на топлина во лето. Користењето на константните температури
на земјата е основната предност на пумпите, како и малите погонски трошоци за
греење и ладење. Топлинските пумпи може да бидат комбинирани со соларно
греење. Ваквата комбинација е наречена геосоларен систем со уште поголема
ефикасност.
Називот геотермални топлински пумпи може да доведе до погрешен
заклучок дека истите ја користат топлината која ја има во внатрешноста на
земјата. Најпогоден назив би бил топлински пумпи со извор на топлина во
земјата, бидејќи ја користат топлината од површинскиот слој на земјата, која се
апсорбира како резултат на сончевото зрачење.
Земјата претставува многу стабилен термички резервоар со прилично
стабилна, односно константна температура, која на 6 m длабочина се движи од 8
до 16º C и е приближно еднаква на просечната годишна температура на воздухот
за дадена географска ширина. Топлинската пумпа може да ја пренесува
топлината од поладен во потопол простор, спротивно на природниот правец на
пренос на топлина, при што се користи енергија, најчесто електрична, или се
користи како дополнителна помош при природен пренос на топлина од топол кон
ладен простор. Топлинските пумпи кои го користат воздухот како топлински извор
во споредба со електричните греачи се многу поефикасни иако користат топлина
од ладниот зимски воздух. Ефикасноста значајно им се намалува кога
надворешната температура е под 5ºС. Ефикасноста пак на топлинските пумпи
кои ја користат топлината на земјата се уште поефикасни, заради постабилната
температура на земјата од воздухот, годишно. Температурата на површината на
земјата е пониска од температурата на воздухот во лето, а е повисока во зима.
Геотермалната топлинска пумпа ја извлекува топлината од земјата потребна за
греење, а во лето ја враќа односно ја предава на земјата заради ладење.
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Сл. 4.1: Принцип на ладење и греење со топлинска пумпа

4.1

Историски развој на топлинските пумпи
Топлинската пумпа прв ја опишал Lord Kelvin 1853 година, а прв ја

направил Peter Ritter von Rittingen 1855 година. Во 40-тите години на минатиот
век по експериментирањата со замрзнувач Robert C. Webber ја направил првата
геотермална пумпа. Првиот успешен комерцијален проект бил инсталиран во
зградата Commonwealth Building (Portland, Oregon) во 1946 година.Во 70-тите
години оваа технологија станала популарна во Шведска и од тогаш постепено
расте нејзината примена насекаде во светот. Системите со отворен систем
доминираа на пазарот се додека развојот на полибутиленските цевки во 1979
година, не го направија затворениот систем економски прифатлив.

4.2

Принцип на работа на топлинската пумпа за греење
Принципот на работа на топлинските пумпи е едноставен и може да се

спореди со принципот на работа на домашен ладилник, само во обратна
функција.
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Сл. 4.2: Принцип на работа на топлинската пумпа
Топлинската пумпа работи на следниов начин:

1. Се одзема топлината од околната средина (воздух, земја, вода) и се
предава за греење или загревање.

2. Во работниот круг на топлинската пумпа, во компресорот се зголемува
притисокот на работната материја и се претвора во пареа.

3. Компримиранара работна материја во облик на пареа доаѓа до
кондензаторот, плочест изменувач на топлина се лади и кондензира под
влијание на водата која се загрева.

4. Течната работна материја минува низ експанзиониот вентил каде што и се
намалува притисокот и температурата, под 0ᵒС.

5. Потоа доаѓа во испарувачот каде повторно се загрева под дејство на
топлината на пример од земјата и повторно се претвора во пареа и
постапката се повторува.
Работна материја (медиум) во компресорскиот круг е фреон (R 407C, R
404A итн).

4.3

Коефициент на ефикасност (моќност) на топлинските пумпи
Топлинските пумпи со електричен погон добиваат 3/4 топлина за греење

од околината и 1/4 електрична енергија за работа на компресорот. Од соодносот
помеѓу предадената топлина за греење и потрошената електрична енергија се
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добива коефициентот

на

ефикасност,

кој

ја опишува

ефективноста

на

топлинската пумпа.
За стандардизација прифатен е единствен COP коефициент (coefficient of
performance – фактор на греење или топлински множител), кој го опишува
соодносот на промена на топлината спрема вложената работа.

Сл. 4.3: Коефициент на ефикасност

Системите со топлински пумпи имаат доста висок фактор на греење, 3-6,
во текот на ладните зимски ноќи, додека топлинските пумпи кои го користат
воздухот како извор на топлина достигнуваат фактор на греење од 1,75-2,5. Тоа
значи дека геотермалните пумпи се меѓу енергетски најефикасните системи за
климатизација и за греење на вода. Коефициентот на дејство на геотермалните
системи, вклучувајќи ги и потребите за проток на флуидот низ подземните цевки
може да биде и помал од 2,5.
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Сл. 4.4: Зависност на изворот на топлина, работнататемпература и
квалитетот на топлинската пумпа

Каков ќе биде односот на сликата зависи од: изворот на топлина од
околината, работната температура и квалитетот на топлинската пумпа. Колку е
поголена температурата на изворот на топлина, толку е помала потрошувачката
на електрична енергија. Кој извор на топлина ќе се користи зависи од неговата
трајна расположливост, техничките можности за користење, трошоците за негова
примена и сл. Исто така потрошувачката на електрична енергија зависи и од
излезната температура која треба да се постигне. За повисока температура и
потрошувачката на електрична енергија е поголема. Топлинските пумпи за
разлика од класичните котли, неможат да дадат многу високи температури и
нивната максимална температура се движи мах 55-65ᵒС, зависно од типот на
пумпата. Топлинската пумпа нема нус продукти при своето работење и поради
тоа еколошки е потполно прифатлива. Не бара скоро никакво одржување,
одржувањето главно се однесува на другите хидраулични елементи на системот :
вентили, циркулациони пумпи, цевоводи и други елементи. Исто така топлинската
пумпа може да се комбинира и со други системи за греење, котли на дрва, струја,
плин и со други системи кои користат обновлив извор на енергија, на пр. сончеви
колектори.
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4.4

Составни делови на топлинската пумпа
Основни делови на топлинската пумпа се: испарувач, кондензатор,

компресор, експанзионен вентил.
Испарувачот е изменувач на топлина со улога за размена на топлинска
енергија. Низ испарувачот поминува средството за ладење со низок притисок и
ниска температура. Притоа ја одзема температурата од околината (изворот на
топлина) и испарува. Како предуслов треба топлината на околината да биде
повисока од температурата на медиумот за ладење, бидејќи во спротивно, тој не
би пренесувал топлина – спорев вториот термодинамички закон.
Компресорот има за задача притисокот и температурата на медиумот кој е
во фаза на пареа да ги покачи на повисоко ниво. При тоа компресорот користи
електрична енергија. Вака загреаниот медиум оди во кондензаторот.
Во кондензаторот топлинската енергија од сега загреаниот медиум се
предава на медиумот за пренос на топлина ( на пример на водата за греење).
Притоа доаѓа до ладење и кондензација на работниот медиум и преминува од
гасовита во течна состојба.
Експанзиониот вентил има за задача да го намали високиот притисок кој
се создава во компресорот и на тој начин ја намалува температурата на
средството за ладење под температурата на изворот на топлина, со што се
повторува кружниот процес.

Сл. 4.5: Составни делови на топлинската пумпа
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Топлинската пумпа која се користи за греење при работата користи електрична
енергија од струјната мрежа. Но, најважно е тоа што предноста на топлинската
пумпа во однос на класичните решенија за греење е тоа што на секој потрошен
киловат електрична енергија, произведува 2, 3 па дури и 4 пати повеќе бесплатна
топлинска енергија. Тоа го прави изборот на греење со топлинска пумпа
исплатлив.

4.5

Извори на топлина кај системите со топлинските пумпи
Како извор на топлина енергија, топлинските пумпи ја користат топлината

на околината и тоа извор на топлина може да биде водата, земјата или воздухот.
Во зависност од изворот на топинска енергија, постојат три видови на системи за
греење со топлинска пумпа:
1. Систем вода – вода, каде околината, односно изворот на топлина се
подземните води,
2. Систем земја – вода, каде извор на топлина е земјата и
3. Систем воздух – вода, каде изворот на топлина е воздухот.

Сл. 4.6: Извори на топлина
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4.6

Земјата како извор на топлина
Топлината од земјата може да се користи на два начини: со земјен

колектор или со сонда. Во овој труд ќе користиме земјени колектори.

Сл. 4.7: Извор на топлина земјата, сонда и земјен колектор
Земјените колектори се состојат од систем на цевки, кои се ставаат на
длабочина под границата на замрзнување на земјата од околу 20 сm. Таа
длабочина се движи од 1,3 m до 1,8 m, каде што температурата е константна и се
движи од 5 до 15ºC. Потребната површина на колекторот се пресметува според
загубите на објектот кој го загреваме. Земјените колектори се користат во случај
кога имаме доволно на располагање површина на земја, односно вкопување на
полиетиленските цевки не ни претставува никаков проблем. Цевките се полагаат
во земјата на длабочинаод 1,2 – 1,5m, под границата на замрзнување, но не
предлабоко,

заради топлината на сонцето.

Постојат повеќе начини на

поставување на цевките, но еден од најчестите начини е поставување на цевките
по принцип на поставување на подното греење во еден ископан земјен базен.
Површината над колекторите не смее да се надградува со објекти. Средната
вредност за пресметка на системите изнесува 25 m² површина за цевки од 1kW
на топлинската пумпа.
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5

ПОТЕНЦИЈАЛ

И

ИСКОРИСТУВАЊЕТО

НА

СОНЧЕВАТА

ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5.1

Потенцијал на сончевата енергија во РМ
Во

Република

Македонија

сончевата

енергија

се

искористува

на

симболично ниво, и тоа најчесто за загревање на водата во домаќинствата.
Климата во нашата држава и географската позиција (географската ширина е
помеѓу 40°50' и 42°20'), нудат многу добра перспектива за користење на
сончевата енергија. Годишниот просек за дневното зрачење се движи од 3,4
kWh/m2 во северниот дел на земјата (Скопје) и 4,2 kWh/m2 во југо-западниот дел
(Битола). Вкупното годишно соларно зрачење варира од минимум 1250 kWh/m2
во северниот дел до максимум 1530 kWh/m2 во југо-западниот дел што доведува
до просечно годишно соларно зрачење од 1385 kWh/m2. На сликата е
претставена картата на инсолација на Република Македонија по региони за
просечниот интензитет на годишно ниво.
Табела 5.1: Просечно годишно сончево зрачење во Р. Македонија

[KWh/m2]

Годишниот просек за интензитетот на дневното зрачење (kWh/m2) по
месеци за Битола е дадено во следната табела:
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Табела 5.2: Интензитет на просечно дневно сончево зрачење за градот Битола

Месец

Просечно глобално
сончево зрачење
(kWh/m2 на ден)

Битола
1,8
2,6
3,8
4,9
6,3
6,9
7,1
6,3
4,9
3,4
2,3
1,5

Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Податоци од метеоролошката станица во Битола:
-

времетраењето на сончевото зрачење, годишниот просек на сончеви
саати изнесува 2310 часа на годишно ниво или

-

околу 6,3 часа дневно.

Тоа претставува голем потенцијал и оправданост за искористување на овој
вид на енергија. Резултати добиени од метеоролошката станица во Битола за
бројот на сончеви сати во периодот од 2006 до 2014 година е даден во следната
табела.
Табела 5.3: Годишен просек на сончеви саати за подрачјето на Битола
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2205,3 2345,3 2371,6 2105,0 2223,9 2117,5 2413,8 2388,2 2262,1

Климатските карактеристики - висок интензитет на соларно зрачење како и
неговото времетраење, температурата, влажноста, овозможуваат поволни
услови за успешениот развој на соларната енергија. Континенталната клима со
жешкии суви лета ја прави Македонија земја со повисок потенцијал за
искористување на соларната енергија од просечните Европски земји.
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Искористување на сончевата енергија на ниво на Република

5.2

Македонија
5.2.1

Искористување на сончевата енергија со термални системи
Кога се зборува за технологии за користење на соларната енергија, во прв

ред се мисли на соларни термални системи за добивање на топла вода.
Согласно со поднебјето во Македонија, од интерес е однесувањето на системи за
домашна употреба, како и големи соларни ситеми кои вообичаено се поставуваат
на болници, хотели и други слични објекти. Типични системи за домашна
употреба се соларните системи од типот S1, со волумен на складирање на
котелот од 160 литри и со површина на колекторот од 2,6 m2 (кој покрива потреби
на 4÷6 лица) и соларен систем од типот S2 со волумен на складирање на
котелотод 115 литри и површина на колекторот од 1,9 m2 (кој покрива потреби на
3÷4 лица). За овие два типа на системи направени се годишните предвидувања
на перформансите за градовите Скопје и Битола. Предвидените годишни излезни
параметри на двата системи се дадени во табелата, во услови на потрошувачка
на еден волумен на котелот на крајот на денот, што е реална претпоставка ако се
инсталира систем со соодветна големина.
Табела 5.4: Годишна испорака на енергија (kWh/m2) од домашен соларен систем

Скопје
Битола

Домашен соларен систем
Тип S1(160 литри/2,6m2)
Тип S2(115 литри/1,9m2)
620 kWh/m2
549 kWh/m2
2
734 kWh/m
697 kWh/m2

Од табелата може да се види дека годишната испорака на енергија на
системите е во просек 600 kWh/m2. Се претпоставува дека домашниот соларен
систем за топла вода делумно ќе го замени системот кој користи електрична
енергија, чија цена за потребите на домаќинствата во Македонија е од редот на
0,05 €/kWh. За финансиска евалуација се зема просечен соларен систем со
волумен на котелот од 130 литри и површина на колекторот од 2,2 m2. Цената на
еден таков систем е од редот 700 €. Неговата годишна испорака на енергија е
околу 1320 kWh (2,2 m2 × 600 kWh/m2), па годишните заштеди се некаде околу 66
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€ (1320 kWh × 0,05 €). Следствено, периодот на исплаќање на еден ваков систем
е 10 години, што не е многу привлечна бројка.
Проценка за искористивиот потенцијал во домашниот сектор може да се
направи ако се појде од бројот на домаќинства во Македонија кој е околу 600000
домаќинства и долгорочно гледано може да се претпостави дека 25% од нив
(150000 домаќинства) ќе имаат можност да инсталираат домашни соларни
системи за топла вода. Годишната испорачна енергија при тие претпоставки е
околу 198 GWh (150000 × 2,2 m2 × 600 kWh/m2).
Доколку истата методологија за оценка се примени на големи соларни
системи за топла вода во македонски услови, се добива периодот на отплата на
инсталираниот соларен систем од 14 години за Скопје и 11 години за Битола.
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6.

OБРАБОТКА

И

АНАЛИЗА

НА

ПОДАТОЦИТЕ

ДОБИЕНИ

ОД

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТАНИЦА НА ЈП “СТРЕЖЕВО”
6.1

Анализа на метеоролпшките и хидролошките податоци
Во метеоролошката станица и биохемиската лабараторија кои се

лоцирани на објектот Брана, се спроведуваат редовни метеоролошки мерења и
биохемиски анализи за сопствени потреби, уште од почетокот на употребата на
овој објект со кој стопанисува јавното претпријатие Стрежево од Битола.
Метеоролошките податоци за дадена географска област со текот на
времето се влезни информации на некој симулационен модел, при што
комплексноста на моделот зависи меѓу другото од бројот на елементи опфатени
со симулацијата и временскиот период. Собирањето на податоците се врши во
форма на часовни вредности( 700,1400,2100 часот), а евиденцијата на податоците
обично вклучува голем број на елементи како што се: количеството на врнежи,
испарување, температура на воздухот, сончевиот сјај или времетраењето на
сончевото зрачење во текот на денот, влажноста на воздухот, ветерот,
облачноста, како и податоци кои се однесуваат за акумулацијата: температура на
водата во акумулацијата, котата односно волуменот на езерото, дотек и истек на
вода од акумулација, дотек и истек на вода во рибникот, температура на водата
во рибникот и сл. Денес, податоците од мерењата се внесуваат и обработуваат
компјутерски. Исто така постојат архивирани податоци на стандардни обрасци
уште од почетокот на употреба на објектите брана и рибник. Податоците кои ни
се потребни за овај труд се:
-

Сончев сјај или времетраењето на сончевото зрачење

-

Коефициент на облачноста

-

Температурата на воздухот

-

Релативната влажност

-

Температурата на водата

-

Температурата на почвата

Наведените податоци се однесуваат за периодот од пет години за кој
сметам дека ќе биде релевантен податок за оваа анализа односно ќе ја покаже
оправданоста за загревање на водата во рибникот и тоа со користење на
обновливи извори на енергија, односно со сончева и геотермална енергија.
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Сл. 6.1: Меторолошката станица и биохемиска лабараторија на браната “Стрежево”

6.2

Методи и начин на обработка на податоците
Во овој труд искористени се податоци за испитните години од 2006÷ 2010 и

тоа со следните карактеристики:
-

Средните месечни и годишни вредности на елементите на испитните
години одговараат на реалните средните вредности според претходно
наведените критериуми за обработка на податоците

-

Мерењата се извршени во два (за облачноста) и три (за температурата
и влажноста на воздухот) полночасовни термини во текот на 24 часа

Со оглед на тоа дека временските услови на глобално ниво се менуваат
се почесто во последните неколку години, опсегот опфатен со анализата
соодејствува со реалноста. Денес, за поголема точност на анализираните
податоци во светот се применуваат најразлични методи за обработка на
метеоролошките податоци. За одредено географско подрачје, податоците се
обединуваат во т.н “ карактеристична година “ која претставува низа од повеќе
анализирани години. Во повеќе земји, денес е усвоен називот ТRY (Test
Reference Year), односно испитна референтна година(ИРГ). Општ критериум за
избор на податоците упатува на тоа да средните вредности кои се одбираат за
некој период од избраната референтна година (најчесто за еден месец), треба да
одговараат на повеќегодишните средни вредности за тоа подрачје, кои податоци
испитната референтна година ги презентира во климатски поглед. Елементите
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кои ја сочинуваат испитната референтна година треба да содржат исклучиво
часовни мерни вредности и тоа од една метеоролошка станица.

6.2.1

Мерење на сончевиот сјај
Часовното траење на сончевото зрачење односно, мерењето на сончевиот

сјај се врши со помош на хелиограф. Хелиографот е поставен со азимут од 15° од
југ кон запад, а нагибот е еднаков со географската ширина на местото на
поставување.

Сл. 6.2: Хелиограф за мерење на сончевите саати
За читање на сончевите саати се употребуваат мерни ленти – хелиограми.
Во зависност од тоа во кој период од годината се употребуваат, мерните ленти се
разликуваат меѓу себе според големината и обликот и тоа:
-

Зимски, кои се употребуваат за период од 15.10 ÷29.02 во годината

-

Пролетно/есенски, кои се употребуваат за период од 01.03. ÷ 12.04 и за
периодот од 01.09. ÷ 14.10 во годината

-

Летни, кои се употребуваат за период од 13.04. ÷ 31.08 во годината
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Сл. 6.3: Мерни ленти – хелиограми:

Сл. 6.4: Положба на Сонцето

а) летни, б) пролетни/есенски, в) зимски

во текот на годината

На сликата е прикажан лакот на движење на Сонцето од исток кон запад
во текот на денот во зависност од годишното време, од што зависи формата и
обликот на хелиограмите, односно формата и обликот на мерните ленти зависи
од меѓусебната положба на земјата и сонцето во текот на годината.
6.2.2

Облачност
Факторот на облачноста е изразен во бездимензионална големина и се

мери искуствено. Овој параметар се движи во границите од 0 до 10. Покриеноста
на небото со облаци во текот на едно деноноќие

ја дефинира дневната

облачноста и се одредува визуелно. Потоа се одредува месечна облачност,
сезонска облачност и годишна облачност
6.2.3

Температура
Температурата на воздухот и водата се мери со термометар изразена во

степени Целзиусови(°C) во три временски интервали во текот на денот.
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Сл. 6.5: Термометри за мерење на температурата на воздухот и водата

6.2.4

Влажност на воздухот
Релативната влажност се мери со помош на хигрометар и се изразува во

проценти (%).Влажноста на воздухот се карактеризира со количество на водена
пареа во воздухот во одредено место. Истата е тесно поврзана со облачноста.
Релативната влажност е највисока во утринските и вечерните часови а најниска
на пладне.

6.3

Податоци за објектот Рибник на ЈП “Срежево”
Објектот Рибник на Јавното Претпријатие Стрежево се наоѓа на надморска

висина од 740 метри и со координати: 41°8' северна географска ширина и 21°11'
источна географска должина и во непосредна близина на Браната на
акумулацијата Стрежево и во непосредна близина на селата Црнеец и Стрежево.
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Сл. 6.6: Местоположба на рибникот и браната на акумулацијата „Стрежево”
Во следните табели се обработени податоците од метеоролошката
станица на браната Стрежево и тоа:

− средната вредност на дневното сончевотозрачење–s[h],
− средна вредност на факторот на облачноста-Тобл,
− средна температурата на воздухот–tcp[°C]
− средна релативнавлажност –φcp[%] и
Податоците се дадени последователно по години почнувајќи од 2006 до 2010
година.
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Табела 6.1: Метеоролошки податоци за 2006 година

Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Средна
вредност
на дневен
Сончев сјај

Средна
вредност на
факторот на
облачностТобл

Средна температура

t7,t14,t21 [°C]

Средна
релативна
влажност

φ7, φ14, φ21[%]

s[h]

7оо

14оо

7оо

14оо

21оо

7оо

14оо

21оо

3
3,6
3,6
5
8,8
10,1
9,9
10,4
7,5
6,4
4,7
1,9

5,9
6,6
7,2
5,3
4,2
2,4
3,3
3,1
4,5
4,5
5,1
7,2

3
3,6
3,6
5
8,8
10,1
9,9
10,4
7,5
6,4
4,7
1,9

-4,7
-2,9
3,2
8,3
11,0
13,5
15,2
15,6
11,3
8,5
0,6
-1,1

-0,5
2,8
8,9
15,1
20,4
23,8
25,4
27,3
22,1
17,6
8,4
2,9

-3,5
-0,7
5,5
10,3
13,7
16,9
17,7
19,3
15,6
11,3
2,8
0,0

90
88
78
79
82
84
91
79
94
91
91
93

68
61
49
47
31
32
33
26
38
43
57
78

85
77
62
67
59
63
71
56
68
72
81
89

Табела 6.2: Метеоролошки податоци за 2007 година

Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Средна
вредност
на дневен
Сончев сјај

Средна
вредност на
факторот на
облачностТобл

Средна температура

t7,t14,t21 [°C]

Средна
релативна
влажност

φ7, φ14, φ21[%]

s[h]

7оо

14оо

7оо

14оо

21оо

7оо

14оо

21оо

5,3
3,3
5,1
8,3
7,3
10,1
12,2
10,2
7,6
3,9
3,7
2,1

4,3
6,5
5,5
3,4
4,9
2,8
0,5
1,5
3,4
6,1
7,1
6,3

4
6,7
6
4,8
6,3
4,5
1,8
3,3
4,4
6,3
5,5
6,9

1,7
2,0
3,6
5,6
11,7
16,2
16,5
16,0
10,4
7,9
3,0
-0,3

9,0
7,7
11,5
16,5
21,1
26,6
30,6
28,4
22,1
15,0
8,0
3,1

3,9
3,7
6,1
9,7
14,6
19,8
21,8
20,5
15,3
9,9
3,9
0,2

76
86
81
82
86
74
68
75
81
90
88
87

42
55
39
29
38
31
20
26
28
56
62
70

68
74
65
54
68
49
36
48
50
79
77
82
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Табела 6.3: Метеоролошки податоци за 2008 година

Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Средна
вредност
на дневен
Сончев сјај

Средна
вредност на
факторот на
облачностТобл

Средна температура

t7,t14,t21 [°C]

Средна
релативна
влажност

φ7, φ14, φ21[%]

s[h]

7оо

14оо

7оо

14оо

21оо

7оо

14оо

21оо

2,9
5,6
6,2
5,3
9
9,6
11
11,1
6,3
7
3,2
2,4

5,5
4,3
4,7
5,7
2,5
2,5
1,8
0,9
5,2
3,3
6,9
7,3

5,6
5,2
6,8
7,5
4,7
4,2
4
2,2
6,8
4
7
6,9

-2,2
-1,0
5,6
7,1
10,1
14,6
16,1
15,5
11,5
7,8
5,5
1,6

3,7
8,3
11,9
14,9
21,3
25,9
27,7
29,8
20,4
17,7
10,7
5,4

0,1
3,1
6,9
10,8
14,9
18,1
20,2
21,5
14,3
14,3
6,4
2,1

90
79
66
74
84
81
75
74
81
93
93
86

68
35
43
39
28
29
26
20
44
42
61
64

85
57
54
52
54
59
49
40
66
73
84
79

Табела 6.4: Метеоролошкиподатоци за 2009 година

Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Средна
вредност
на дневен
Сончев сјај

Средна
вредност на
факторот на
облачностТобл

Средна температура

t7,t14,t21 [°C]

Средна
релативна
влажност

φ7, φ14, φ21[%]

s[h]

7оо

14оо

7оо

14оо

21оо

7оо

14оо

21оо

1,1
3,5
4,5
6
8,6
8,6
11,4
9
6,5
4,6
4,4
2,2

8,6
5,8
6,6
5,5
3,3
2,8
1,2
3,7
5,1
5,9
3,9
7,5

7,8
6,6
7,4
6,4
4,9
5,2
2,9
4,8
5,9
6,1
4,3
8,2

0,0
-1,3
2,1
6,5
10,6
13,5
15,9
15,4
12,6
7,9
4,3
4,6

3,1
4,9
8,4
14,9
21,7
23,8
27,6
27,4
26,1
15,2
12,0
8,3

0,9
0,6
3,5
9,4
14,3
15,9
19,5
18,9
20,1
10,0
6,6
5,1

95
85
78
83
93
80
82
87
90
95
87
84

76
45
49
43
33
38
26
30
37
50
46
62

86
71
65
62
64
68
55
65
69
78
76
78
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Табела 6.5: Метеоролошки податоци за 2010 година

Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Средна
вредност на
факторот на
облачностТобл

Средна
вредност
на дневен
Сончев сјај

Средна температура

t7,t14,t21 [°C]

Средна
релативна
влажност

φ7, φ14, φ21[%]

s[h]

7оо

14оо

7оо

14оо

21оо

7оо

14оо

21оо

1,3
3,5
6
6,2
7
8,2
9,5
11,1
6,9
4
4,5
2,9

8,7
7,1
5,4
5,6
4,7
3,3
2,1
0,9
4,3
6,8
4,3
7,3

8,7
7,3
5,9
6,8
6,3
4,5
4,5
2,1
5,6
6,7
5,3
6,6

0,3
1,2
3,1
6,6
10,7
13,8
15,5
15,9
11,3
7,3
7,1
0,8

3,2
6,0
10,5
15,4
19,5
23,6
26,7
29,6
21,9
13,0
14,4
6,0

0,9
2,3
5,3
9,8
13,5
16,7
19,0
20,8
15,1
8,7
9,6
1,8

88
84
70
83
81
87
90
81
86
95
85
84

69
61
38
37
38
37
30
22
33
63
46
68

83
74
60
60
58
67
66
56
64
89
67
80

За подобро прилагодување на податоците со петгодишните средни
месечни вредности на испитуваните параметри, спроведен е избор на
податоците за одредени месеци како би се одбегнале екстремните максимални и
минимални вредности. Вака формираната испитна референтна година – ИРГ е
погодна за анализа, а добиените податоци од неа приближно ќе одговараат на
просечените вредностите за тоа географско подрачје. Карактеристичните
вредности на параметрите:
-

времетраењето на вкупното месечно сончевозрачење:

S[h]
-

средна вредност на факторот на облачноста:

Tобл =
-

средна температурата на воздухот:

tср =
-

Т 7 + Т14
2

t7 + t14 + 2 ⋅ t21
4

средната релативна влажност:

ϕср =

ϕ7 + ϕ14 + ϕ21
3
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за избраните месеци по претходно спомнатиот критериум од испитната
референтна година - ИРГ е даден во следната табела.
Табела 6.6: Карактеристични вредности на параметрите за испитната референтна
година - ИРГ
Месец
од
(ИРГ)

Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Испитна
референтна
година
(ИРГ)

Траење на
сончевото
зрачење

2008
2006
2007
2010
2006
2008
2008
2006
2010
2009
2007
2009

Фактор на
облачноста

Средна
температура

S[h]

Tобл

tср[°C]

90
100
158
186
273
288
341
322
207
143
111
68

5,6
6,3
5,7
6,2
4,8
3,3
2,9
3,2
4,9
6
6,3
7,8

+0,4
-0,4
+6,8
+10,4
+14,7
+19,2
+21,0
+20,4
+15,8
+10,8
+4,7
+5,8

Средна
релативна
влажност

φср[%]
81
75
62
60
57
56
50
54
61
74
76
75

Табела 6.7: Средни вредности на температурата на водата во рибните базени
Средна вредност на
температурата на
водата по месеци
(ºС)

Месец

Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври

5
4
7
10
13
15
15
15
14,5
12

Ноември

8

Декември

5
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6.4

Технички опис на рибните базени
Рибните базени на постоечкиот Рибник за производство на калифорниска

пастрмка се наоѓаaт под браната на акумулацијата Стрежево, на десната страна
од течението на реката Шемница. Производствениот проектиран капацитет на
рибникот изнесува 50 – 70 t риба, на годишно ниво.

Сл. 6.7: Излгед на рибникот „Стрежево”
Примарно снабдување на вода за рибните базени се врши со
искористувањето на провирните води од браната, односно гарантираниот
биолошки минимум за реката Шемница кој изнесува 200 l/s.
Со настојувањето да се произведува риба за пласман на пазарот во текот
на целата година, односно, производството да биде континуирано и интензивно,
ЈП Стрежево - Битола пристапи кон изградба и проширување на постоечките
рибни капацитетии тоа, седум нови базени за одгледување на подмладок.
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Сл. 6.8: Рибни базени за одгледување на рибен подмладок во рибник “Стрежево”
Рибните базени за пастрмка бараат сигурен

проток на вода и

стандардизирани димензии кои во зависност од условите на теренот можат да се
модифицираат и прилагодат.
Политиката на ЈП Стрежево Битола е да се произведува риба за пласман
на пазарот во текот на целата година, односно производството да биде
континуирано и интензивно. Така да од единица производна површина се добие
поголем принос, секако со намалени трошоци во производството. Ова се
постигнува со погуст насад на пастрмка и солиден проток на квалитетна, богато
аерирана вода, вода со константна температура како и со стручно одбрана и
припремена храна.
Според проектот за проширување поставени се седум нови рибни базени
во едно ниво, поставени во батерија со вкупна површина од A = 272,34 m² и
димензии :
- должина на базенот L= 12 m
- ширина на базенот B = 2 m
- висина на базенот h = 1,2 m, висина на вода h = 0,8 m

A = L⋅B

m

Av = 7 L ⋅ B m

2

2
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А – вкупна површина на батеријата
Аv – вкупна површина на водното огледало
Доведувањето на водата на постоечките рибни базени се врши преку
челичен цевковод со дијаметар ND 609 mm, залиен со бетон. Новото решение за
проширување на рибникот предвидува довод на вода од PVC цевковод со
дијаметар ND 225, НП 10.
За регулирање на протокот на водата се обезбедени табласти затворачи
од челичен лим, кои од своја страна се обезбедени со механизам за подигање и
спуштање. За рамномерно распределување на водата по широчината на
базените како и со цел да се обезбеди дополнително аерирање на водата
предвидени се армирано бетонски конзоли. Преливните рабови на конзолите се
за 20 cm повисоки од нивото на водата во базените. Поради денивелацијата од
20 cm во однос на преливните ивици на распределителните конзоли при
влегувањето на водата во поедините базени се обезбедува дополнителна
аерација.
На крајот на базените на дното се предвидува канал за собирање на
талогот со широчина од 30 cm и променлива висина, покриен со решетка или
перфориран лим. Одводот на водата со талогот при повремено чистење се
обезбедува со PVC канализациони цевки со дијаметар ф 300 mm, со надолжен
пад од 2,5%.
Со цел да се изврши исклучување на поедините базени ( во случај на
инфекции на рибите ) после дрвената преграда се предвидува испуст во одводен
цевковод со надолжен пад од 2,5 % изработен од PVC канализациони цевки со
дијаметар Ф 300.
Доведувањето на водата до рибните базени е со PVC KM DN 225 под
притисок. Пластичните цевки за довод на вода се со следните карактеристики:
- Проточна количина на вода

Q= 48 l/s

- Дијаметар на цевководот

D= 225 mm

- Брзина на водата

ν= 1,47m/s

- Пад на притисок

J= 0,00850 m/m

- Притисок

PN=10 bar
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Загубите на притисок во цевководот за довод на вода за изнесуваат:
∆H= L · J
-

L= 291 m – должина на цевководот за довод на вода
∆H= L · J

m

- Проточна количина на вода

Q= 40 l/s

- Дијаметар на цевководот

D= 225 mm

- Брзина на водата

ν= 1,23m/s

- Пад на притисок

J= 0,00610 m/m

- Притисок

PN=10 bar

Измената на вода во базените, донесена со PVC KM ND 225 е пресметана
со проточно количество Qmin= 40 l/s.
- Qmin= 40 l/s- минимално количество на вода
Измени на водата во базените
- n - број на измени на водата во базените на ден

n=

Q min
∑W
3

- Qmin = 40 l/s = 3456 m /den- минимална количина на вода
- SW - волумен на водата во базените
ΣW= n 1 ·L· B· h
каде е:
-

n 1 =7- број на базени

-

L = 12 m - должина на базените

-

B = 2 m - ширина на базените

-

h = 0.8 m -средна висина на водата во базените
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n=

Q min
∑W

= 25,7 измени на вода / ден

При претпоставени минимални протоци на вода во базените имаме 25,7
измени на вода на ден.
Бидејќи се работи за голем проток на вода, во овој труд ќе се разгледа
можноста за загревање на водата во базените во зимски услови, со сончеви
вакуумски колектори или топлинска пумпа, со четири измени на водата во текот
на 24 часа. За таа цел потребна е дополнителна опрема, поточно потребно е
поставувањена аератор и и филтер за вода, за одржување на квалитетот на
водата во рибните базени за производство на риба.
Според тоа волуменот на водата која треба да се загрее изнесува
-

V = 537,6 m³/ den – волумен на водата во базените, односно

-

𝑚𝑚𝑝𝑝 = 6,2 kg/s

Како што е погоре наведено оптималната температура при која се одвива
нормален раст на рибата која се одгледува - Калифорниска пастрмка изнесува 8
до 18°C.
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7

ТЕХНО - ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ОПРАВДАНОСТА ЗА
ЗАГРЕВАЊЕ

НА

ВОДАТА

ВО

РИБНИТЕ

БАЗЕНИ

СО

ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАКУУМСКИ СОЛАРЕН СИСТЕМ
7.1

Пресметка на потребната топлина за загревање на рибните
базени за одгледување на рибен подмладок во Рибникот на ЈП
Стрежево
Изработката на овој труд во овој дел, треба да ја покаже економската

оправданост за поставување на систем на загревање на водата во рибните
базени за одгледување на рибен подмладок во Рибникот на ЈП Стрежево, со
поставување на соларен систем со вакуумски сончеви колектори.
Потребното количество на топлина Q, за да се постигне саканата
температура на водата, n = 4 (четири измени на ден), изнесува Q = 103,71 kW
Q = 𝑚𝑚𝑝𝑝 . 𝑐𝑐𝑝𝑝 .Δt
V = 134,4 m³/ den – волумен на водата во базените, односно
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 6,2 kg/s

𝑡𝑡1 = 4ºC – најниската температура на водата измерена во зимскиот период

𝑡𝑡2 =8ºC – потребна температура на водата

𝑐𝑐𝑝𝑝 = 4,182 J/gK - специфична топлина на водата
7.1.1

Избор на тип на колектор
Избор на тип на колектор: Vitosol 300, производ на Viessmann
Површина на апсорберот тип H 30: 3 m²
Колекторите со вакуум цевки се користат за загревање на санитарна вода

и вода за базени, како и за загревање на простор. Вакуумските колектори за
разлика од другите колектори покажуваат висок степен на искористеност, при
поголеми разлики помеѓу температурата на колекторот и температурата на
околината. Годишно, просечното искористување на сончевата енергија по m²
површина на апсорберот, кај вакуумските колектори е за 30% повисоко за
разлика од плочестите колектори.
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Овие колектори можат да се постават на коси и рамни површини. Важно е
аголот на нагибот да биде min 25º, за да се овозможи циркулација на
испарувачката течност во делот на изменувачот на топлина.

А – колектор
В – монтажна шина
С – колекторска шина со прицврстувачки дел D
E – прицврстувачка шина
F – бетонска плоча
G – странична нога
H – предна нога
Сл. 7.1: Монтажни елементи за поставување на колекторот
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За монтажа на колекторите во области каде се јавуваат оптеретувања со
снег (2,6 kN/ m²), како што е кај нас, постојат специјални носечки соларни
елементи.

А – синтетичка подлога
В – монтажна шина
С – носечки соларен елемент
D – вакуумска цевка
Е – приклучно куќиште
F – монтажен лим
Сл. 7.2: Монтажа со носечки соларен елемент
7.1.2

Степен на искористеност на колекторот
Дел од сончевото зрачење кое паѓа на колекторот се губи преку

рефлексија и апсорпција. Оптичкиот степен ƞₒ. Го зема во предвид овие загуби.
При загревање на колекторите дел од топлината се губи преку водата,
топлинското зрачење и конвекција. Овие загуби се земаат во предвид преку
коефициентите на загуби на топлина 𝑘𝑘1 и 𝑘𝑘2 . Степенот на искористеност на
колекторот се определува преку следната равенка:
ƞ= ƞₒ - 𝑘𝑘1 .

𝛥𝛥𝛥𝛥
𝐸𝐸𝐸𝐸

- 𝑘𝑘2 .

𝛥𝛥𝑇𝑇2
𝐸𝐸𝐸𝐸

( %)

За степенот на искористеност постојат референтни вредности се изразува
во проценти..
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Сл. 7.3: Степен на искористеност
7.1.3

Соларен степен на покриеност
Влијание врз вредноста на степенот на покриеност имаат повеќе фактори

и тоа: податоците за временските услови, нагибот, површините насочени кон југ,
температурата на водата за употреба и др. На дијаграмот се прикажани
приближни вредности.

Сл. 7.4: Влијание на вредноста степен на искористеност
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7.1.4

Пресметка на вкупната топлина
Потребната топлина за загревање на базените зависи од повеќе фактори,

како на пример, дали се наоѓа во отворен или затворен простор, положбата на
базенот, дали е покриен или не, која е потребната температура на водата и др.
Кај базените на отворено топлината зависи од температурните измени на
воздухот, од облачноста, од изолацијата на базенот, како и од температурата на
водата во базенот. Кај затворените базени топлината зависи од вентилацијата на
воздухот, температурата на воздухот и температурата на водата во базенот.
Потребната топлина Q, за да се постигне саканата температура на водата,
n = 4 (едни измени на ден), изнесува Q = 103,71 kW
Но, ако го земеме во предвид степенот на искористеност на колекторот ƞ =
0,8 , вкупната топлина која ни е потребна за загревање на водата во рибните
базени за Δt = 4ºС, изнесува 𝑄𝑄𝑣𝑣 = 129,63 kW.
𝑄𝑄

𝑄𝑄𝑣𝑣 =

0,8

𝑄𝑄𝑣𝑣 = 129,63 kW

Tоплината која што се добива од еден колектор, земајќи го во предвид изборот на
типот на колектор 𝑄𝑄1 = 2, 1kW.

7.1.5

Одредување на бројот на колектори и потребната површина на
апсорберот
Број на панели кој ни е потребен изнесува n= 62, а се пресметува како

однос помеѓу вкупната топлина и топлината која се добива од еден колектор

n=

𝑄𝑄𝑣𝑣

𝑄𝑄1

За избор на тип на колектор Vitosol 300
Површината на апсорберот тип H 30:𝐴𝐴1 3 m² за еден колектор
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Вкупната колекторска површина која А се добива кога површината на еден
колектор ја помножиме по бројот на колектори или

A= 129,63 m² - вкупна површина

A = n·𝐴𝐴1

n= 62 – број на колектори
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А – сончев колектор

К – бивалентен резервоар

B - Solar-Divicon

L- базен

С – огранок на соларната пумпа

М,N - изменувачи на топлина

E - циркулација

O - филтерски дел со пумпа
1- регулационен дел
2,3,9,11,13,14- сензори за температура
4,8,10,12- циркулациони пумпа
5 - граничник на температура
10-циркулациона пумпа

Сл. 7.5: Загревање на вода во базен со сончева енергија како извор
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7.2

Економска анализа и исплатливост на системот
Изработката на овој дел од трудот треба да ја покаже економската

оправданост за поставување на соларен вакуумски систем за греење на водата
во рибните базени за производство на рибен подмладок во Рибникот на ЈП
Стрежево - Битола. Поради тоа треба да се направи анализа на периодот на
повраток на инвестицијата, земајќи ги во предвид моменталните цени,
исплатливоста на системот во споредба со користење на систем на греење кој
користи необновлив извор на енергија, во овој случај споредба со користење
електрична енергија, како и зголемувањето на производство на риба со
загревање на водата во зимскиот период.
7.2.1 Економска анализа и исплатливост на системот во споредба со
конвенционален извор на енергија
За оваа анализа ќе ги споредиме трошоците за греење на водата во
рибните базени, ако користиме електрична енергија и ако користиме комбинација
на сончева енергија и електрична енергија за производство на топлина Q=129,63
kW или 280000,8 kW/ god. Треба да се нагласи дека потребата од систем за
загревање на водата трае само во зимскиот период и тоа 3 месеци.
Ако водата во рибните базени за одгледување на рибен подмладок ја
загреваме со конвенционален извор на енергија, односно со електрична енергија,
вкупните трошоци за потрошена електрична енергија само за греење на водата
ќе изнесуваат 22.800 евра, годишно, т.е за 3 месеци колку што е потребно и
греење на водата според горенаведените податоци.
Треба да се напомене дека соларниот систем за загревање на водата, не
може да го покрие целокупното производство на топлина и тоа во ноќниот
период. Затоа е потребно дел од производството на топлина да се покрие со
користење на друг извор на енергија. Во нашиот случај,

тоа е електричната

енергија. При тоа вкупните трошоци произлегуваат од потрошената електрична
енергија како извор на топлина и изнесуваат 13.300 евра, годишно, а енергијата
на сонцето е бесплатна.
Кога ќе ги споредиме годишните трошоци за греење на водата од рибните
базени во Рибникот на ЈП Стрежево – Битола, при користење на електричната
енергија и комбиниран систен со соларна и електрична енергија, заклучуваме
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дека во вториот случај годишните трошоци би се намалиле за 1,7 пати, што ја
докажува исплатливоста од поставување на соларен системот.
7.2.2 Исплатливост на ивестицијата во соларен систем на загревање на водата
Вкупната вредност на инвестицијата во соларен вакуумски систем кој е
претставен во овој труд изнесува 50.000 евра, вклучувајќи ја тука и цената за
сите придружни елементи на тој систем, како и трошоците за негова монтажа.
Просечното годишното производство на продадена конзумна риба на ЈП
Стрежево Битола изнесува 40 t риба, или вкупниот приход од продадена риба
изнесува

10.000.000

денари,

годишно

или

162.600

евра,

годишно.

Со

инвестирање во систем за загревање на водата во рибните базени за
одгледување на рибен подмладок, за континуирано производство во зимскиот
период, вредноста на годишното производство на риба би се зголемила за 25%,
не земајќи ги во предвид останатите фактори кои влијаат врз производството,
односно вкупниот годишен приход ќе се зголеми за 2.500.000 денари или 40.650
евра. Според тоа инвестицијата, ако ги одземеме трошоците за потрошена
електрична енергија во ноќниот период, сама од себе би се исплатила за 2
години.
Ова покажува дека

температурата на водата битно влијае врз

производството на риба и вреди да се размислува за инвестирање во системи за
загревање на водата.
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ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ОПРАВДАНОСТА ЗА
ЗАГРЕВАЊЕ НА РИБНИТЕ БАЗЕНИ НА ОБЈЕКТОТ РИБНИК НА
ЈП СТРЕЖЕВО СО ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ТОПЛИНСКА
ПУМПА ЗЕМЈА - ВОДА

8.1

Примена на систем со топлинска пумпа и земјен колектор за
загревање на рибните базени за одгледување на рибен
подмладок во Рибникот на ЈП Стрежево
Изработката на овој труд ви вториот дел, треба да ја покаже економската

оправданост за поставување на систем на загревање на водата во рибните
базени за одгледување на рибен подмладок во Рибникот на ЈП Стрежево, со
топлинската пумпа земја - вода.
Потребното количество на топлина Q, за да се постигне саканата
температура на водата, n = 4 (четири измени на ден), изнесува Q = 103,71 kW
Q = 𝑚𝑚𝑝𝑝 . 𝑐𝑐𝑝𝑝 .Δt
𝑚𝑚𝑝𝑝 = 6,2 kg/s

𝑡𝑡1 = 4ºC – најниската температура на водата измерена во зимскиот период

𝑡𝑡2 =8ºC – потребна температура на водата

𝑐𝑐𝑝𝑝 = 4,182 J/gK - специфична топлина на водата
8.1.1

Избор на Систем топлинска пумпа земја-вода
При изборот на топлинската пумпа треба да се земе во предвид дека 75%

односно 2/3 од енергијата за греење се добива од земјата, а 25% односно 1/3 е
потребата од електрична енергија за работа на компресорот на топлинската
пумпа.
Според тоа топлинскиот капацитет на пумпата треба да биде 𝑄𝑄𝑝𝑝 = 85 kW,

со додадено 10% зголемување од пресметаната вредност, а се пресметува со
изразот.
𝑄𝑄𝑝𝑝 = 0,75·Q
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Од условите на теренот, односно околината, како извор на топлина ќе се
користи земјата, што значи дека избираме систем земја – вода. Поставувањето
на земјениот колектор во споредба со поставување на сонда, има предност во
цената на чинење. Најчесто како негативна страна за земјените колектори се
наведува потребата од голема површина, но во овој случај не претставува
проблем, бидејќи во околината на Рибникот, ЈП Стрежево располага со голем
простор и има можност за поставување на земјен колектор.
Од горенаведеното избираме систем земја – вода со топлинска пумпа
Vitocal 300-G, производ на Viessmann. Номиналниот топлински капацитет на
топлинска пумпа Vitocai 300-G, се движи во распон од 5,9 до 58,9 kW, а идеална е
за големи капацитети бидејќи во каскадна врска може да достигне капацитет 11,8
до 471,2 kW.
Топлотната пумпа Vitocal 300-G (тип BWC/WWC), производ на Viessmann
претставува компактна конструкција која во себе содржи: циркулациона пумпа,
топлинска пумпа, сигурносен вентил и манометар. Компресорот има висока
работна способност, сигурност и е многу тивок. Тоа е постигнато со херметичко
заптивање и дуплото пригушување на вибтациите. Оваа топлинска пумпа ја
штити околината, не само затоа што користи обновлив извор на енергија, туку и
затоа што како работен медиум користи R 410 A, незапаливо, биолошки
разградливо средство. Може да се користи и сончевата енергија, како подршка на
топлинската пумпа. Има 4,5 фактор на греење за температура од 7º С.

Сл.8.1: Топлинска пумпа Vitocal 300-G, производ на Viessmann

77

8.1.2

Пресметката на потребната расположлива површина за поставување на
земјениот колектор
Едно од најчестите прашања кое се поставува при изборот на земјата како

извор на топлина, е колку топлина од може да се добие на овој начин. Тоа зависи
од составот на земјата. Просечниот годишен топлински учинок изнесува 20-40
W/m² (на длабочина 1,2 - 1,5m). Колку земјата е побогата со влага, толку
специфичното оддавање на топлина е поголемо. За димензионирање на
земјениот колектор ја користиме просечна вредност за пресметка која изнесува
25 W/m².
Потребната расположлива површина за поставување на земјениот
колектор се пресметува со изразот

A=
Q = 103,71 kW – снага за греење

𝑄𝑄∙(1−𝑒𝑒)
𝑞𝑞

е = 0,25 – удел на електричната енергија за погон на компресорот
q = 0,025 kW/m² - специфично оддавање на земјата
Растојанието помеѓу цевките ќе биде од 40 до 70 cm. Пред да се затрупаат
цевките со земја треба да се проверат под притисок. Во цевките се става
мешавина од етиленгликол и вода, како заштита од замрзнување. Во текот на
работата се очекува температура на работниот медиум и под 0ᵒ С. Откако ќе се
наполнат цевките и се стават под притисок, се затрупуваат со земја. Во случај на
присутност на оштри камења во земјата, потребно е да се прекријат со слој од
песок сса 10-15cm. Почетните и повратните краеви на цевките се спојуваат во
заеднички разделник и собирник кој се наоѓа во шахта, која најдобро е да биде
поставена во ископаниот базен. Од шахтата до топлинската станица, каде се
наоѓа топлинската пумпа се прави канал на длабочина од 1,2 – 1,5 m и во него
поминуваат двете напојни полиетиленски цевки.
Површината над цевките не смее да се асфалтира и да се засадува со
дрва. Пожелно е да биде изложена под влијание на сонцето.
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Сл.8.2: Поставување на земјен колектор

8.2

Економска анализа и исплатливост на системот
Изработката на вториот дел од трудот треба да ја покаже економската

оправданост за поставување на систем топлинска пумпа земја-вода за греење на
водата во рибните базени за производство на рибен подмладок во Рибникот на
ЈП Стрежево - Битола. И во овој случај треба да се направи анализа на периодот
на повраток на инвестицијата земајќи ги во предвид моменталните цени,
исплатливоста на систенот во споредба со користење на систем на греење кој
користи електрична енергија како извор на енергија, како и зголемувањето на
годишното производство на риба ако ја загреваме на водата во зимскиот период.
8.2.1 Економска анализа и исплатливост на системот со пумпа земја- вода, во
споредба со конвенционален извор на енергија
За оваа анализа ќе ги споредиме трошоците за греење на водата во
рибните базени, ако користиме електрична енергија и ако користиме топлинска
енергија од земјата за производство на топлина Q=103,71 kW или 224 013,6
kW/ god. Треба да се нагласи дека потребата од систем за загревање на водата
трае само во зимскиот период и тоа 3 месеци.
Оваа споредба е многу едноставна, бидеќи знаеме дека топлинските
пумпи со електричен погон добиваат 3/4 топлина за греење од околината и 1/4
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електрична енергија за работа на компресорот. Тоа значи дека загревањето на
водата со систем на топлинска пумпа е 4 пати поевтино, во споредба со
загревањето на водата со користење на електрична енергија.
Системот со топлинска пумпа земја - вода може да го покрие целокупното
производство на топлина, за греење на водата од рибните базени за
производство на рибен подмладок во рибникот на ЈП Стрежево – Битола.
Исто така треба да се напомене дека во однос на загревањето на водата
со користење на комбинација од сончева и електрична енергија, системот со
топлинска пумпа земја – вода е 2 пати поевтино.
8.2.2

Исплатливост на ивестицијата во систем со топлинска пумпа земја – вода
на загревање на водата
Вкупната вредност на инвестицијата во систем со топлинска пумпа земја -

вода за загревање на водата кој е претставен во овој труд изнесува 100.000 евра,
вклучувајќи ја тука и цената за сите придружни елементи на тој систем, како и
трошоците за негова монтажа.
Инвестициските трошоци се поголеми во однос на трошоците за
конвенционалните системи, но разликата во цената најчесто се враќа од
заштедата на некористење на конвенционалните енергенси и тоа, за период од 3
години, ако ги одземеме трошоците за потрошена електрична енергија за работа
на компресорот во топлинската пумпа. Животниот век на системите се проценува
на 25 години за компонентите над земја и 50 години за цевките под земја.
Треба да напоменеме дека инвестицијата во систем со топлинска пумпа
земја – вода е поголема, во однос на инвестицијата за соларен систем за
загревање на водата, но размислувајќи долгорочно таа е поисплатлива, затоа
што годишните трошоци за ваков вид на греење се помали.
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ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ИСПЛАТЛИВОСТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ
НА КОМБИНИРАН СИСТЕМ

НА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ И

ТОПЛИНСКА ПУМПА ЗЕМЈА-ВОДА ЗА ГРЕВАЊЕ НА РИБНИТЕ
БАЗЕНИ НА ОБЈЕКТОТ РИБНИК НА ЈП СТРЕЖЕВО
Оваа

анализа

треба

да

ја

покаже

економската

оправданост

за

поставување на систем на соларни вакуумски колектори и систем на топлинска
пумпа земја-вода за греење на водата во рибните базени за производство на
рибен подмладок во Рибникот на ЈП Стрежево - Битола. Тоа значи дека кога
времето е сончево, водата ќе ја грееме со соларен вакуумски систем кој е
разработен во овој труд, а за време на облачност и магла, како и во ноќниот
период водата ќе се загрева со помош на системот со топлинска пумпа земја –
вода, исто така разработен во овој труд.
И во овој случај треба да се направи анализа на периодот на повраток на
инвестицијата земајќи ги во предвид моменталните цени, исплатливоста на
комбинираниот систем во споредба со користење на систем за греење кој
користи електрична енергија како извор на енергија, како и зголемувањето на
годишното производство на риба ако ја загреваме водата во зимскиот период.

9.1

Економска анализа и исплатливост на комбиниран системот со
соларни вакуумски колектори и систем со топлинска пумпа
земја- вода, во споредба со конвенционален извор на енергија
Ефектите од користење на комбиниран систем со соларни вакуумски

колектори и топлинска пумпа земја- вода се повеќекратни. Тие може да бидат
економски, односно да се изразуваат финансисики и од неекономска природа кои
не можат финансиски да се веднуваат.
Неекономските вредности (културни, заштитни по човековата околина и
сл) доста се важни во отценувањето на инвестиционите проекти. Сè повеќе земји
во светот се залагаат за обновливите извори на енергија како сонцето, ветерот,
водата, геотермалната енергија и уште некои други начини на производство на
енергија, сè со цел да се намали емисијата на штетни гасови во воздухот, да се
обезбеди почиста околина, како и да се дојде до одржлив извор на евтина
енергија.
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Кога се одредени претходно сите идејни аспекти на системот, потребно е
да се започне со избор на прикладен метод за чинење на истиот. Вредноста во
овој комбиниран систем би ја изразиле како вкупна вредност на чинење на двата
проекти и би изнесувала 150.000 евра.
Кога ќе ги споредиме годишните трошоци за греење на водата од рибните
базени во Рибникот на ЈП Стрежево – Битола, при користење на електричната
енергија и користење комбиниран систем, заклучуваме дека годишните трошоци
за електрична енергија би се намалиле за 8,5 пати, што ја докажува
исплатливоста на инвестицијата.
Од економски и еколошки аспект ваквиот систем за загревање на водата
во рибните базени за производство на рибен подмладок и во споредба со
одделните системи кои се разгледани во овој труд е најисплатлив, бидејќи
годишните трошоци за греење се незначителни, (се користи електрична енергија
само за погон на компресорот на топлинската пумпа) и работи целосно на
бесплатна и обновлива енергија.

9.2

Исплатливост на инвестицијата во комбиниран системот со
соларни вакуумски колектори и систем со топлинска пумпа
земја- вода
Вкупната вредност на инвестицијата во комбиниран системот со соларни

вакуумски колектори и систем на топлинска пумпа земја- вода за загревање на
водата изнесува 150.000 евра, вклучувајќи ја тука и цената за сите придружни
елементи на тој систем, како и трошоците за негова монтажа.
Инвестициските трошоци за комбиниран систем се најголеми во споредба
со инвестициските трошоците за секој систем за греење одделно, но разликата
во цената најчесто се враќа од заштедата на некористење на конвенционалните
енергенси и тоа, за период од 4 - 5 години, ако ги одземеме трошоците за
потрошена електрична енергија за работа на компресорот во топлинската пумпа.
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А – сончев колектор

К – бивалентен резервоар

B - Solar-Divicon

L- базен

С – огранок на соларната пумпа

М,N - изменувачи на топлина

D – потрошувачки места

O - филтерски дел со пумпа

E - циркулација

1- регулационен дел

F – циркулациски излез за регулација на кругот со

2,3,6,9,11,13,14- сензори за температура

топлинска пумпа

4,7,8,10,12,15- циркулациони пумпа

G – круг на греење

5,21- граничник на температура

H - топлинска пумпа

10-циркулациона пумпа

Сл. 9.1: Загревање на вода во базен со комбиниран систем со сончева енергија и
топлинска пумпа како извор
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ЗАКЛУЧОК
Освен конвенционалните начини за греење, на македонскиот пазар веќе

се достапни нови, енергетски ефикасни уреди, кои нудат нов концепт на греење.
Користењето на обновливи извори на енергија (вода, воздух, сонце, топлина на
земјата) директно влијае на намалување на количината на штетни гасови CO2,
како и на намалување на потрошувачката на енергија. Во овој труд направена е
проценка за трошоците за изведба, но и за заштедите што ги нудат овие системи
за загревање на водата. Во поддршка на искористувањето на енергетски
ефикасните системи мора посериозно да се вклучи и државата, која засега
поддржува само вградување на сончеви колектори.
Ефикасноста на системите кои користат обновлив извор на енергија за
загревање се движи од 2 до 5 пати повеќе, од кој било конвенционален извор на
енергија. Имено со потрошен 1 kWh електрична енергија, се добива 2 до 5 kWh
топлотна енргија, или изразено во парични средства, 1 kWh топлотна енергија
добиена од топлотна пумпа или соларен систем се движи околу 1.5 денари,
додека топлотна енергија добиена од останатите извори на енергија (пелети,
нафта за домаќинства, струја, градско греење), се движи од 3.5 до 7 денари за 1
kWh топлотна енергија.
Исто така системите за загревање на вода кои користат обновливи извори
на енергија (вода, воздух, сонце),

директно влијаат на намалување на

количината на штетни гасови CO2, како и на намалување на потрошувачката на
енергија. Од енергетски и еколошки аспект се комплетно прифатливи за
таргетите кои ги има поставено Европската унија, но и Македонија – намалување
на штетните гасови за 20%, намалување на потрошувачката на енергија за 20% и
користење на обновливата енергија во вкупниот енергетски биланс на една земја
со 20% до 2020 година. Македонија се има обврзано да ги имплементира
Европските дериктиви за енергетска ефикасност, преку стратегијата за развој на
енергетиката во Македонија.
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Според

Акциониот

план

за

енергетска

ефикасност,

задачите

се:

намалување на потрошувачката на примарната енергија, заштеда до 9% на
енергија до 2018 година, а уделот на обновливите извори на енергија во
финалната потрошувачка да достигне 21% до 2020. Со стимулирање, преку разни
субвенции од страна на државата за што поголемо имплементирање на
енергетски ефикасните системи за греење и ладење, корист би имала и самата
држава (намалени трошоци за енергија), крајните корисници (намалени трошоци
за греење), а компаниите кои имплементираат вакви систем, ќе имаат можност за
креирање на нови работни места.
Друга предност на системите со обновлив извор на енергија е големиот
комфор за корисникот, нивното користење е крајно едноставно. Исто така
трошоците за одржување се ниски и не бараат постојан ангажман како кај
останатите конвенционални системи за греење . При користењето на системи со
топлотните пумпи за загревање, се овозможува и ладење. Тоа не е возможно со
користење на друг конвенционален извор на загревање, односно потребни се
дополнителни инвестиции за обезбедување на други системи за ладење.
Компаниите се тие што се директно заинтересирани да инвестират во
системи кои имаат ниски експлатациони трошоци, бидејќи заштедата на енергија
дирекно се одразува на нивната добивка.
Но во последно време како се зголемува цената на енергенсите и како
расте свеста за имплементирање на енергетски ефикасни мерки, се повеќе и
домаќинставта се одлучуваат за инвестирање во системи кои користат обновливи
извори на енергина. Соодносот на инвестиција е некаде 80% наспроти 20% во
корист на компаниите.
Одгледувањето на риба во вештачките рибници веќе одамна претставува
значајна стопанска гранка и од оваа дејност производителите очекуваат
значителен профит. Аквакултурното производство во светски рамки претставува
голем извор на здрава и квалитетна храна за исхрана на населението.
За интензивниот развој на аквакултурното производство се повеќе
допринесува развојот на техниката и науката, како и стручните и практичните
решенија во обезбедување на константна температура на водата во рибниците
која директно влијае врз интензитетот на производство, бидејќи температурата е
во тесна врска со исхраната на рибите.
Користењето на системите со сончеви колектори и топлински пумпи за
загревање на водата дирекно влијаат и на заштитата на рибите и на средината
во која живеат рибите, бидејќи не ја загадуваат.
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Од сето ова заклучуваме дека обновливите извори на енергија имаат
голем ефект врз намалување на зависноста од увозни енергии, самоодржливост
на локално ниво, независност од енергетската мрежа, големи економски
придобивки, социјални придобивки (нови работни места), придонесот кон
намалување на загадувањето на човековата околина итн.
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