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Материјали, флуиди, аеросоли







Надворешни климатски услови
Струење на флуиди
Размена на топлина
Одделување и испуштање на загадувачки и опасни материи
Градежна физика ( Стандарди МКС ЕN 6946, МКС ЕN 14683,
МКС ЕN 13788)

 ПРИЛОГ 2 - ГРЕЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈАТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ


Поврат на топлина од отпаден воздух и гасови



Системи за ладење

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев

ГРЕЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА
И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Вовед

VOVED
VO TEHNIKATA ZA GREEWE
ВЕНТИЛАЦИЈА
I KLIMATIZACIJA

Греење, вентилација и климатизација
Пri uslovi na nestacioarna promena na nadvore{nite
temperaturi, a pri vlijanie na akumulacijata na
grade`no-konstruktivnite elementi od ograduva~kite
povr{ini nа prostorot koj se gree, греењето се
применува за :
 podr`uvawe na komforna temperaturа кај
пrostorii za prestoj na lu|e,
 podr`uvawe na barani parametri za normalno
odvivawe na tehnolo{kite procesi кај
иndustriski tehnolo{ki prostori.
Вентилација, како регулирана промена на воздухот во
просториите.
Климатизација, како создавање и автоматско
подржување во затворени простории на температура,
релативна влажност, чистота, состав, брзина на
движење на воздухот.

Греење, вентилација и климатизација
Cel i zadaчi na greeweto i klimatizacijata


Obezbeduvawe na potrebni uslovi za prestoj na lu|e vo
stanbeni, javni i stopanski objekti (ograden prostor ),
ili za odvivawe na pooddelni tehnolo{ki procesi

Naчin za obezbeduvawe na postavenata cel


Izvedba i eksploatacija na instalacii za greewe,
ventilacija i klimatizacija

Греење, вентилација и климатизација
Osnovni uslovi


Зadovoluvawe na postavenite barawa za podr`uvawe na parametri



Сigurna, bezbedna i trajna rabota na elemen-tite
od opremata i instalacijata vo celina

Греење, вентилација и климатизација
Dopolnitelni uslovi










Мinimalni investicioni vlo`uvawa za izvedba na
instalacijata
Рacionalno koristewe na energijata
Мinimalno zagaduvawe na okolinata
Мo`nost za vklopuvawe vo arh. - grade`nata
koncepcija na objektot, enterierot i rabotniot
prostor
Мinimalni pogonski tro{oci pri uslovi na
eksploatacija
Мo`nost za izvedba na site segmenti od
instalacijata
Мo`nost za remont, popravki i zamena na elementi
od opremata
Мo`nost za lesna i ednostavna manipulacija vo
uslovi na eksploatacija

Греење, вентилација и климатизација

Fazi na realizacija za izvedba i eksploatacija na
instalacii za greewe, ventilacija i klimatizacija :





Иzrabotka na proektno-tehni~ka dokumentacija
Иzvedba na instalacijata
Пrobna rabota, podesuvawe i regulacija
Еksploatacija na instalacijata

Греење, вентилација и климатизација
Vlijanie i povrzanost na razliчnite фактори vrz
instalaciite za greewe, ventilacija i klimatizacija

Греење, вентилација и климатизација
Vlijanie i povrzanost na razliчnite фактори vrz
instalaciite za greewe, ventilacija i klimatizacija









Uslovi na komfor ili tehnoloшki uslovi
Nadvore{ni klimatski uslovi
Termofiziчki karakteristiki na gradeжni objekti
Vnatreшni termovlaжnosni optovaruvawa
Instalacii za greewe, ventilacija i klimatizacija
Zagaduvawe na okolna sredina
Zagadenost na okolna sredina

Греење, вентилација и климатизација
Parametri
So standardite, normite, propisite i preporakite za
uslovite vo stanbeni, javni, op{testveni i ra-botni
prostorii, voobi~aeno se tretiraat :
 Тemperaturata na vozduhot vo prostorot,
 Вla`nosta na vozduhot,
 Тemperaturite od vnatre{nata strana na povr{inite od

ograduva~kite elementi,
 Бrzinata na struewe na vozduhot,
 Чistotata na vozduhot,
 Пrisustvoto na mirisi, vibracii, bu~ava, zra~ewe, i.t.n.

Греење, вентилација и климатизација
Оптоварувања
Optovaruvawata kaj ograden prostor, a vo kontekst na
toa i kaj prostori koi se great, ventiliraat, ili klimatiziraat, mo`at da bidat od razli~ni pri~ini :
 Тermovla`nosni optovaruvawa
 Тoplinski zagubi
 Тoplinski dobivki
 Пrodukcija na vlaga
 Сu{ewe na vozduh
 Пrodukcija na gasni zagaduva~ki materii,
 Пrodukcija na pra{ina,
 Пrodukcija na mirisi, vibracii, bu~ava, zra~ewe,
i.t.n.

Греење, вентилација и климатизација
Barawa koi se postavuvaat :
Воопштено, барањата кои се поставуваат за
инсталациите, системите и постројките за греење,
вентилација и клима-тизација се во функција на :

 Обезбедување, подржување и регулација на параметрите кои

се поставуваат,
 Обезбедување на безбеден и сигурен погон на постројките и
системите,
 Можности за економичен погон, удобна експлоатација и
одржување.

Греење, вентилација и климатизација
Vo princip, so rabota na instalaciite za greewe, klimatizacija i ventilacija, treba da se ovozmo`i
podr`uvawe na zadadeni parametri vo prostorot, a pri
nestacionarni promeni na termovla`nosnite i drugi
optovaruvawa.

Постројки и инсталации
Za da se podr`uvaat definirani uslovi vo ograden
prostor, potrebno e da se predvidat na~ini za
podr`uvawe na baranite parametri ( instalacii za
greewe, klimatizacija, ventilacija, otpra{uvawe,
и.т.н.).

Греење, вентилација и климатизација
Постројки и инсталации
Voedno, vo sklop na postrojkite, potrebno e da se predvidat i pooddelni uredi i aparati za podr`uvawe na
baranite parametri na zadadeno nivo ( grejni/ladilni tela, distributivni organi za raspredelba na
vozduh, ovla`uva~i, su{a~i na vozduh, filtri,
apsorberi na mirisi, prigu{uva~i na zvuk, antivibracioni elementi, i.t.n. ).
Izborot i dimenzioniraweto na pooddelnite uredi i
aparati od postrojkite i instalaciite vo celina,
mora da gi zadovoli site mo`ni re`imi na rabota na
postrojkite, koi proizleguvaat od potrebata za podr`uvawe na zadadenite parametri, pri nestacionarni
promeni na optovaruvawata vo prostorot.

Греење, вентилација и климатизација
Oprema na instalacii za greewe, ventilacija i
klimatizacija,





Osnovna maшinska oprema
Dopolnitelna oprema
Merno - regulaciona oprema
Siguronosno - tehniчka oprema

Греење, вентилација и климатизација
Osnovna maшinska oprema
Instalacii za greewe




Oprema za proдукција na toplinska energija
Cevovodi za transport na toplinska energija
Grejni tela
Instalacii za ventilacija




Filtro - ventilacioni uredi i postrojki
Kanali za transport na vozduh
Elementi za distribucija na vozduh
Instalacii za klimatizacija







Oprema za obrabotka i priprema na vozduh
Klima centrali i klimatizacioni postrojki
Oprema za proдукција na toplinska energija i stud
Cevovodi za transport na energetski fluidi
Kanali za transport na vozduh
Elementi za distribucija na vozduh

ВНАТРЕШНИ УСЛОВИ ВО
ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ

ВНАТРЕШНИ УСЛОВИ ВО ПРОСТОРИИ И
ПРОСТОРИ
Osetot na komfor i uslovite koi vlijaat vrz osetot na
komfor se kompleksna materija, kade nema ednozna~ni definicii i re{enija.
Razli~nite faktori koi vlijaat vrz osetot na komfor
deluvaat ednovremeno i se vo interakcija pome|u
sebe, a celata problematika se uslo`nuva so faktot
za razli~nite individualni karakteristiki, kako i
od momentalnite psihofizi~ki sostojbi na lu|eto.
Vo svetot, a posebno vo visokorazvienite zemji se
posvetuva golemo vnimanie i se prevzemaat obemni
istra`uvawa, so {to ovaa oblast se razviva kako
zasebna nau~na disciplina.
Se istra`uvaat na~ini i se razvivaat metodi za
ocenka na uslovite na komfor.

ВНАТРЕШНИ УСЛОВИ ВО ПРОСТОРИИ
И ПРОСТОРИ
Pokraj istra`uvaweto na razli~nite faktori vrz
uslovite na komfor i kvantifikacijata na rezultatite, zaedni~ki crti na vakvite istra`uvawa se
odreduvawe na najmal broj na nezadovolni, kako i
odreduvawe na min. i mah. vrednosti na goleminite
koi se u{te ne se {tetni za ~ovekot.
Obi~no rezultatite od vakvite istra`uvawa se koristat pri izrabotkata na standardi, propisi i
preporaki i se vgraduvaat vo zakonskata regulativa
vo pooddelni sredini.

Ефекти од условите на окружувањето
Ефекти од условите на окружувањето сe manifesti-raat so
nivoto
na
osetot
na
komfor,
kako
i
so
rabotosposobnosta i produktivnosta na lu|eto koi
prestojuvaat vo toa okru`uvawe.
A. Без заштита и без
климатизација
B. Заштита со
надворешни ролетни
C. Климатизација

Динамика на продуктивност
во тек на година

С

А

B

Ефекти од условите на окружувањето

Коефициент на искористување
на работно време, во
зависност од темпаратура во
просторија
( спрема 4500 испитувања )

Ефекти од условите на окружувањето

Продуктивност на умствен
труд кај луѓе од средна возраст,
во зависнист од температура
во просторија

Условна зачестеност на грешки,
во зависнист од температура во
просторија

Ефекти од условите на окружувањето
Кај одгледување на животни, влијанието на условите се
манифестира со влијание врз развојот и прирастот на
животните.

• Зависност на потрошувачка на храна (1)
• Зголемување на масата
кај свињи ( 2 ) од температурата на воздухот во
шталата.

ВНАТРЕШНИ УСЛОВИ ВО ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ

Individualnite karakteristiki, oblekata, vozrasta,
lokacijata i nadvore{nite klimatski uslovi,
aktivnosta, momentalnata psihofizi~ka sostojba,
standardot, navikite, na~inot, kulturata na
`iveewe, a mo`ebi i ne{to {to ne e spomenato,
uslovuvaat razli~ni kriteriumi za osetot za
komfor, vo odreden prostor, za daden moment, kaj
sekoj ~ovek pooddelno.

ВНАТРЕШНИ УСЛОВИ ВО ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ
Сo mnogubrojni istra`uvawa, utvrdeno e deka
individualnite karakteristiki na lu|eto za osetot
na komfor se vo odredeni granici.
Vakvi istra`uvawa, ovozmo`uvaat postavuvawe na
kriteriumi za uslovite na komfor vo zaedni~ki
prostori so razli~na namena i pri razli~ni
aktivnosti na lu|eto koi prestojuvaat vo istite, a
pri toa brojot na nezadovolni da bide sveden na
minimum.
Sekako, deka i najminimalen broj na nezadovolni,
postavuva dopolnitelni moralno-eti~ki dilemi,
koi ostanuvaat kako otvoreni pra{awa vo
tretiranata problematika.

СТАНДАРД, НАВИКИ, НАЧИН И КУЛТУРА НА
ЖИВЕЕЊЕ
Standardot na sredinata, a so toa i navikite, kako i
kulturata na `iveewe, determiniraat kriteriumi
za obezbeduvawe na komfor.

Razvoj na vnatre{na
temperatura vo [vedska,
za zimski uslovi

СТАНДАРД, НАВИКИ, НАЧИН И КУЛТУРА НА
ЖИВЕЕЊЕ

Чovek naviknat na prestoj vo klimatiziran prostor, vo
uslovi na tropski gore{tini, skoro sigurno e deka
pote{ko }e go podnese prestojot vo neklimatiziran
prostor, otkolku ~ovek so isti individualni
karakteristiki, koj me|utoa redovno prestojuva vo
neklimatiziran prostor, pri istite nadvore{ni
uslovi.

СТАНДАРД, НАВИКИ, НАЧИН И КУЛТУРА НА
ЖИВЕЕЊЕ
Klimatizacijata na prostorot, a so toa i obezbeduvawe na popovolni uslovi na komfor, povrzana e ne
samo so `elbite, tuku i so ekonomskata mo} na
sopstvenikot, t.e. so negoviot standard.
So podignuvawe na kategorijata na hotel, se zgolemuva
i temperaturata vo prostoriite, vo uslovi na zimski
re`im na rabota ( hotel od “D” kategorija +18 oS, a za
hotel od “A”, ili LUX kategorija +22 Oс.
Претходните primeri, sami za sebe uka`uvaat za vlijanieto na standardot, navikite, na~inot i kulturata
na `iveewe vrz kriteriumite za obezbeduvaweto na
uslovite na komfor.

УСЛОВИ НА КОМФОР
Топлински комфор, спрема ISO/ASHRAE, се дефинира
( парафразирано ) како :
Услови во средината кога се чувствува задоволство
од окружувањето, што се проценува со субјективна
оценка.
СУБЈЕКТИВНИ ОЦЕНКИ

Воведени нумерички вредности за квантификација на
субјективни оценки за условите на комфор во одреден
простор :
3 – жешко
2 – топло
1 – релативно топло
0 – неутрално
- 1 – релативно ладно
- 2 – ладно
- 3 - студено

ПОКАЗАТЕЛИ
Воведени показатели, како обработени податоци од
оценките за состојбите од условите на комфор,
искажани при испитувања на поголема група на луѓе.
 PMV - Предвидена средна оценка ( Predicted Mean
Vote ), како индекс на проценка за средни вредности
од оценките на поголема група на луѓе за 7 состојби на
условите на комфор,
 PPD - Предвиден процент на незадоволни (Predicted
Percentage of Dissatisfied), како квантитативна проценка на процент на незадоволни од условите, во
функција од PMV.
 PD - Процент на незадоволни ( Percent dissatisfied ),
како процент на незадоволни од локална нелагодност,
од различни причини.
 DR - Вредност за промаја ( Draft rate ), како процент на
незадоволни од промаја.

ПОКАЗАТЕЛИ

Процент на незадоволни ( PPD ) во функција
од проценета средна оценка ( PMV )

ВЛИЈАТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

ВЛИЈАТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

Дозволена средна брзина во фунција од температура на воздух и
интензитет на турбуленција за класи на услови А, В и С

ВЛИЈАТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

Локална нелагодност од разлики на
температури по вертикала

ВЛИЈАТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

Локална нелагодност од радијациона асиметрија

ВЛИЈАТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

Локална нелагодност од температура на под

ПОВРЗАНОСТ НА ВЛИЈАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ
Комплексноста на проблематикта за условите на комфор
е очигледна, а квантификација на условите е поврзана со
повеќепараметарски зависности.
Заради ваквата сложеност, воведени се показатели, кои
поврзуваат поодделни параметри.
Оперативна температура ( to - operative temperature ),
како униформна температура на имагинарна црна површина на обвивката од просторијата, каде луѓето кои
престојуваат во просторијата, со зрачење и конвекција,
разменуваат исто количество на топлина како и во
реални услови
Површинска температура (tpr - temperature, plane
radiant), униформа температура кај затворен простор во
кој инцидентниот зрачен флукс од едната страна на мал
површински елемент е ист како и во постоечкото опкружување.

ПОВРЗАНОСТ НА ВЛИЈАТЕЛНИТЕ ФАКТОРИ
Графичко претставување на поврзаноста на поодделни
параметри и големини е упростена визуелизација за
проценка на состојбите на условите на комфор.

Стандарди и препорачани вредности
Врз основа на истажувања и сознанијата за условите на
комфор, изработени се стандарди, во кои се наведуваат
препорачани вредности за внатрешни услови во просто-рии
и простори – услови и парамтери на окружувањето и
карактеристики на квалитетот на воздухот.
MKS EN 15251 : 2008 - Внатрешни услови како влезни
податоци за дизајнирање и проценка на енергетски
карактеристики на објекти од аспект на квалитет на
воздух, температурни услови, светло и звук.
( Indoor environmental input parameters for design and
assessment of energy performance of buldings addressing
indoor air quality, thermal enviromrnal, lighting and acoustics)

MKS EN 15251 : 2008
Во Стандардот се наведуваат четири категории, како нива
на комфор при подржување на услови и пара-метри во
простории и простори, со различен процент на
незадоволни.
Таб. хх — Применливост на поодделни категории
Категорија

I
II
III
IV

Применливост
Високо ниво, кое се препорачува кај простории за престој на многу
осетливи и слаби лица, како и барања за хендикепирани, болни и
изнемоштени, мали деца и стари луѓе.
Нормално ниво, кое се препорачува за употреба кај нови објекти и при
реновирање.
Прифатливо, средно ниво, кое се препорачува кај постоечки објекти
Вредности надвор од критериуми, кои се дозволени во гранични
периоди од годината.

MKS EN 15251 : 2008

Таб. хх — Пример за препорачани категории на услови за
примена кај инсталации за греење и ладење

Категорија

I
II
III
IV

Термичка состојба
на тело во целина
PPD, %
<6
< 10
< 15
> 15

Предвидена просечна оценка
PMV, -0,2 < PMV < + 0,2
-0,5 < PMV < + 0,5
-0,7 < PMV < + 0,7
PMV<-0,7; or +0,7<PMV

MKS EN 15251 :
2008

Табела

Пример за
препорачани
вредности на
температури во
простории со
инсталации за
греење,
вентилација и
климатизација

MKS EN 15251 : 2008
Табела
Област на
температури
кај часовни
пресметки за
ладење и
греење на
простории, за
три
категории на
внатреш-ни
услови

MKS EN 12831 : 2006

СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ
ВО ОБЈЕКТИ
Метода за пресметка
на проектно оптоварување за греење

ASHRAE Standard 55/P : 2003
Thermal Enviromental Conditions for Human Occupancy
( Термички услови на окружувањето за престој на луѓе )

Дел од наводите во стандардот се дадени во претходните
објаснувања

МОДЕЛИ ЗА УСЛОВИ НА КОМФОР
Во литературата се сретнуваат повеќе модели, со кои се
опишуваат, проценуваат и дефинираат условите на комфор, во зависност од различните параметри.
Нај комплетен модел, досега, предложен е од Pеter Оlе
Fanger.
Се базира на топлински биланс на човеков организам за
услови на комфор, при различни услови на средината,
облеката и активноста.

ОПТОВАРУВАЊА
кај греан/климатизиран простор
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Параметри
So standardite, normite, propisite i preporakite za
uslovite vo stanbeni, javni, op{testveni i rabotni
prostorii, voobi~aeno se tretiraat :
 temperaturata na vozduhot vo prostorot,
 vla`nosta na vozduhot,
 temperaturite od vnatre{nata strana na povr{inite od

ograduva~kite elementi,
 brzinata na struewe na vozduhot,
 ~istotata na vozduhot,

 prisustvoto na mirisi, vibracii, bu~ava, zra~ewe, i.t.n.
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Параметри
Vo op{t slu~aj, karakteristi~nite vnatre{ni i vlijatelnite nadvore{ni i vnatre{ni parametri, se so
neramnomerni i nestacionarni vrednosti, funkcionalno zavisni od vremeto i koordinatite na to~kata
vo prostorot, {to mo`e da se izrazi, kako :

I = fi ( x, y, z, τ )
kade :


i - karakteristi~en ili vlijatelen parametar ( temperatura,

vla`nost, koncentracija na nekoj gas, koncentracija na
pra{ina,...),
 x, y, z – koordinati na to~kata za koja se odnesuva vrednosta na
parametarot,
 τ – vreme.
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Параметри
Neramnomernosta i nestacionarnosta na parametrite,
mo`e da se poka`e preku niza primeri.

t
tV

Надвор

t

tN  const.


t max

Внатре

t min

tV = const.

tN

Нерамномерност на вертикален
температурен профил кај
радијаторско греење
50

Нестационарност на дневен од на
надворешна температура на воздух

Параметри
DEFINIRAWE NA VREDNOSTI NA KARAKTERISTI^NITE
PARAMETRI VO PROSTOROT
 Temperatura
Kako presmetkovna golemina, se zema temperaturata koja treba da
e obezbedena vo zonata na prestoj na lu|e, ili pak rabotnata
temperatura. Za zona na prestoj na lu|e, temperaturata voobi~aeno
se meri na visina od 1.5 m od podot, so termometar za{titen od
vlijanija na zra~ewe,
 Vla`nost

nema posebni ograni~uvawa,
 Koncentracija na gasovi

Razli~nata raspredelba na koncentracijata na razli~ni gasovi
se zema so koeficient na neramnomernost na raspredelbata ,
pri {to =1.2-2.0
 Koncentracija na pra{ina

Razli~nata raspredelba na koncentracijata na pra{ina se zema
so koeficient na neramnomernost na raspredelbata na pra{inata vo prostorot
, pri {to se procenuva.
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Параметри
Problemite so neramnomernosta i nestacionarnosta na
karakteristi~nite vnatre{ni i vlijatelnite nadvore{ni i vnatre{ni parametri, vo tehnikata za greewe i
klimatizacija, se re{ava so uprostuvawa, bazirani vrz
razgleduvawa pri :
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Stacionarna sostojba,
Uprose~uvawe na vrednostite,
Linearizacija na problemite.

Барања кои се поставуваат

Воопштено, барањата кои се поставуваат за
инсталациите, системите и постројките за греење,
вентилација и клима-тизација се во функција на
 Обезбедување, подржување и регулација на

параметрите кои се поставуваат,
 Обезбедување на безбеден и сигурен погон на

постројките и системите,
 Можности за економичен погон, удобна

експлоатација и одржување.

Оптоварувања
Vrednostite na vnatre{nite karakteristi~ni parametri koi treba da se podr`uvaat vo prostorot, se
definiraat od uslovite na komfor, ili od tehnolo{kite uslovi, soglasno standardite, normite,
propisite i preporakite vo soodvetnata oblast.
Parametrite na okru`uvaweto, kako parametri zavisni od lokalnite nadvore{ni uslovi, parametrite od
vlijanieto na vnatre{ni izvori, како и карактеристиките на градбата на објектот, se javuvaat kako
vlijatelni golemini vrz optovaruvawata, a so toa i
vrz podr`uvaweto na zadadeni parametri vo ograden
prostor.

Оптоварувања
Optovaruvawata kaj ograden prostor, a vo kontekst na
toa i kaj prostori koi se great, ventiliraat, ili klimatiziraat, mo`at da bidat od razli~ni pri~ini.
 Тermovla`nosni optovaruvawa


toplinski zagubi



toplinski dobivki



produkcija na vlaga



su{ewe na vozduh

 Пrodukcija na gasni zagaduva~ki materii,
 Пrodukcija na pra{ina,
 Пrodukcija na mirisi, vibracii, bu~ava, zra~ewe,

i.t.n.

Постројки и инсталации

Za da se podr`uvaat definirani uslovi vo ograden
prostor, potrebno e da se predvidat na~ini za podr`uvawe na baranite parametri ( instalacii za
greewe, klimatizacija, ventilacija, otpra{uvawe,
и.т.н.).
Vo princip, so rabota na instalaciite za greewe,
klimatizacija i ventilacija, treba da se ovozmo`i
podr`uvawe na zadadeni parametri vo prostorot, a
pri nestacionarni promeni na termovla`nosnite i
drugi optovaruvawa.

Постројки и инсталации
Voedno, vo sklop na postrojkite, potrebno e da se predvidat i pooddelni uredi i aparati za podr`uvawe na
baranite parametri na zadadeno nivo ( grejni/ladilni
tela, distributivni organi za raspredelba na vozduh,
ovla`uva~i, su{a~i na vozduh, filtri, apsorberi na
mirisi, prigu{uva~i na zvuk, antivibracioni elementi, i.t.n. ).
Izborot i dimenzioniraweto na pooddelnite uredi i
aparati od postrojkite i instalaciite vo celina,
mora da gi zadovoli site mo`ni re`imi na rabota na
postrojkite, koi proizleguvaat od potrebata za podr`uvawe na zadadenite parametri, pri nestacionarni
promeni na optovaruvawata vo prostorot.

Преглед - МКС EN 12831:2006

СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ ВО ОБЈЕКТИ
Метода за пресметка на проектно
оптоварување за греење
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ПРЕСМЕТКОВНИ ОСНОВИ И РЕЛАЦИИ
Детална пресметка

60

ПРЕСМЕТКОВНО ТОПЛИНСКО
ОПТОВАРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ ИЛИ
ОБЈЕКТ ВО ЦЕЛИНА


Збир од сите топлински загуби за сите простории
од објект.

 HL   T ,i   V ,i    RH ,i
Ознаки :
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ФHL – вкупно пресметковно топлинско оптоварување за дел од
објект, или објект во целина, W
ФT,i – пресметковни трансмисиони топлински загуби, W
ФV ,i – пресметковни вентилациони топлински загуби, W
ФRH,i – дополнителен капацитет за повторно загревање, W.

ПРЕСМЕТКОВНО ТОПЛИНСКО ОПТОВАРУВАЊЕ
НА ДЕЛ ОД ОБЈЕКТ ИЛИ ОБЈЕКТ ВО ЦЕЛИНА

До колку вентилационите топлински загуби за секоја
просторија се пресметнувани за најлоши услови,
вкупните вентилациони загуби се пресметнуваат
со вредности на проток на воздух за објектот во
целина.
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ПРЕСМЕТКОВНО ТОПЛИНСКО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ДЕЛ
ОД ОБЈЕКТ ИЛИ ОБЈЕКТ ВО ЦЕЛИНА
Пресметковна вредност на вкупен проток на воздух за
објект во целина
Без вентилационен систем

 Vi  max  0.5   Vinf,i , Vmin,i 

Со вентилационен систем

 Vi  0.5   Vinf,i   1  V   Vsu,i   Vmeh,inf,i
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Etav- к.п.д. На систем за поврат на топлина. До колку
нема систем за поврат на топлинска енергија,
Етав=0

ПРЕСМЕТКОВНО ТОПЛИНСКО ОПТОВАРУВАЊЕ НА
ПРОСТОРИЈА
Збир од трансмисиони и вентилациони топлински загуби
за просторија, зголемени за капацитет потребен за
повторно загревање во случаи кога инсталацијата
работи со прекини.

 HL,i  T ,i  V ,i   RH ,i
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ФHL,i – пресметковно топлинско оптоварување на
просторија, W.
ФT,i – пресметковни трансмисиони топлински загуби за
просторија, W
ФV,i – пресметковни вентилациони топлински загуби за
просторија, W.
ФRH,i – дополнителен капацитет за повторно загревање за
просторија, W

ТРАНСМИСИОНИ ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ
Збир од загуби кон :

околина

негреани простории

тло

соседни греани простории

T ,i  ( HT ,ie  HT ,iue  HT ,ig  HT ,ij )  (int,i  e )
Ознаки
ФT,i – трансмисиони топлински загуби за просторија, W
HT,ie - коефициент на трансмисиони топлински загуби кон околина, W/K
HT,iue - коефициент на трансмисиони топлински загуби кон негреани
простории, W/K
HT,ig - коефициент на трансмисиони топлински загуби кон тло, W/K
HT,iј - коефициент на трансмисиони топлински загуби кон соседни
греани простории, W/K
θint,i - внатрешна проектна температура на греана просторија, °C
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- надворешна проектна температура, °C.
e

Трансмисиони топл. загуби кон околина
Коеф. на загуби кон надв. средина

H T ,ie   Ak U k  ek   l  ll  el
k

l

Ознаки
HT,ie - коефициент на трансмисиони топлински загуби кон околина,
W/K
Uk - U-вредност на елементи од градежната конструкција,W/(m2K)
Ak - површина на оградувачки елементи од градежната
конструкција, m2
ek, el - корекциони фактори кои зависат од временските услови ( = 1 )
Ψl - линиски коефициент за премин на топлина за топлински
мостови, W/m
ll - должина на топлински мостови, m.
Аk – површина, m2
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Трансмисиони топл. загуби кон околина - Коеф.
на загуби кон надв. средина
Упростена пресметка на влијание на топлински мостови:

U kc  U k  U tb
ΔUtb = 0,05 - 0,1 W/(m2 K),
Ознаки
Ukc - корегирана вредност на коефициентот на премин на топлина за
елементите од градежната конструкција, W/(m2 K)
Uk - U- вредност, W/(m2 K)
ΔUtb - додаток за топлински мостови
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Трансм. топл. загуби кон негрeaни простории Коеф.
на загуби кон негреани простории

H T ,u e



 bu    Ak U k   l  ll 
l
 k


Ознаки
ФT,iue – нормални трансмисиони топлински загуби кон негреани
простории, W
HT, iue - коефициент на трансмисиони топлински загуби кон
негреани простории, W/K
θu
- температура во негреана просторија, °C.
Aк - површина, m2
Uк - U- вредност, W/(m2 K)
bu - температурен редукционен фактор
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Трансм. топл. загуби кон негрeaни простории Коеф.
на загуби кон негреани простории
Температурен редукционен фактор
• За познати температури во негреани простории

 int,i   u
bu 
 int,i   e
• При непознати температури во негреани простории

H ue
bu 
H iu  H ue
• Табеларни вредности
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Трансмисиони топлински загуби кон тло Коефициент на загуби кон тло
Влијателни фактори :

• Површината

низ која се реализираат загубите на

топлина,
• Еквивалентниот коефициент на премин на топлина,
• Длабочината на подземните води во конкретниот
случај,
• Температурата која се подржува во просторот,
надворешната проектна температура и средната
годишна надворешна температура,
• Годишните отстапувања на надворешната температура
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Трансмисиони топлински загуби кон тло Коефициент на загуби кон тло

H T , g  f g1  f g 2  GW   ( Ak U ekv ,k )
k

Ознаки
HT, g
- коеф. на трансмисиони топлински загуби кон тло, W/K
Uequiv
- еквивалентен коефициент на премин на топлина. Зависи
од карактеристиките на подната површина, W/(m2 K)
Ag

- плоштина на подната површина, m2

fg1
- корекционен фактор за годишни отстапувања на
надворешната темп. ( = 1,45 )
fg2
- температурен корекционен фактор, кој ги зема во обзир
разликите на надворешната проектна температура и средната
годишна температура
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GW
- корекционен фактор со кој се зема во обзир влијанието на
подземната вода

Трансмисиони топлински загуби кон тло Коефициент на загуби кон тло
Коефициенти
fg1 = 1.45

fg2

 int,i   m,e

 int,i   e

Еквивалентен коеф. на премин на топлина и параметар B’

Uk = f ( B’ )
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B 
'

Ag
0.5  P

Ознаки
θint - внатрешна темп. на греана просторија, °C
θe - надворешна температура (температура на околна ) , °C.
θm,e - средна годишна надворешна темп., °C
Ag
- плоштина на подната површина, m2
P
- обем на подната површина, m.
A
- површина, m2
B’ - параметар

Трансмисиони топлински загуби кон соседни греани
простории - Коефициент на загуби кон внатрешни
греани простории

HT ,ij   Ak U k  f ij
Температурен редукционен фактор
Се зема во обзир влијанието на разликата помеѓу надво-решната
и температурата во соседната греана просторија

 int,i   adjacent, space
f ij 
 int,i   e

Ознаки
HT,ij - коеф. на трансмисиони топлински загуби кон соседни греани простории,
W/K
Uk
- U- вредност, W/(m2 K)
Ak
- површина, m2
fij
- температурен редукционен фактор со кој се зема во обзир разликата
помеѓу надворешната и температурата. во соседната греана просторија
θаdjacent, space - темп. во соседна греана просторија, °C.
θint,i / θe – внатрешна / надворешна темп., °C.

ВЕНТИЛАЦИОНИ ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ




Количина на топлина која е потребна за загревање
на надворешен воздух кој се инфилтрира, или доведува во објектот.
Довод на надворешен воздух е заради вентилација
на просториите со инфилтрација на воздух ( природна вентилација ), или со одвод, т.е. одвод и довод
на воздух со инсталации со механичка вентилација.

V ,i  HV ,i  (int,i  e )
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Ознаки
HV,i - коефициент на вентилациони топлински загуби, W/K
θint,i – внатрешна температура во просторија, °C.
θe - температура на надворешен воздух, °C.

Вентилациони топлински загуби
Коефициент на вентилациони топлински загуби

HV ,i    c p Vi



За : ρ = 1.2 kg/m3 ; cp = 1000 J/(kg K)
Vi(h)/Vi(s) = 1/ 3600 (m3/h) / (m3/s)

 Vi ( h )
  c p  
 Vi ( s )


  0.34



HV ,i  0.34 Vi ( h )
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Ознаки
Vi - волуменски проток на воздух за греана просторија, m3/s,
Vi(h) - волуменски проток на воздух за греана просторија, m3/h.
ρ – густина на воздух за θint, kg/m3
cp - спец. топл. капацитет на воздух за θint, kJ/(kg K)

Волуменски проток на воздух
Волуменски проток на воздух во простории
• без инсталации за вентилација
• со инсталации за вентилација

Ефективен волуменски проток на воздух
Во општ случај, ефективен волуменски проток на воздух
во просторија, е врз основа на проток на воздух од :
• инфилтрација ( природна вентилација )
• инсталација за вентилација со одвод на воздух,
или
• инсталација за вентилација со одвод и довод на воздух.
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Волуменски проток на воздух


Ефективен волуменски проток на воздух за
поодделни простории( m3/h )


Без вентилационен систем

Vi  max (Vinf,i , Vmin,i )


Со вентилационен систем

Vi  Vinf,i  Vsu,i  fV ,i  Vmech , inf,i
Ознаки
Vinf,ι - волуменски проток на воздух од инфилтрација, m3/h
Vmin,i - најмал потребен волуменски проток на свеж воздух, m3/h
VSU,i – волуменски проток на доводен воздух, m3/h
Vmeh,inf,i - корегиран волуменски проток на одвод на воздух со механичка
вентилација, m3/h
77 f - редукционен фактор за температура на доводен воздух
V,i

Ефективен волуменски проток на воздух за
поодделни простории( m3/h )


Температурен редукционен фактор ( fV,i )
Редукционен фактор ( fV,i ), се воведува заради
земање во обзир на температурата на доводниот
воздух, кој може претходно да биде обработен.

fV ,i
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 int,i   su,i

 int,i   e

Ознаки
θsu,i - температура на доведен воздух, °C
θint,i – внатрешна температура во просторија, °C
θe - температура на надворешен воздух, °C.

Најмал потребен проток на свеж воздух за
просторија ( m3/h )

Vmin,i  nmin,i Vi
Инфилтрација на воздух низ обвивката на
објектот ( m3/h )

Vinf,i  2 Vi  n50  ei   i
Ознаки
Vi – волумен на просторија, m3
nmin,i - најмал број на потребни измени на воздухот, izm/h
Vi
- волумен на просторија, m3/h
n50 - број на измени на воздухот при разлика на притисоци од 50 Pa,
h-1 ( Таб. 1 )
ei - коефициент на заштитеност ( Таб. 2 )
εi - висински корекционен фактор.

Инсталации за вентилација со одвод на воздух
 Кај инсталации за вентилација со одвод на воздух, од значење е

протокот на одведен воздух за објект во целина ( Vex ), како и
корегиран проток на одведен воздух од поодделни простории ( Vex,i ).
 Протоците на воздух кои се одведуваат од поодделни простории и
објектот во целина, се дефинираат при проектирање на инсталацијата за вентилација.

Инсталации за вентилација со довод на воздух
 Кај инсталации за вентилација со довод на воздух, од значење е

протокот на довод на воздух за објект во целина ( Vsu ), како и проток
на довод на воздух кон поодделни простории ( Vsu,i ),
 Протоците на воздух кои се доведуваат до поод-делни простории и

објектот во целина, се дефинираат при проектирање на инсталацијата
за вентилација.
 До колку системот за вентилација не е познат, загубите од
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вентилација се пресметнуваат како за систем без вентилација.

Инсталации со механичка вентилација


Волуменски проток на вишок на одведен воздух
за објект во целина

Vmech , inf  max (Vex  Vsu , 0 )


Корегиран волуменски проток на одвод на воздух
од поодделни простории

Vmech , inf,i  Vmeh ,inf

Vi
 Vi

Ознаки
Vsu
- волуменски проток на воздух доведен со инсталација за механичка вент.,
m3/h.
Vex - волуменски проток на одведен воздух, m3/h.
Vmeh,inf - волуменски проток на вишок на воздух одведен со инсталација за
механичка вент. за објект во целина, m3/h
Vi – волумен на поодделни простории, m3
81 ΣVi – вкупен волумен на простории кои се разглдеуваат, m3

Инсталации за греење со прекини на ложење
Дополнителен капацитет за повторно загревање – потреба
кај објекти, или простории каде погонот на
инсталациите за греење е со прекини на ложењето.
Влијателни фактори :
• Времето во кое повторно се воспоставува нормална температура во
просторијата,

• Смалување на температурата во текот на фазата на ладење,
• масата на градежната конструкција,
• Бројот на измени на воздухот во текот на фазата на загревање.
• Вредностите за смалување на температурите во просториите
при прекин на ложење, се одредува врз основа на искуствени
претпоставки.

• Вредностите

за факторот за повторно загревање ( fRH,i ) се
усвојуваат за измени на воздухот од 0,1 до 0,5 izm/h.

• Појдовен
82

податок - масата на градежната конструкција за
конкретниот случај.

Инсталации за греење со прекини на ложење
Доплнителниот капацитет за повторно загревање

 RH ,i  Ai  f RH ,i
Ознаки
ФRH,i - дополнителен капацитет за повторно загревање, W
Ai - површина на под од просторија, m2
fRH,i - фактор на повторно загревање, W/m2
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ПОДАТОЦИ / ПАРАМЕТРИ / ПОКАЗАТЕЛИ
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МКС EN 12831 : 2006
ПОДАТОЦИ, ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ
За да се направи коректна пресметка на загуби на топлина за
објект во целина спрема МКС ЕN 12831, потребно е да се
дефинираат редица параметри, податоци и показатели.
Дел од ваквите податоци, се содржат во самиот стандард (Главен дел и Анекси А, B,…), а дел се карактеристика на секоја
локација, објект, поодделни простории, различни градежни
елементи, различни материјали и различни услови.
Во стандардот се предвидува дополнување со Национален
додаток, за секоја средина поодделно.
При тоа, поодделни податоци, параметри и показатели се
дефинираат во зависност од карактеристиките и специфичностите на просторот и локациите за кој се предвидува
користење на стандардот
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МКС EN 12831 : 2006
ПОДАТОЦИ, ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Потребните податоци, параметри и показатели, можат да
се групираат како :
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Податоци за локација,
Податоци за објект,
Податоци за поодделни простории,
Податоци за градежни елементи,
Услови и податоци за применети материјали
за градба на објектот.

Податоци за локација
За локација каде е сместен објект за кој се пресметнуваат загуби на топлина, спрема МКС ЕN 18321,
потребно е дефинирање на климатски и други податоци и параметри, карактеристични за самата локација.
Податоци за локација, се дефинираат со Национа-лен
додаток, за секоја локација поодделно.
 Надворешна проектна температура, θe ( oC )
 Се дефинира со исполнување на услови спрема pr EN

ISO15927-5.
 Може да се дефинира и како најниска средна дводневна

температура за период од дваесет години.
87

Податоци за локација
 Средна годишна температура, θme ( oC )
 Се дефинра како средна вредност на

надворешните температури во период
една година.

од

 Корекциони фактори - ek, el

Во стандардот се воведени, за земање во обзир на
влијанието на годишните отстапувања на
надворешната проектна температура.
 Default вредности : ek=1 ; el = 1
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Податоци за локација
 Длабочина на подземни води, Hw ( m )

Во стандардот, влијанието на длабочината на подземните
води е врз загубите на топлина кај елементи во допир со
земја.
Cе разликува длабочина на подземни води од плоча која се
разгледува, помала или еднаква на 1 m, и длабочина на
подземни води поголема од 1 m.
Влијанието на длабочината на подземните води се зема
преку корекционен фактор GW

Таб.хх – Вредности на корекционен фактор GW
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GW

Длабочина на подземни води

1,15

до 1 м

1,00

повеќе од 1 м

Податоци за локација
 Корекциони фактори - fg1, fg2
Во стандардот се воведени, за земање во обзир на
влијанието на годишните отстапувања на надворешната
проектна температура врз топлинските загуби кон тло.
• fg1 – зависи од промените на средната годишна
температура на надворешниот воздух.
Default вредност : fg1 = 1.45.
• fg2 – температурен фактор.
Се добива со пресметка.
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Податоци за објект
 Вид на објект

Спрема стандардот се разликуваат
 Единечна куќа,
 Зграда или друг стамбен објект.

 Вид на конструкција на објектот, како
 Лесна конструкција, со монтажни тавани и носиви

подови, ѕидови од лесни материјали,

 Средно тешка конструкција, со бетонски тавани и

подови, ѕидови од лесни материјали,

 Тешка конструкција, со бетонски тавани и подови,

ѕидови од тули, или бетон.
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Податоци за објект
 Класа на заштитеност на објектот од аспект на

изложеност на објектот на ветер во склоп на
околината на објектот.
Се разликува :
• Незаштитено,
• Средно добра заштитеност,
• Многу добра заштитеност.

 Пропусливост

на прозори,
пропусливост на воздух,
Cе разликува :

92

од

аспект

на

• Голема пропусливост за лош квалитет на прозори
( единечно стакло, без заптивање ),
• Нормална ( средно добра ) пропусливост за нормален
( средно добар ) квалитет на прозори
( двоструко
стакло, нормално заптивање ),
• Мала пропусливост за висок квалитет на прозори
( одлично заптивање ).

Податоци за објект
 Волумен на објект

Bкупен внатрешен волумен на сите простории кoи се
греат и кои не се греат.
 Инфилтрација на воздух, како измени на воздух за
објектот во целина низ обвивката на објектот за
разлика на притисоци (надвор/внатре) од 50 Pа.
Во стандардот се дадени табеларни вредности за
измени на воздух низ обвивката од објектот при Δp =
50 Pа, во зависност од видот на објектот и
пропусливоста на воздух на прозорите.
Вид на објект

Единечни стамбени куќи
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Други стамбени куќи, или згради

Висок квалитет
на прозори и
врати со мала
пропусливост
<4

n50, izm/h
Двоструко
застаклување,
нормална
пропусливост
4 - 10

Едноструко
застаклување,
голема
пропусливост
> 10

<2

2-5

>5

Податоци за објект
 Вид на вентилација, која може да биде :
 Со инфилтрација,
 Со одвод на воздух,
 Со одвод и довод на воздух, при што доводниот воздух може
да биде претходно припремен. Воедно, може да се користи
рекуперација на топлина, и.т.н.
 Време на прекин на ложење, кое во стандардот се

разликува како :



12 часа, кај нестамбени објекти
8 часа, кај стамбени објекти.

 Начин на пресметка на топлински мостови, кое во

стандардот се разликува како :

Детална пресметка, со земање во обзир на линиските загуби и
должините на топлинските мостови,
Кај деталната пресметка, поодделно се земаат во обзир
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 сите топлински мостови кон надворешна средина и
 сите топлински мостови кон негреани простории.
Упростено,

Податоци за просторија во целина
Вид / намена на просторија, што е од важност за дефинирање на внатрешна температура во просторијата.
Внатрешна температура
во просторија ( θint ), се
дефинира врз основа на
видот и намената на
просториите во објектот.
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Податоци за просторија во целина
 Димензионални податоци за просторија
 Должина,
 Ширина/Висина,
 Површина на под од просторија,
 Волумен на просторија,
 Периметар на под од просторија

 Висинска поставеност на просторија, како висина

на средина на просторија од тло,
 Корекционен фактор за висина ( ε ), како табеларни
вредности во зависност од висинската поставеност на
просторијата од тлото
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Height of heated space above
ground-level (centre of room height
to ground level)
0 – 10 m
> 10 – 30 m
> 30 m

e
1
1,2
1,5

Податоци за просторија во целина
 Минимален број на измени на воздух за просторија

nmin ( од хигиенски услови ), во зависност од видот и
намената на просторијата.
Таб.хх – Минимален број на измени на воздух
-1
Вид на просторија
nmin , h
0,5
Вообичаени стамбени простории
1,5
Кујни, Купатила со надв. прозори
1,0
Канцеларии
2,0
Училници, Сали за состаноци

 Број на изложени фасади, со отвори низ кои се

инфилтрира надворешен воздух од обвивката на
објектот, кои во стандардот се разликуваат како
 без изложени фасади,
 со една изложена фасада,
 со повеќе од една изложена фасада

Коефициент на заштитеност ( е ), во зависност од бројот
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на изложени фасади, (Таб.)

Податоци за просторија во целина
 Коефициент на заштитеност ( ε ), во зависност од

бројот на изложени фасади, (Таб.)

εe
Греан простор
без изложени
фасади

Греан простор со
една изложена
фасада

Греан простор со
повеќе од една
изложена фасада

Незаштитено
(buildings in windy areas, high
rise buildings in city centres)

0

0,03

0,05

Moderate shielding
(buildings in the country with
trees or other buildings around
them, suburbs)

0

0,02

0,03

Heavy shielding
(average height buildings in
city centres, buildings in
forests)

0

0,01

0,02

Класа на заштитеност
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Податоци за просторија во целина
 Bид на вентилација за просторија.

Кај објекти со механичка вентилација потребно е дефинирање на количини и температура на доводен воздух.
 Време на повторно загревање, кое во стандардот се

разликува како 1, 2, 3 или 4 часа.

 Претпоставено смалување на температура за време

на прекин на ложење, кое во стандардот се разликува
како 1, 2, 3 или 4 оС.
Воедно се претпоставува, дека кај нормално изолирани
објекти, поголемо смалување на температурата од 4 оС е
малку вероватно.
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Податоци за просторија во целина
 Корекционен фактор за повторно загревање

Корекционен фактор за повторно загревање, како дополнителна топлинска снага за потреби од повторно
загревање, при работа на системот за греење со прекин
на ложење.
Се дефинира за различните видови на конструкции, во
зависност од времето на прекин на ложење, времето на
повторно загревање и претпоставено смалување на
температурата за време на прекинот на ложење Табела.
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Податоци за просторија во целина
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Податоци за просторија во целина
Топлински мостови

 Коефициенти на линиски премин на топлина Ψl и

должини на топлински мостови кон надворешна
средина ( кај полна пресметка ),

 Коефициенти на линиски премин на топлина Ψl и

должини на топлински мостови кон негреани
простории ( кај полна пресметка ),
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Податоци за поодделни оградувачки елементи за
просторија

Размена на топлина со околината на просторијата, се
реализира низ оградувачките површини ( гра-дежни
елементи ) на просторијата, при различни
температури во самата просторија и околните
простори.
Од важност се сите оградувачки површини ( градежни елементи ) со различни вредности на
коефициентите на премин на топлина ( Uk ) и за
оние површини каде има температурна разлика
помеѓу температурата во просторијата и просторот
со кој се граничи елементот.
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Податоци за поодделни оградувачки елементи за
просторија
Вид на елемент и со што се граничи,
 Димензионални податоци


 Должина,
 Ширина / Висина
 Нето површина


За градежни елементи во контакт со земја од важност е
 Длабочина ( висина ) на која просторијата е вкопана под нивото на

тлото ( земјата )
 Периметар на површината која е во допир со земја,
 Дали разгледуваната површина е со или без изолација

 Температури во соседни простори со кои се граничи

елементот
 Коефициенти на премин на топлина за елементи ( Uk ),
 Додадок за топлински мостови ( Utb )
104Влијание на топлинските

мостови - кај упростена пресметка за топл. мостови.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕСМЕТКИ

МКС EN 12831 : 2006
СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ ВО ОБЈЕКТИ
Метода за пресметка на проектно
оптоварување за греење
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МКС EN 12831 : 2006
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕСМЕТКИ
Во стандардот, не се пропишува стриктно обликот на
презентација на пресметките.
Меѓутоа, со наведените примери во самиот стандард,
претходното на некој начин се сугерира.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕСМЕТКИ И ОБЛИК НА
ФОРМУЛАРИ - Предлог
Поаѓајќи од потребата за конзистентна, прегледна
презентација на пресметките, како и од аспект на
универзално користење на ист вид формулари во сите
можни случаи, се предлагаат следните видови на
формулари

МКС EN 12831 : 2006
Главни формулари
 Формулар 1 –Завршни пресметани вредности за простории и објект во






целина,
Формулар 2 – Податоци за објект во целина и карактеристични податоци за
простории кои се греат,
Формулар 3 – Податоци за простории кои не се греат,
Формулар 4 – Податоци за просторија ( се користи за секоја просторија
поодделно ),
Формулар 5 – Трансмисиони топлински загуби ( се користи за секоја
просторија поодделно ),
Формулар 6 – Вентилациони загуби (се користи за објект во целина ).

Дополнителни формулари
 Формулар 7– Рекапитулација на пресметани и усвоени коефициенти на

премин на топлина,
 Формулар 8 – Пресметка на коефициенти на премин на топлина,
 Формулар 9 - Термотехнички карактеристики на користени материјали за
градба на објект
 Формулар 10 – Вредности на топлински отпори за пренос на топлина и за
воздушни слоеви,

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

МКС EN 12831 : 2006

ПРЕСМЕТКОВНИ ОСНОВИ И РЕЛАЦИИ
УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
МКС EN 12831 : 2006
СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ ВО ОБЈЕКТИ
Метода за пресметка на проектно
оптоварување за греење

МКС EN 12831 : 2006
УПРОСТЕНА ПОСТАПКА


Се задржува структурата на топлинските загуби
исто како и кај деталната пресметка, со тоа што
поодделни топлински загуби не се пресметнуваат
детално, туку се проценуваат и се земаат во обзир со
воведување на корекциони фактори, со што се
олеснува целата преоцедура.



Може да се користи само за згради со најмногу три
стана и со непропусливост на обвивката до
n50 = 3 izm/h, т.е. три измени на воздухот при
диференцијален притисок од Δp = 50 Pa помеѓу
внатрешноста на зградата и околината.

МКС EN 12831 : 2006
УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
 За секоја просторија, се пресметнуваат :

• трансмисиони топлински загуби низ оградувачките градежни елементи за просторијата,
• топлински загуби од инфилтрација на надворешен воздух во просторијата, како вентилациони топлински загуби,
• дополнителен капацитет за повторно загревање, кога инсталацијата за греење работи со
прекини.

МКС EN 12831 : 2006 - УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
Вкупно пресметковно оптоварување на дел од објект, или објект во целина

 HL   T ,i   V ,i    RH ,i
Ознаки
ФHL – вкупно пресметковно топлинско оптоварување за дел од
објект, или објект во целина, W
ФT,i – пресметковни трансмисиони топлински загуби, W
ФV ,i – пресметковни вентилациони топлински загуби, W
ФRH,i – дополнителен капацитет за повторно загревање, W.

МКС EN 12831 : 2006 - УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
Пресметковно топлинско оптоварување на просторија

i  ( T ,i  V ,i )  f  ,i
Ознаки
ФHL – вкупно пресметковно топлинско оптоварување на просторија, W.
ФT – пресметковно трансмисиони топлински загуби, W
ФV – пресметковно вентилациони топл. загуби, W
ФRH – дополнителен капацитет за повторно загревање W

 Внатрешни топлински загуби не се пресметнуваат, а се

земаат во обзир со температурен корекционен фактор fk.

МКС EN 12831 : 2006 - УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
Пресметка на трансмисиони топлински загуби
Збир од трансмисиони топлински загуби низ
оградувачките елементи на просторијата
• со околината, т.е., со надворешната средина,
• со соседните негреани простории,
• со тлото.

T ,i   Ak  (U k  U tb )  (int,i  e )  f k ,i
Ознаки :
Uk - U- вредност, W/(m2 K)
ΔUtb - додаток за топл. мостови,W/(m2 K)
Ak - површина на оградувачките елементи од градежната конструкција, m2
θint,i - нормална внатрешна температура на греана просторија, °C
θe - надворешна ( околна ) температура, °C.
fk,i – температурен корекционен фактор,
Корекцијата за влијанието на топлинските мостови се зема со вредност
ΔUtb = 0,10 W/(m2 K).

МКС EN 12831 : 2006 - УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
Bентилациони топлински загуби
Се зема во обзир само најмалиот потребен волумен на воздухот, кој се доведува со природна инфилтрација на воздухот.
 Најмалиот потребен број на измени на воздухот е пропишан во
зависност од намената на просториите.


V  0.34 Vmin  (int  e )

Vmin  nmin VR
Ознаки :
ФV - вентилациони топлински загуби, W
Vmin - најмал потребен волуменски проток на свеж воздух, m3/h
θint,i - внатрешна температура на греана просторија, °C
θe - надворешна ( околна ) температура, °C.
Vi - волумен на просторија, m3
nmin - најмал број на потребни измени на воздухот, izm/h

МКС EN 12831 : 2006 - УПРОСТЕНА ПОСТАПКА
Погон на инсталации за греење со прекини


Постапката е во потполност иста како и кај деталната пресметка.

ПОДАТОЦИ, ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ


За да се направи коректна пресметка на загуби на
топлина за објект во целина спрема МКС ЕN 12831,
потребно е да се дефинираат редица параметри,
податоци и показатели.

RAZLADNI OPTOVARUVAWA NA
KLIMATIZIRAN PROSTOR
SKRATENA POSTAPKA
( utvrdeni tekovi na optovaruvawe )
Sprema VDI 2078

Razladni optovaruvawa na klimatiziran prostor
Извори на топлински добивки

Осветлување

Сончево
зрачење
Трансмисија
Инфилтрација

Опрема

Луѓе

Razladni optovaruvawa na klimatiziran prostor

Razladno optovaruvawe na zgrada
n

QKG  QKRj (t )
j 1

Razladno optovaruvawe na prostorija

QKR QI QA
QI - Внатрешни разладни оптоварувања, W
QA - Надворешни разладни оптоварувања,W

Razladni optovaruvawa na klimatiziran prostor

Vnatre{ni razladni optovaruvawa

QI QP QB QM QG QC QR
QP - Razladno optovaruvawe od prisustvo na lu|e
QB – Razladno optovaruvawe od osvetlenie
QM – Razladno optovaruvawe od ma{ini i oprema
QG - Razladno optovaruvawe od protok na materijal
QC – Razladno optovaruvawe od posebni izvori na toplina
QR - Razladno optovaruvawe od temperaturi vo sosedni prostorii

Razladni optovaruvawa na klimatiziran prostor

Razladno optovaruvawe od lu|e

QP n qP si
n - broj na lu|e
qP - oddavawe na toplina od ~ove~koto telo
si - faktor na razladno optovaruvawe od vnatre{ni dobivki na
toplina

Razladno optovaruvawe od osvetluvawe

QB PlBsi
P - vkupna priklu~na snaga na svetilkite, kaj lambi so jonsko
praznewe vklu~uvaj}i gi zagubite na startniot ured
l - faktor na ednovremenost na osvetluvaweto vo odnosniot moment
μB - stepen na optovaruvawe na prostorot od osvetluvawe
si - faktor na razladno optovaruvawe od vnatre{ni dobivki na
toplina

Razladno optovaruvawe od ma{ini

 Pj

QM    sj l si
j 1  

n

Pj - nazivna snaga ( snaga na osovina ) na j-ta ma{ina
h - sreden stepen na deluvawe na motorite
l - faktor na ednovremenost
si - faktor na razladno optovaruvawe od vnatre{ni dobivki na toplina

Razladno optovaruvawe od protok na materijal

QG mc E   A si
m - masa na materijalot vnesen/ iznesen od prostorijata vo edinica vreme
c - sredna specifi~na toplina
QE - vlezna temperatura
QA - izlezna temperatura
si - faktor na razladno optovaruvawe od vnatre{ni dobivki na toplina

Razladno optovaruvawe od
temperaturi vo sosedni prostorii

QR kA
k - koeficient na premin na toplina
A - povr{ina niz koja ima razmena na toplina
 - razlika na temperaturi pome|u predmetnata i sosednata
prostorija

Optovaruvawa od posebni vnatre{ni
izvori ili ponori na toplina
Se presmetnuvaat za sekoj konkreten slu~aj posebno, vo
zavisnost od konkretnite uslovi !!!

Nadvore{ni razladni optovaruvawa :

QA QW QT QS QLF
QW - Razladno optovaruvawe niz nadvore{ni yidovi i krovovi
QT – Razladno optovaruvawe заради трансмисија низ прозори
QS – Razladno optovaruvawe заради зрачење низ прозори
QLF - Razladno optovaruvawe заради инфилтрација на надворешен воздух

Razladno optovaruvawe niz nadvore{ni
yidovi i krovovi

QW kA ek
k - koeficient na premin na toplina
A - povr{ina niz koja ima razmena na toplina
ek - ekvivalentna temperaturana razlika

Razladno optovaruvawe zaradi
transmisija niz prozori :

QT k F AM  AU RA 

kF - koeficient na premin na toplina za prozorec
AM - vkupna povr{ina na prozorcite (dimenzii na otvorot vo yidot)
QAU - momentalna temperatura na nadvore{niot vozduh
QRA - temperatura na vozduhot vo prostorijata

Razladno optovaruvawe zaradi zra~ewe niz prozori





QS  A1I max   A A1 I dif ,max bs A
A1 - oson~ana povr{ina na stakloto
AM - vkupna povr{ina na staklata
Imax - maksimalna vrednost na vkupnoto zra~ewe za proektniot mesec
nadvore{niot vozduh
Idif,max - maksimalna vrednost na difuznoto zra~ewe za proektniot mesec
b - faktor za propuslivost na prozorcite i uredite za za{tita od sonce
sA - faktor na razladno optovaruvawe za son~evo zra~ewe

Razladno optovaruvawe zaradi
infiltracija na nadvore{en vozduh

QLF  f SPWBLF 

WBLF mL cPL LA LR 

 Faktor na razladno optovaruvawe od vnatre{ni
dobivki na toplina ( s1 ) - zema vo predvid
 Faktor na razladno optovaruvawe od vnatre{ni
dobivki na toplina ( s2 ) - zema vo predvid

ПРЕСМЕТКА НА РАЗЛАДНИ
ОПТОВАРУВАЊА
ПРЕГЛЕД на
Radiant Time Series Method (ASHRAE)

ВОВЕД
RTS Методот за пресметка на разладни оптоварувања во
простории, е веќе подолго време, доста применуван
метод, со обзир на релативната едноставност, а воедно
добрите резултати кои се добиваат.
Во продолжение е даден ПРЕВОД НА КОМПЛЕТНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕДЕН ОД АВТОРИТЕ, за
принципите и постапката кај РТС методот.
Покрај принципите наведени се и примери, со што се
олеснува разбирањето на принципите на RTS Методот.
Воедно презентацијата е наведена на веб страната на
Oklahoma State University (www.hvac.okstate.edu)
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Оригинален наслов на презентацијата
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ПРЕГЛЕД на
Radiant Time Series Method
Резиме
 Мотивација - краток историјат
 Преглед на постапката
 Пример
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Краток историјат
 1975 – Rudoy и Duran ја развиваат CLTD/CLF

процедурата, со користење на TFM како основа
за CLTDs и CLFs

 1980 – ASHRAE ја објави Пресметка на

оптоварувања за греење и ладење од Rudoy и
Cuba

 1985 – Sowell и Chiles објавија труд каде се

разгледуваат недостатоци на CLTD/CLF
процедурата.

 1988 – Sowell објави резултати од 200,000+ DOE-2

пресметки на тежински фактори; McQuiston и
Harris објавија 83 сетови од CTF коефициенти за
ѕидови и тавани. (ASHRAE RP-472)
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Кратoк историјат

141



1992 – ASHRAE ја објави 2nd Edition на Пресметка
на оптоварувања за греење и ладење од
McQuiston и Spitler; CLTD/SCL/CLF процедурата
беше истражена; Сите методи (TFM, TETD/ TA,
CLTD/SCL/CLF) беа презентирани, со сите
потребни податоци за користење во ASHRAE
RP-472.



Средина на 1990 г. – И покрај ревизии на сите
методи, ASHRAE Load Calculations TC останува
"незадоволството" од постоечките методи.
− „TFM методот е тежок за користење и
разбирање; Приближување кон методот на
топлински биланс (HBM).
− „CLTD/SCL/CLF и TETD/TA се 2 генерација
апроксимативни процедури.
− „TETD/TA бара значително вклучување на
корисникот.

Краток историјат

 1998 – ASHRAE објави Принципи за пресметка на

оптоварувања за греење и ладење со HBM и RTSM

 2001 – HBM и RTSM го објави во

Handbook of Fundamentals
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ASHRAE

Aлгоритам за RTS Method

Добивки на топлина од сончево
зрачење

Добивки од
трансмисија

Добивки на топлина од внатрешни
извори

Добивки на топлина
од инфилтрација на
надворешен воздух

Разделување на топлинските добивки од зрачење и конвекција

Примена на
РТС на делот
од зрачење
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ЧАСОВНИ
РАЗЛАДНИ
ОПТОВАРУВАЊА

Збир на
добивки на
топлина од
конвекција

RTSM техника на пресметки
Предности од разгледување на стационарна
состојба на разладните оптоварувања
Се базира на :
• „Radiant Time Series:

„Стационарна периодика во

Зона
• Фактор на одзив (Response Factors)
• „Стационарен периодичен фактор на одзив
(одговор) за кондукција

144

Предности на стационарен перодичен фактор
на одзив

 Се редуцира потребното компјутерско време (Reduce

Computation Time )
 Се обезбедува поедноставен метод за проценка на

ладилни оптоварувања
 Се обезбедува можност за физички увид во

природата на пресметката

145

Radiant Time Series

 Стационарен перодичен фактор на одговор

(“Radiant Time Factors”)

 Пресметка на топлински добивки од

зрачење, врз часовното разладно
оптоварување.
146

Стационарен перодичен фактор на одговор за
Зона
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Стационарен перодичен фактор на одговор за
Зона
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Карактеристики на Стационарен периодичен
фактор на одговор (PRF)
 Се работи само со температури (не со историја на

флукс)
 Збир на целокупната U-вредност на ѕидот
 Обезбеди квалитативна мерка за време
заостануваат поврзани со површина
 Може да се дефинира од Коефициентите на
трансфер функцијата за спроведување (CTF)
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Пресметка на
интензитет на
сончево зрачење за
секој час за секоја
надворешна
површина

Пресметка на
TSHGFsunlit TSHGFshade
ASHGFsunlit ASHGFshade
Ash, Ashade
за
секој прозорец за
секој час

Пресметка на
сиончевовоздушна
температура за
секоја надворешна
површина за секој
час

Пресметка на
пропуштено сончево
зрачење за секој
прозорец за секој час
Пресметка на
апсорбирано сончево
зрачење за секој
прозорец за секој час

Со користење на PRF,
пресметка на
трансмисиони
топлински добивки за
секој ѕид за секој час
Пресметка на
трансмисиони
топлински добивки за
секој прозорец за секој
час
Утврдување на добивки на
топлина од луѓе, осветление
и опрема

Утврдување на добивки на
топлина од инфилтрација на
надворешен воздух

Поделба на сите топлински добивки на удели од зрачење
и конвекција

Карактеристика на стационарен периодичен
фактор на одзив (PRF)

Збир на сите
конвективни удели
за секој час

Σ

Часовни
разладни
оптоварувања

Обработка на сите удели од
зрачење со РТС. Резултатот е
часовни добивки од зрачење
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Пример

Само јужниот ѕид и покривот се изложени кон надвор.
151

Пример
 Ѕидови:
 Топлински отпор од пренос

 Топлински отпор од пренос

на топлина од надворешна
страна
1 in. Stucco
5 in. Изолација
¾in. Малтер, или гипс
Топлински отпор од пренос
на топлина од внатрешна
страна

на топлина од надворешна
страна
½in. Slag or stone
3/8 in. Felt and membrane
2 in. Бетон набиен
Воздушен слој
6 in. Изолација
Акустичен слој
Топлински отпор од пренос
на топлина од внатрешна
страна






 4” slab-on-grade floor
 Двоструки рамни

прозори, SC=0.88
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 Таван









Пример

 Надвор
 Montreal
 July 21
 83 F DB, 17.6 Daily Range
 Рефлексија на земја = 0.2
 Внатре
 Температура на воздух. = 72 F
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 Други добивки на

топлина

 10 луѓе, 8-5
 1 W/ft2 добивки на

топлина од опрема 8-5
 1.5 W/ft2 добивки на
топлина од осветление,
8-5
 0.2 W/ft2 опрема, 0.3 W/ft2
светло, 5-8
 Suspended fluorescent lights.

Пример – Пресметка на сончево зрачење
 Пресметка на интензитет на сончево зрачење за

секоја површина, со користење на соларните агли и
ASHRAE ABC sky model.

 Пресметка на сончево-воздушна температура за

секоја површина
 Пресметка на добивки на топлина од сончево
зрачење низ прозори
 Може да се пресмета со програм, или со табеларни
пресметки
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Пример – Пресметка на сончево зрачење
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Total Incident Solar Radiation
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Сончево-воздушна температура
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Генерирање на Периодичен фактор на одговор
- Periodic Response Factor )
 Oпции
 ASHRAE Load Calculation Principles Book
 Software that comes with textbook
 PRF/RTF Generator Software can be downloaded from

www.hvac.okstate.edu
 Taбеларни вредности
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( PRF

PRF/RTF Генератор
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PRFs
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Пресметка на топлински добивки од
трансмисија
 Откако PRFs и сончево-воздушната температура се

познати, трансмисионите топлински добивки, може да
бидат пресметани директно со табеларни податоци.

 Топлинскиот флукс од трансмисија = YP0 * сончево-

воздушната температура во тековниот час + YP1 *
сончево-воздушната температура во претходниот час ...
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Топлински добивки од трансмисија
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Топлински добивки од сончево зрачење низ
прозори
 Оваа пресметка е

правена со користење
на коефициенти на
засенчување.
 Во тековниот ASHRAE
метод се користи SHGC.
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Разделување на добивките на топлина
Откако ќе се изврши пресметката на сите добивки на
топлина, добиените вредности се делат на делови за
зрачење и дел за конвекција, спрема удели наведени во
табелата.
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Дефинирање на RTS коефициенти
Потребно е да се дефинираат Radiant Time Series (RTЅ)
коефициентите, кои се сретнуваат и како Radiant Time
Factors (RTF)
Може да се користи :
 Софтвер (ASHRAE - Принципи за пресметка оптоварувања)
 Софтвер ( прилог на книга),
 PRF / RTF Генератор
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Пресметка на RTF

Примена на равенка со периодичен фактор на одговор
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Пресметка на оптоварувања

 Збир од оптоварувања од зрачење ( пресме-тани

од топлински добивки од зрачење и RTFs) и
оптоварувања од конвекција
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Вкупно ладилно оптоварување
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Компоненти на оптоварувањата
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ЗАКЛУЧОЦИ
 Co RTS Методот се заменуваат други поедноставени

методи. Ги има следните карактеристики:
• Слична точност со методот на трансфер функции, но со
значајно поедноставена пресметковна постапка.
• Табеларен преглед.
• Меѓу резултатите може да се прегледуваат и анализираат.
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Идна работа
 Вклучување на SHGC за прозорци.
 Оваа табела и презентации ќе бидат достапни во

www.hvac.okstate.edu.
 Комерцијални програми.
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Постројки и инсталаци
 За да се подржуваат дефинирани услови во ограден

простор, потребно е да се предвидат начини за подржување на бараните параметри ( инсталации за греење,
ладење, вентилација, климатизација, отпрашување, и.т.н.)
 Во склоп на постројките, потребно е да се предвидат и
поодделни уреди и апарати за подржување на барани
парметри на зададено ниво ( грејни/ладилни тела, дистрибутивни органи за распределба на воздух, овлажувачи,
сушачи на воздух, филтри, апсорбери на мириси, пригушувачи на звук, антивибрациобни елементи, и.т.н.)
 Izborot i dimenzioniraweto na pooddelnite uredi i
aparati od postrojkite i instalaciite vo celina, mora
da gi zadovoli site mo`ni re`imi na rabota na postrojkite, koi proizleguvaat od potrebata za podr`uvawe na
zadadenite parametri, pri nestacionarni promeni na
optovaruvawata vo prostorot.

Globalna klasifikacija

Аvtonomni i neavtonomni postrojki i
sistemi,



Лokalni, centralizirani i
kombinirani postrojki i sistemi



Funkcionalni elementi i celini kaj
postrojki i sistemi za greewе
Zaedni~ko kaj site postrojki
i sistemi za greewe e
postoewe na :
 Иzvor na toplina,
 Гrejni tela,
 Сistem za transport na
toplinskata energija.
Кај некои постројки, сите функции се обединети во една
единствена целина, со една интегрална постројка ( печки,
каминини, и сл. )

Глобална кlasifikacija na postrojki i
sistemi za greewe
Klasifikacija na postrojkite i sistemi za
greewe, mo`e da se vr{i po razli~ni osnovi.
 Mestopolo`bata na izvorot na toplina na :

• Локално,
• Централизирано,
• Далечинско.
 Vidot na izvorot na energija, t.e. primenetoto

gorivo, kako greewa so koristewe na :

• tvrdi goriva ( jaglen, drva, otpadoci, i.t.n. ),
• te~ni goriva ( nafta, mazut, i.t.n. ),
• gasni goriva ( priroden gas, propan-butan, razli~ni gasni
sme{i ),
• el. energija,
• nekonvencionalni izvori na energija (solarna, geotermalna,
nuklearna, biomasa, toplina od zemjata, i.t.n.).

Глобална кlasifikacija na postrojki i
sistemi za greewe
 Vidot na nositelot na toplina, so koristewe na :

•
•
•
•

voda (topla, vrela),
vodena parea (so nizok, so visok pritisok),
vozduh,
drugi vidovi (termalni masla, organski te~nosti,
ladilni fluidi, i.t.n.).

 Na~inot na oddavawe na toplinata, po mehanizmi na :

• konvekcija,
• zra~ewe,
• kombinirano.

 So oбзир na razli~nite vidovi na instalacii i

sistemi, klasifikacija mo`e da se vr{i i
• so obzir na specifi~nostite na izvedbata na
instalaciite,
• so obzir na specifi~nostite na opremata koja se
koristi, i.t.n.

СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНО
ГРЕЕЊЕ

Podelba na sistemite za centralno greewe
Може да се прави по различни основи.
 Sprema vidot na grejniot fluid :
• vodeno,
• parno,
• vozdu{no,
• drugo ( vrelo maslo, ladilni fluidi, ... ).
 Sprema brojot na cevni vodovi :
 ednocevno,
 dvocevno.
 Sprema vidot na ekspanzioniot sad :
• otvoreni sistemi,
• zatvoreni sistemi.
 Sprema pritisokot na pareata :
• niskopritisni sistemi,
• visokopritisni sistеmi,
 Sprema izvedbata na kondenzniot rezervoar :
 otvoreni sistemi,
 zatvoreni sistemi.

ТОПЛОВОДНИ СИСТЕМИ

Топловодни системи

Во употреба се кај стамбени, јавни и општествени објекти,
како и кај индустриски објекти.
Кај ваквите системи, како греен флуид се користи вода.
Порано, најчесто се изведуваа како гравитациони
системи, а денес, скоро редовно како пумпни системи.

Топловодни системи
Изведби на системи како :
•
•
•
•

Едноцевни,
Двоцевни,
Со долни, горни или комбиниран развод на
цевководните мрежи, и.т.н.
Се користат и системи со подно и зрачно греење.

Mожностите за изведби се различни, а се применува нај
адекватниот начин за конкретниот објект за кој се
изведува инсталацијата за греење.
Како грејни тела, за стамбени, јавни и општествени
објекти, во употреба се радијатори, конвектори и
вентилатор конвектори, цевни грејни тела за помали
капацитети, и.т.н.
Денес, честа е и примена на панелно греење со подни,
ѕидни и тавански панели, и.т.н.

Топловодни системи

Кај индустриски објекти, во примена се грејни тела со
поголеми капацитети, како калорифери, грејни
комори, интегрирани постројки, и.т.н.
Кај инд. објекти, честа е примена на системи со
воздушното греење, каде воздухот се грее и се
уфрлува во просторот.

Топловодни
системи
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Топловоден гравитационен систем
со долни развод
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Топловодни
системи
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Топловоден гравитационен систем
со горни развод
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Топловодни
системи

Топловоден пумпни систем
со отворен експанзионен сад

Топловодни системи

Топловодни пумпни
системи со затворен
експанзионен сад

Топловодни едноцевни системи

Приклучување на грејни тела кај едноцевни системи

Топловодни едноцевни системи

Едноцевно ( етажно )греење

Топловодни системи

Цевен развод со регулација на протокот во поодделни делници
и кај грејното тело

Нискотемпературни топловодни системи

Топловодно греење ( Котел на пелети и сончеви колектори )

Нискотемпературни топловодни системи

Топловодно греење ( Геотермална топл. пумпа и сончеви колектори )

Нискотемпературни
топловодни системи
Панелни греења ( подно, ѕидно,
таванско ) се нискотемпературни
акумулациони системи за греење

Подно греење

Ѕидно
греење

Нискотемпературни
топловодни системи
Подно греење е
нискотемпературно
акумулационо греење

Подно греење

Нискотемпературни топловодни системи

Нискотемператрно греење со чилерски агрегат ( воздух/вода)

Нискотемпературни топловодни системи

Нискотемператрно греење (Чилерски агрегат и сончеви колектори)

Нискотемпературни топловодни системи

ПАРНИ СИСТЕМИ

Parni sistemi so nizok pritisok
Parni sistemi so nizok pritisok na vodenata parea
(p<0.5bar), se koristat kaj parni nisko pritisni
instalacii za greewe, a retko kaj industriski sistemi.
So obzir na niskiot pritisok, temperaturata na vodenata
parea e relativno niska, od {to proizleguvaat i
ograni~uvawata vo koristeweto na vakvite sistemi za
tehnolo{ki potrebi.
Зaradi niskiot pritisok, razlikata na pritisoci so koi se
ostvaruva strueweto na vodenata parea, t.e. pogonskata
sila za cirkulacija na rabotniot fluid e relativno
mala.
Парни системи со низок притисок не mo`at da se koristat za
razgraneti instalacii i se ograni~eni na koristewe kaj
pomali centralizirani sistemi.
Izvedbi na parni niskopritisni sistemi :

• so suvi kondenzni vodovi,
• so mokri ( vla`ni ) kondenzni vodovi.

Parni sistemi so nizok pritisok

Нiskopritisеn парен sistemi so суви kondenzni
vodovi

Parni sistemi so nizok pritisok

Нiskopritisеn парен sistemi so mokri ( vla`ni )
kondenzni vodovi

Parni sistemi so nizok pritisok

Primena na pumpi za
podr`uvawe na pritisok vo sistemot, t.e. za
obezbeduvawe
na
cirkulacija na grejniot fluid, potrebna
e vo slu~aj na koristewe na kondenzni
rezervoari.

Нiskopritisеn парен sistemi so kondenzеn резервоар

Parni sistemi so nizok pritisok

Кај нископритисни sistemi, vo predvid doa|a koristewe isklu~ivo na otvoreni kondenzni rezervoari.
Пotrebа од внимание при izvedba na instalacijata za
obezbeduvawe na regularno struewe na pareata,
odvodot na kondenzat i evakuacijata na vozduhot od
instalacijata.
Posebno da se vnimava na prisustvo na t.n. “xepovi”,
so koi se poremetuva rabotata na sistemot, ili
delovi od istiot.

Parni sistemi so visok pritisok
Се sretnuvaat pred se vo industrijata, kade parea so
visok pritisok se koristi za tehnolo{ki potrebi.
Оd parametrite koi se potrebni kaj tehnolo{kata
oprema, se definira pritisokot na pareata so koj
}e raboti kotlovskata postrojka, kako i pooddelni
celini od sistemot.
So kotеlskata postrojka se obezbeduva potrebniot
maksimalen pritisok na pareata, a pri potrebi od
pomali pritisoci, {to e ~est slu~aj, se vr{i
redukcija na pareata.
Koga ima grupa na potro{uva~i so potrebi od parea so
takov pritisok, reduciraweto na pareata se vr{i
vo centralna reducir potstanica, a mo`e i kaj
samiot potro{uva~.

Parni sistemi so visok pritisok

Редуцир станица за пареа со висок притисок

Parni sistemi so visok pritisok
Sistemite mo`at da bidat
• so otvoren,
• so zatvoren kodenzen rezervoar.
Кaj otvoreni sistemi, zagubite na parea se zna~ajni,
pred se zaradi otparuvawe od kondenzniot rezervoar.
Razvodot na parea i povratot na kondenzat, mo`at
da se izvedat sprema potrebite, normalno, so
uva`uvawe na osobenostite na pareta so visok
pritisok.

Parni sistemi so visok pritisok

Парен високопритисен систем so otvoren kodenzen
rezervoar.

Parni sistemi so visok pritisok

Парен високопритисен систем so zatvoren kodenzen
rezervoar.

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА
ПОТРОШУВАЧИ

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА
ПОТРОШУВАЧИ
Приклучувањето на поодделни потрошувачи (објекти)
кон топлификационен систем, може да биде :


Директно,



Индиректно.
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Директно приклучување
Ознаки :
1 – Вреловоден котел,
2 – Пумпа за рециркулација,
3 – Регулационен вентил на
котелскиот круг,
4 – Регулационен вентил на
циркулациониот круг,
5 - Циркулациона пумпа,
6 - Потрошувач

4
2
6

3

5
1

Директно приклучување на потрошувачи кај
топлификационен систем со вреловоден котел

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – ладење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Директно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Индиректно приклучување
Ознаки :
1 – Вреловоден котел,
2 – Циркулациона пумпа од
примарен круг,
3 - Топлиноразменувач водавода,
4 - Регулационен вентил,
5 –Циркулациона пумпа за
секундарен круг,
6 - Потрошувач

2
3

6

5
4
1

Индиректно приклучување на потрошувачи кај
топлификационен систем со вреловоден котел

Индиректно приклучување

Индиректно приклучување – ладење

Индиректно приклучување

Cooling system with multiple building zone
pumps and sub-circuits

Индиректно приклучување

Типичен начин на приклучување на
клима комора кон секундарен систем

Индиректно приклучување
Typical air-handling unit connection to
secondary system

Индиректно приклучување

Шема на индиректно приклучување – греење

Индиректно приклучување

Шема на директно приклучување – греење

Индиректно приклучување

Шема на индиректно приклучување – греење

ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ

Шема на топлинска
потстаница - греење

ТОПЛИНСКИ
ПОТСТАНИЦИ

Топловодни системи

Поврзување на вреловод со куќна потстаница – индиректен систем

ГРЕЈНИ ТЕЛА

ГРЕЈНИ ТЕЛА

Грејните тела, треба да обезбедат пренос на топлината
од грејниот флуид, кон воздухот во просторијата која се
грее.
Со обзир на различните видови, изборот на видот на
грејните тела, ќе зависи од видот, намената и
особеностите на објектот и просториите, можностите
за набавка, а од важност се и барањата кои се
поставуваат од страна на инвеститорот.

ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
За усвоен вид на грејни тела, димензионирањето се сведува на
определување на потребната топлиноразменувачка површина на
грејните тела, за овозможување на трансфер на потребната
топлинска енергија.

Q  k  A  t
Од каде :

каде :

Q
A
k  t

Q – потребен капацитет на грејно тело, за покривање на загубите на топл., W
k – коефициент на премин на топлина од флуидот во грејното тело, кон
воздухот во прост., W/(m2K)
А – површина на грејно тело, m2
Δt – средна температурна разлика, оС

ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
Коефициентот на премин на топлина ( k ), приближно е еднаков на коефициентот на пренос на топлина од површината
на грејното тело кон воздухот во просторијата

k     z  k
Отпорите кај преносот на топлина од флуидот кон металот од
грејното тело и спроведувањето низ металниот ѕид, како
мали вредности, можат да се занемарат.
Во принцип, одредувањето на коефициентите на пренос на
топлина, кај различни грејни тела, а и за различни конструкции, изведби и поставување, се одредува експериментално.

ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
Средната температурна разлика (Δt)
За

За

t R   int
 0,7
t P   int
t R   int
 0,7
t P   int

t 

t 

каде :
Δt - cредната температурна разлика, оС
tR – температура на разводна вода, оС
tP – температура на повратна вода, оС
θint – температра во просторија, оС

tR  tP
2

  int

tR  tP
 t R   int
ln 
 t P   int





ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
Карактеристики на грејните тела, од страна на
производителите, вообичаено се наведуваат како
каталошки податоци за различни типови и при
различни услови.
Основен податок кој се презентира како каталошка
карактеристика за грејни тела е номинален топлински капацитет, при дефинирани :
 Температурен

режим за системот кон кој се
приклучуваат, т.е. температурите на разводната и
повратната вода во системот ( 90/70, 80/60, 80/70
оС, и.т.н. ).

 Температурата во просторијата

ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
Вообичаено, како номинални ( стандардни/каталошки )
услови се практикуваат :
 Кај водени системи температура на
разводна/повратна вода 90/70 оС,
 Кај нископритисни парни системи температура на
пареа 100 оС,
 За темп. во просторија се зема 20 оС.
Во САД се практикува :
 Кај водени системи температура на
разводна/повратна вода 90/70 оС,
 Кај нископритисни парни системи температура на
пареа 100 оС,
 За температура во просторија се зема 20 оС.

ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
До колку не се дадени податоци за топлинскиот капацитет на грејните тела, при други услови од наведените
како каталошки карактеристики, може да се користи
приближна проценка.

  t1 

k1  k o 
  to 

n

  t1 

q1  qo 
  to 

1 n

Таб. Хх - Вредности на експонент n

Вид на грејно тело






Членкасти грејни тела со приклучок горе
Членкасти грејни тела со приклучок долу
Конвектори
Грејни цевки
Оребрени цевки

n
0,33
0,40
0,30
0,33
0,25 – 0,30

ГРЕЈНИ ТЕЛА
Димензионирање
Грејните тела можат да работаат во услови со различен
проток на греен флуид, во однос на протокот за кој се
наведуваат каталошките податоци.
Во такви случаи се воведува релативен проток
дефиниран како :

m1 k1 t1 t Ro  t Po
m
 

mo k o t o t R1  t P1
о – се однесуваат за услови од каталошки податоци,
1 – се однесуваат за актуелни параметри.

ГРЕЈНИ ТЕЛА

РАДИЈАТОРИ,
КОНВЕКТОРИ,
ОРЕБРЕНИ
ЦЕВКИ,
ПЛОЧЕСТИ И
ЦЕВНИ ГРЕЈНИ
ТЕЛА,

РАДИЈАТОРИ

РАДИЈАТОРИ
Намена - Како грејни тела кај централизирани системи.
Примена - За греење на простории во стамбени, јавни и
општествени објекти.
Греен медиум - Топла вода/водена пареа.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот - Со конвекција и зрачење.
Видови и конструкции
Генерално, радијаторите се класифицираат во зависност
од видот на конструктивното решение и материјалот
кој се применува за изработка.

РАДИЈАТОРИ
Видови и конструкции
Генерално, радијаторите се класифицираат во зависност
од видот на конструктивното решение и материјалот кој
се применува за изработка.
Членкасти од лиено железо

Изработени од лиено железо, каде поодделните членци се
спојуваат во една целина со елементи за спојување (
нипли ).
Членците се изработуваат со различна висина и со 2 до 6
редови на канали низ кои протекува грејната вода.
Вообичаена стандардна ширина на членците е 60 мм
( во САД 45 мм ).

РАДИЈАТОРИ
Членкасти од челичен лим
Изработени од челичен лим ( двојно декапиран и
заштитен од корозија ), каде поодделните членци се
спојуваат во една целина со заварување ( најчесто ел.
отпорно).
Останато е слично како и кај членкастите радијатири од
лиено железо.
Плочести
Изработени од челичен лим ( двојно декапиран и
заштитен од корозија ), каде оформувањето е со
заварување ( најчесто ел. отпорно).
Цевни радијатори
Можат да се разгледуваат и како цевни грејни тела.

РАДИЈАТОРИ
Карактеристики
Од страна на производителите, вообичаено, се наведуваат како каталошки карактеристики за различни
типови и при различни услови.
Особености

Едноставна конструкција,
 Можност за работа со релативно високи притисоци
на грејниот флуид,
 Добар топлински капацитет,
 Едноставна и лесна монтажа и демонтажа,
 Едноставно и лесно одржување,
 Друго


РАДИЈАТОРИ
Приклучување кон цевководните системи
Во зависност од грејниот флуид, видот на системот и
цевководниот развод кој се предвидува.

Влијателни фактори
радијатори

при

избор

на

членкасти

 Топлински капацитет

Вкупниот број и топлинскиот капацитет на радијаторите
кои се усвојуваат, треба да биде доволен да ги надополни топлинските загуби, поодделно за секоја
просторија која се грее.

РАДИЈАТОРИ
 Топлински капацитет

Реалниот топлински капацитет на членците, може да се
процени во однос на условите кои се предвидуваат за
инсталирање на радијаторите.

qcl  qcl ,0 k1k2 k3
каде :
qcl – реален топлински капацитет на членок, W
qcl,о – каталошка ( или корегирана за реални услови ) вредност за
топлински капацитет на членок, W
k1 – коефициент за вид на врска,
k2 – коефициент во зависност од бројот на членци,
k3 – коефициент за вид на маска

РАДИЈАТОРИ
Влијателни фактори при избор на членкасти
радијатори
Вид на врска
за приклучување
на радијатор кон
цевководен систем

Релативен проток на вода

m

0,2

0,4

0,6
0,8
1,0
2
3
Коефициент на врска ( k1 )

0,83

0,89

0,93

0,97

1,0

1,02

0,69 0,765 0,82

0,86

0,90

0,64

0,815

0,85

0,72

0,77

m1
mo
5

5

1,03

1,05

1,06

0,93

0,95

0,98

1,0

0,88

0,90

0,93

0,95

РАДИЈАТОРИ
Влијателни фактори при избор на членкасти радијатори
Број на чланци



Вообичаено, како каталошки податок, топлинскиот капацитет
по членок се наведува за радијаторска батерија со вкупно
10 членци.
При промена на бројот на членци, реалниот топлински
капацитет на членците отстапува од вредноста на
каталошките податоци, што може да биде земено во обзир
со коефициент за број на членци.

2

3

4

1,04

1,04

1,03

Број на членци за батерија
5
6
7-11
12-14 15-18
Коефициент за број на членци ( k2 )
1,02
1,01
1
0,99
0,98

19-29

30-39

40-60

0,975

0,97

0,96

РАДИЈАТОРИ
Влијателни фактори при избор на
членкасти радијатори
 Поставување во маска

Со поставување на радијаторите во маска
се смалува топлинскиот капацитет и тоа
во зависност од видот на маската која
се користи.

РАДИЈАТОРИ
Влијателни фактори при избор на членкасти
радијатори
 Поставување во маска
Со поставување на радијаторите во маска се смалува
топлинскиот капацитет и тоа во зависност од видот на
маската која се користи.
Влијанието на маска, може да биде земено во обзир со
коефициент за маска – табела.

РАДИЈАТОРИ
Влијателни фактори при избор на членкасти
радијатори
 Поставеност и распоред на радијатори во

просторија
Од важност за обезбедување на добро мешање на
топлиот воздух со воздухот во просторот, за да може
да се овозможи што порамномерена температура во
просторијата.
Во принцип, грејни тела се поставуваат на места со
најголеми топлински загуби, што вообичаено е под
прозорците, но може да се покаже ефикасно и
поставување на ладен ѕид и сл.

ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА

ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
Намена
Како грејни тела кај централизирани системи.
Примена
Денес, ограничена употреба за греење на простории
со мали потреби од топлинска енергија ( купатила,
WC-а, и.т.н.)
Греен медиум
Топла вода/водена пареа.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот
Со конвекција и зрачење.

ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
Конструкција и изведби
Како цевни регистри, со различни
изведби.

ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
Карактеристики
Од страна на производителите, вообичаено, се наведуваат како каталошки карактеристики за различни
типови и при различни услови.
Особености
 Едноставна конструкција,
 Мал топлински капацитет,
 Можност за работа со релативно високи притисоци на

грејниот флуид,
 Едноставна и лесна монтажа и демонтажа,
 Едноставно и лесно одржување,

Приклучување кон цевководните системи е на
стандарден начин.

ОРЕБРЕНИ ЦЕВНИ ГРЕЈНИ
ТЕЛА

ОРЕБРЕНИ ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
Намена
Како грејни тела кај централизирани системи.
Примена
Денес, ограничена употреба за греење на простории
со релативно мали потреби од топлинска енергија.

Греен медиум
Топла вода/водена пареа.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот
Со конвекција и делимично со зрачење, кога не се
предвидува користење на маска.

ОРЕБРЕНИ ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
Конструкција и изведби
Како оребрени цевки, со
различни изведби.
Оребрувањаето е со
квадратни, или спирално
навиени лимени ламели.
Најчесто се поставени во
маска, при што преносот
на топлина е со
гравитациона конвекција.

ОРЕБРЕНИ ЦЕВНИ ГРЕЈНИ ТЕЛА
Карактеристики
Од страна на производителите, вообичаено, се
наведуваат како каталошки карактеристики за
различни типови и при различни услови.
Особености
 Едноставна конструкција,
 Мал топлински капацитет,
 Можност за работа со релативно високи притисоци

на грејниот флуид,
 Едноставна и лесна монтажа и демонтажа,
 Отежнато чистење.
Приклучување кон цевководните системи е на
стандарден начин.

КОНВЕКТОРИ

КОНВЕКТОРИ
Намена
Како грејни тела кај централизирани системи.
Примена
За греење на простории во стамбени, јавни и
општествени објекти
Греен медиум
топла вода/водена пареа.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот
Со природна конвекција.

КОНВЕКТОРИ
Конструкција
Цевен регистер со оребрени цевки.
Изведби
 Изведби со поставување во маска, со или без

решетка
 Изведби за поставување во под, со користење на

подни решетки

 Изведби со клапна за регулација на топлинскиот

капацитет

КОНВЕКТОРИ

3

2
1

Kонвектор
• топлиноразменувач (1)
• маска (2)
• издувна решетка (3)

КОНВЕКТОРИ
Карактеристики
Од страна на производителите, вообичаено, се наведуваат како каталошки карактеристики за различни
типови, големини и при различни услови.
Особености
 Едноставна конструкција,
 Можност за работа со релативно високи притисоци на

грејниот флуид,
 Релативно мал топлински капацитет,
 Едноставна и лесна монтажа и демонтажа,
 Отежнето чистење,

Приклучување кон цевководните системи е на
стандарден начин, во зависност од грејниот флуид.
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ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ
Намена
Како грејни/ладилни тела кај централизирани системи.
Примена
За греење/ладење на простории во стамбени, јавни и
општествени објекти.

Греен медиум,
топла/ладна вода.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот
со конвекција

ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ
Конструкција и изведби
Вообичаено со основен модел и извесни дополнувања,
како доградби за различни потреби.

ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ
Конструкција и изведби

ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ
Особености







Едноставна конструкција,
Можност за работа во режими на греење/ладење,
Добар греен/ладилен капацитет,
Едноставна и лесна монтажа и демонтажа,
Едноставно и лесно одржување,
Друго

Приклучување кон цевководните системи е на
стандарден начин, во зависност од грејниот флуид.
Поставеност и распоред на вентилатор конвектори во
просторија
Од важност за обезбедување на добро мешање на
топлиот/ладен воздух со воздухот во просторот, т.е
обезбедување на услови на комфор во зона на престој на
луѓе ( температура и брзина на струење на воздухот ).

ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ
Поставеност и
распоред на
вентилатор
конвектори во
простории

КАЛОРИФЕРИ

КАЛОРИФЕРИ
Намена
Како грејни тела за греење на воздух.
Примена
За греење на фабрички хали, работилници, гаражи,
сервиси, хангари, магацини, оранжерии и слични
простори.
Греен медиум
Топла/врела вода, водена пареа, термални масла,
и.т.н.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот – со конвекција.

КАЛОРИФЕРИ
Конструкција и изведби
Вообичаено со основен модел и редица дополнувања,
како доградби за различни потреби.

2

5
1 – Куќиште,
2 – Топлиноразменувач,
3 – Заштитен лим
4 – Вентилатор,
5 – Издувна решетка

1

3

4

КАЛОРИФЕРИ

КАЛОРИФЕРИ
Додатоци
 Приклучни, мешачки кутии и
 Продолжетоци,
 Жалузини, клапни,
 Решетка за всис на надв. воздух,
 Филтри,
 Издувни млазаници,
 Пленуми со издувни решетки.

КАЛОРИФЕРИ
 Приклучни /

мешачки кутии

КАЛОРИФЕРИ
 Продолжетоци

КАЛОРИФЕРИ
 Пленуми со издувни решетки
 Издувни млазници

КАЛОРИФЕРИ

Комплетирање на различни
конфигурации со различни
додатоци ( со каталошки
номенклатури ).

КАЛОРИФЕРИ
Карактеристики
Од страна на производителите, вообичаено, се наведуваат
каталошки карактеристики за различни типови и при различни
услови.
Се наведуваат или табеларни податоци, или дијаграми.
Основен податок кој се презентира како каталошка карактеристика
за калорифери е топлинскиот капа-цитет, во зависност од:
 Протокот на воздух ( за карактеристиките на вентилаторот за стандарден

број на вртежи на ел. моторот ),
 Температурниот режим за систем, т.е. температурите на разводна и

повратна вода во систем ( 90/70, 80/60, 80/70 оС, и.т.н. ) за која се дава
податокот за топлинскиот капацитет. При тоа се смета дека масениот
проток на греен флуид низ калориферот е адекватен на топлинскиот
капацитет.
 Температурата во просторијата,

Како каталошки податоци вообичаено се наведуваат параметрите и
дометот на воздушниот млаз, што е од важност за обезбедувањето
на параметрите и условите на комфор во просторот.

КАЛОРИФЕРИ
Приклучување
кон цевководни
системи, е во
зависност од видот на грејниот
флуид

КАЛОРИФЕРИ
Особености
 Едноставна конструкција,
 Можност за работа со релативно високи

притисоци на грејниот флуид,
 Голем топлински капацитет,
 Едноставна и лесна монтажа и демонтажа,
 Едноставно и лесно одржување,
 Друго

Влијателни фактори при избор на
калорифери како грејни тела
• Топлински капацитет
Треба да биде доволен за да ги надополни топлинските загуби
за просторот кој се грее.
• Воздушен режим

Како биланс на количините на надворешен и рецирку-лационен
воздух со кој ќе работат калориферите.
LVK = LNV + LR

каде :

NCIRK = LVK / VVK

NCIRK – број на циркулации,
LNV, LR – количина на довод на надворешен/рециркулационен воздух, m3/h
LVK – вкупен проток на воздух, m3/h
VVK - вкупен волумен на просторот, m3

Влијателни фактори при избор на
калорифери како грејни тела
• Воздушен режим
Потребните количини на надворешен воздух се дефинираат
од потребите за обезбедување на условите на комфор, или
технолошките услови.
• Број на циркулации на воздухот во просторот

Се дефинира како однос на вкупниот проток на воздух низ калориТаб.на просторот.
Хх
Препорачани
ферите и вкупниот волумен
вредности која
за се број
Зависи, пред се од температурата
подржуванаво прос-торот.
циркулации во зависност од
температурата во просторот

Препорачани
вредности

Температура
во просторот,
о
С
18 – 20
15 – 18
12 - 15

Број на
циркулации
на саат
4
3 – 3.5
2.5 - 3

Влијателни фактори при избор на
калорифери како грејни тела


Температура на излезниот воздух,
Вообичаено се избира помеѓу 28 и 35 оС.
Заради релативно големите брзини, воздухот со вакви излезни
температури е релативно ладен, од што произлегува потребата
воздушниот млаз да не се усмерува директно во зоната на
престој на луѓе.

Проверка на капацитетот при надворешни температури
повисоки од проектните
Се јавува како потреба при приклучување на калориферска
инсталација кон топлификационен систем со лизгачки режим на
регулација на температурата, во зависност од надворешните
температури.
Приближна проценка на топлински загуби при надворешна
температура tN.


Влијателни фактори при избор на
калорифери како грејни тела
 Проверка на капацитетот при надворешни

температури повисоки од проектните

QNP  int  t N 
QN 
 int  t NP 
каде :
QN – проценка на топлински загуби при температура на
надворешен воздух за која се врши проверка, W
QNP – пресметани топлински загуби при надворешна проектна
температура, W
θint – температура која се подржува во просторот, oC
tN – темп. за која се врши проверката, ( вообичаено tN = 0 ), oC
tNP – надворешна проектна температура, oC

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија
Од исклучителна важност за обезбедување на добро мешање на
топлиот воздух со воздухот во просторот.
Од важност е за обезбедување на услови на комфор во зоната на
престој на луѓе ( температура и брзина на струење на воздухот ).

Примери за разместување на калорифери

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија

Поставеност на калорифери во високи хали

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија

Поставеност на калорифери во ниски хали

Поставеност на калорифери во изразито ниски хали

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија
 Домет на воздушниот млаз

Треба да обезбеди опструјување на воздухот низ
целиот простор кој се грее.
Се обезбедува за сметка на релативно големите
брзини на исструјување од излезните решетки, или
издувните млазници.

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија
 Висина на издувна

решетка

2,5 – 3,0 m

се поставува со долната
ивица на ccа 2,5-3 m од
подот, со што се спречува
директeн издув на
воздухот со голема брзина
во зоната на престој на
луѓе

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија
 Висина на всисен

приклучок за
рециркулационен
воздух,

кај високи хали, треба да
се постави што поблиску
до подот, со што се
смалува ефектот од
стратификација на
топлиот воздух во горниот
дел од халата.

Поставеност и распоред на
калорифери во просторија
 Висина на всисен

приклучок за
рециркулационен
воздух,

Да се внимава да не е
премногу блиску до подот,
за да не се повлекува
прашина.
Од важност е и за всисни
отвори за надворешен
воздух.

Заштита од замрзнување
Заради обезбедување на инсталацијата од несакани
оштетувања, пред се на грејните регистри од калориферите, при температури на надворешниот воздух
пониски од 0 оС.
Замрзнување на водата во грејниот регистер, а со тоа и
оштетување на истиот, може да се случи од недоволен
проток на вода со мала брзина на струење, или заради
недоволно висока температура на грејниот флуид.
Автоматска заштита од замрзнување, може да се изведе
со поставување на елементи за заштита на водената,
или на воздушната страна.

ВЕНТИЛАТОРСКИ ГРЕЈНИ
ЕДИНИЦИ

ВЕНТИЛАТОРСКИ ГРЕЈНИ ЕДИНИЦИ
Намена
Како грејни тела за греење на воздух.
Примена
За греење на јавни и општествени простории,
фабрички хали, работилници, гаражи, сервиси,
хангари, магацини, оранжерии и слични простори.
Греен медиум
Топла/врела вода, водена пареа, термални масла,
чадни гасови, и.т.н.
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот – со конвекција.

ВЕНТИЛАТОРСКИ ГРЕЈНИ ЕДИНИЦИ

ВЕНТИЛАТОРСКИ ГРЕЈНИ ЕДИНИЦИ

ВЕНТИЛАТОРСКИ ГРЕЈНИ ЕДИНИЦИ
Термогени

Приклучување кон цевководните системи e на
стандарден начин, во зависност од грејниот флуид.
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ВЕНТИЛАТОРСКИ
ГРЕЈНО-ЛАДИЛНИ ЕДИНИЦИ

ВЕНТИЛАТОРСКИ
ГРЕЈНО-ЛАДИЛНИ ЕДИНИЦИ
Намена
Како грејни/ладилни тела за греење/ладење на
воздух.
Примена
За греење/ладење на јавни и општествени простории,
фабрички хали, работилници, гаражи, сервиси,
хангари, магацини и слични простори.
Греен медиум
Топла/ладна вода, чадни гасови
Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид
кон воздухот – со конвекција.

ВЕНТИЛАТОРСКИ
ГРЕЈНО-ЛАДИЛНИ ЕДИНИЦИ

ВЕНТИЛАТОРСКИ
ГРЕЈНО-ЛАДИЛНИ ЕДИНИЦИ

ИНТЕГРИРАНИ ПОСТРОЈКИ

Интегрирани постројки
 Намена - како филтро – вентилациони грејно/ладилни

постројки.



 Примена - за греење/ладење, вентилација на

фабрички хали, работилници, гаражи, сервиси, хангари,
магацини и слични габаритни простори.
 Греен медиум - топла/врела/ ладна вода, водена

пареа, термални масла, и.т.н.

 Механизам на пренос на топлина од грејниот флуид

кон воздухот - со конвекција.

Интегрирани
постројки

Интегрирана
постројка
( HOVAL, Ger )

Интегрирани постројки

Интегрирани постројки
Конструкција

Различни конструкции со интегрирани функции на
греење, ладење, вентилација, довод на свеж и исфр-лање
на отпаден воздух, рекуперација на топлинска енергија,
и.т.н.

Се компонираат од различни елементи на опрема, во
зависност од концепцијата и потребите, како куќиште,
жалузини, филтри, топлиноразменувачи, вентилатори,
издувни и всисни решетки, и.т.н.
Функционирање
 Во зависност од функционално–конструктивното решение
на интегрираната постројка.
 Пример за функционирање на интегрирана постројка –
HOVAL, за различни режими на работа.
Приклучување кон цевководните системи е на стандарден
начин, во зависност од грејниот флуид.

Интегрирани постројки

Довод со греење на
рециркулационен
воздух.

Довод со греење на дел
рециркулационен и дел
свеж воздух.

Довод на дел
рециркулационен и
дел свеж воздух.

Без исфрлање на
отпаден воздух.

Исфрлање на отпаден
воздух.

Исфрлање на
отпаден воздух.

Довод на свеж
воздух.
Исфрлање на
отпаден воздух.

ГРЕЈНИ ПАНЕЛИ

ГРЕЈНИ ПАНЕЛИ
 ГРЕЈНИ ПАНЕЛИ, се користат кај панелни греења








(подно, ѕидно, таванско), кои се разгледуваат како нискотемпературни акумулациони системи за греење
Тipi~en poden panel, се оформува од zalieni grejni
cevki vo homogena masa od beton.
Кај нискотемпературни топловодни системи, пrenosot
na toplina od grejniot fluid koj strui niz cevkite, se
realizira so konduktiven prenos na toplina niz konstrukcijata na panelot, a oddavaweto na toplina od
grani~nite povr{ini na panelot kon vozdhot vo
prostorot e so zra~ewe i konvekcija.
Kaj podni paneli postaveni direktno na zemja, oddavaweto na toplina od grani~nata povr{ina koja e vo dopr
so zemjata, e po pat na kondukcija.
Грејните панели, можат да се користат и во режим на
ладење.

ГАСНИ ЗРАЧНИ ГРЕАЧИ

ГАСНИ ЗРАЧНИ ГРЕАЧИ
Обезбедување на греење кај
високи хали, при корисатење
на класични конвективни системи, сврзано е со голема
потрошувачка на енергија.
Со системи со користење на
гасни зрачни греачи, со релативно помала потрошувачка
на енергија, можат да се
одржуваат параметри на внатрешната средина кај високи
хали, спортски трибини, тераси, и.т.н.
Гасен зрачен греач

КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ,
КОТЛАРНИЦИ И ТОПЛИНСКИ
ПОТСТАНИЦИ

КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И
ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ
 Котел, како постројка од уреди и елементи со

обединета конструкција во една целина, со цел за
добивање на водена пареа, или топла/врела вода
под притисок, за сметка на топлина која се добива
со изгорување на горива.
 Котелска постројка, како обединета целина од

постројки и уреди, со цел за реализација на
функцијата на котелот, т.е. за добивање на водена
пареа, или топла/ врела вода на база на топлина
која се добива со изгорување на горива.

КОТЛИ, КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ, КОТЛАРНИЦИ И
ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ
 Котларница, како градежен простор со котли, оџа-

ци, пумпи, разделници, собирачи, склад за гориво
и останата помошна и пропратна опрема.
 Топлинска потстаница, како простор со опрема

за прераспределба на топлинска енергија кон
поодделни потрошувачи, или целини.

Класификација на котли и котелски постројки
Поделба на котлите ( по однос на повеќе критериуми ) :
 Намената, како енергетски котли, индустриски котли,

топлификациони котли (за греење и индустиски потреби ), котли - утилизатори, енергетско–технолошки
постројки,
 Видот на флуидот кој се испорачува, како парни
котли, топловодни/вреловодни котли, котли за други
флуиди ( термомаслени и сл.),
 Притисокот на флуидот, со низок притисок ( при
p<=0.5 bar ), со висок притисок ( при p > 0.5 bar )
 Капацитетот на производство на водена пареа, со
мал капацитет ( до 12 t/h ), среден капацитет( до 110
t/h ), голем капацитет ( над 110 t/h ),

Класификација на котли и котелски постројки
 Начинот на движење ( струење ) на гасовите и во-

дата, како пламено-гасно цевни котли, или водо
цевни котли,
 Движењето на паро водениот поток во внатрешноста на котелот, со природна циркулација, многукратна присилна циркулација, еднократна присилна
циркулација, (проточни котли )
 Видот на горивото кое се користи, како котли за
користење на цврсто, течно, или гасовито гориво,
 Начинот на изгорување на горивото, како изгорување во слој, во лет, или изгорување во флуидизиран
слој,

Класификација на котли и котелски постројки
 Поставеност на ложиштето во конструктивната из-

ведба на котелот, со внатрешно, надворешно (долно),
или посебно ложиште,
 Други карактеристики и особености, како конструк-

тивни карактеристики, начин на манипулација, и.т.н.

Oсобености
Pooddelnite karakteristiki po razli~ni osnovi, od
zna~ewe se za funkcioniraweto, karakteristikite i
osobenostite, kako i za konstrukciite na razli~nite
vidovi i tipovi na kotli, кои mo`at da se razgleduvaat
kako grupi vlijatelni faktori.
Namena na kotlite
Бiten faktor, koj predodreduva redica va`ni parametri
i karakteristiki kako za konstruktivnite re{enija, taka
i za rabotata na postrojkite.
Namenata na kotlite, го nametnuva vidot na fluidot,
параметрите на флуидот (pritisokot и температурата)
kapa-citetot, materijalite koi se koristat za gradba na
kotlite, i.t.n.

ВИДОВИ НА КОТЛИ
Energetski kotli, koi kaj стационарни котелски
постројки се користат за обезбедување на пареа за
турбинските пос-тројки од термо електричните
централи.
Se raboti za parni kotli, so visoki i nadkriti~ni
pritisoci na pareata, a so obyir na namenata, vakvi
parni kotli se realiziraat i so najgolemi kapaciteti.
Мo`e da se upotrebuva bilo koj vid na gorivo (cvrsto,
te~no i gasovito ).

ВИДОВИ НА КОТЛИ
Енергетски кotel so prinudna
cirkulacija i ~elno lo`ewe (Babcoc)
Gorivo - maslo za gorewe i zemen gas,
Капацитет на продукција на пареа 500 t/h
Temperaturi na sve`a/meѓupregreana
parea - 540/540 oC

ВИДОВИ НА КОТЛИ


Индустриски кoтли, кои се користат за снабдување
на индустриски потрошувачи со технолошка пареа за
потребите на поодделни технолошки процеси. Исто
така, во поодделни индустриски погони, се користат
за снабдување со пареа на индустриски парни
турбини, кои вообичаено работаат по споен процес.



Топлификациони котли, кои се користат за покривање на потребите од топлинска енергија, т.е. за
снабдување со пареа, топла, или врела вода кај
топлификационите системи, како и кај системите за
греење, климатизација и снабдување со санитарна
топла вода, кај поoделни, или група објекти.

ВИДОВИ НА КОТЛИ

ВИДОВИ НА КОТЛИ
 Koтли – утилизатори, каде се користи тoплината на
излезните гасови, кои се испуштаат од различни иундустриски печки и технолошки постројки.
Ваквите котли немаат ложиште.

ВИДОВИ НА КОТЛИ
 Вo зависност од температрата на излезните гасови, котлите

утилизатори, се делат на ниско температурни (помалку од 1001200 К) и високотемпературни (1300-1500 К).
 Kaпацитетот на продукција на пареа изнесува cca 2 - 40 t/h при
притисок до cca 3,9 MPa.
 Се користат кога има на располагање отпадна топлина со средна
или висока температура.
 Помошни горилници за согорување на дополнително гори-во, се
користат ако потребите се поголеми од количеството на
отпадната топлина.

ВИДОВИ НА КОТЛИ
Котел утилизатор со принудна
циркулација
на
водата за OLP конвертори. Влажно отпрашување
по систем Wagner-Biro
(Babcoc)
Капацитет на продукција
на пареа - 7 t пареа по
шаржа,
Параметри на пареата :
• притисок 44 bar,
• температура 300 oC

ВИДОВИ НА КОТЛИ
Котли за отпадна топлина се користат како рекуператори на топлина од издувните гасови од гасни турбини и
дизел мотори
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ВИДОВИ НА КОТЛИ



Eнергeтско-технолошки постројки, кадe технолошките и eнергетските eлементи сe обединеtи,
такa што нe e можна поединечна работа на истите.
Eнергeтско-технолошките постројки oвозможуваат
значително зголемување на технолошката и eнергетската eфикасност нa процесите нa преработка
нa суровините во целина.

ВИД, ПАРАМЕТРИ НА ФЛУИДОТ И
КАПАЦИТЕТ НА КОТЕЛОТ

 Зavisat pred se od potrebite na potro{uva~ite i

namenata na kotelskata postrojka.
 Vlijaat vrz redica konstruktivni barawa i uslovi, a
so toa i vrz konstruktivnite i izvedbeni re{enija
na kotelot i kotelskata postrojka.
 Vlijaat i vrz samiot pogon i eksploatacija na
kotelot i kotelskata postrojka.

Парни котли
Generirawe na vodena parea se vr{i vo parogeneratori.
Pri toa, parnite kotli, kako postrojki kade toplinata
se obezbeduva so sogoruvawe na klasiчni goriva, se se
u{te najgolemiot del od vakvite uredi i postrojki koi
se koristat vo praksata.
Globalnite principi na funkcionirawe na parnite kotli se dosta ednostavni, iako mehanizmite sprema koi se
odvivaat pooddelnite procesi se so isklu~itelna
slo`enost.
Кај parnite kotli, za generirawe na vodena parea se
koristi principot na odr`uvawe na konstanten
pritisok.
Pritisokot vo parniot kotel, kako maksimalen pritisok
koj se odr`uva vo sistemot kon koj e priklu~en
kotelot, se obezbeduva naj~esto so napojni pumpi ( so
isklu~ok kaj niskopritisni sistemi, kade odr`uvaweto
na pritisokot mo`e da se obezbedi i so adekvaten
stolb na voda ).

Парни котли
So doveduvawe na toplina kon toplino razmenuva~kite povr{ini od kotelot, toplinata koja se
producira so sogoruvaweto na gorivoto, preo|a
kon vodata, so {to se generira vodena parea, koja
vo zavisnost od potrebite i konstuktivnite osobenosti na kotelot se ispora~uva kako suvozasitena,
ili so dopolnitelno doveduvawe na toplina se
pregreva i kako pregreana se ispora~uva kon
potro{uva~ite.

Парни котли
ПАРЕА ВО
ПРОЦЕС

Излезни
чадни гасови

ЕКОНОМАЈЗЕР

Оџак

VENT

ДЕГАЗАТОР

ПУМПИ

VENT

КОТЕЛ

BLOW DOWN
SEPARATOR

Горилник

Довод
ВОДА

Гориво
СМЕША

Хемикалии
Омекнувачи
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Шема на котларница

Видови котли
Паро-водогрејни котли, овозможуваат истовремено добивање на врела вода и пареа со притисок 0,7 - 2 МPa.
Водо грејни котли се сретнуваат како топловодно/вреловодни
котли, со различни конструкции. Широко се распространети
за различни потреби (семејни куќи, јавни, општествени,
индустриски згради, и.т.н.), со различни капацитети ( од
најмали сса 10-12 kW до капацитети со десетици MW, за
користење на различни видови на горива, и.т.н.).
Спрема руски извори, кај водогрејните котли, водата се загрева до 380 - 470 К. котлите
изработени од лиено железо, при мали капацитети (1,2 - 1,6 MW) се користат за загревање на
вода со притисок до 0,3 - 0,4 MPa до температури 390 К. Капацитетот на челичните котли се
движи од 4,75 до 210 MW.

Карактеристични параметри за топловодни котли :
 капацитет на генерирање на топлинска енергија,
 температура на загреаната вода
 (притисок на загреаната вода).

Топловодни/вреловодни котли
Користењето на топловодни/вреловодни
котли е доста распространето.

Топловоден котел ложен со тврдо гориво

Топловоден котел ложен со гас
Топловоден котел ложен со гас,
нафта, или комбинирано

Топловодни котли

Надолжен пресек на топловоден котел
Ознаки : 1 – Ложиште, 2 – Задна страна на ложиште, 3 – Цевки за чадни
гасови, 4 – Предна комора за завртување, 5 – Врата, 6 – Отвор за надгледување, 7 – Отвори за чистење, 8 – Одвод на чадни гасови, 9 – Полнење/
празнење на котелот, 10/11 - Приклучок за разводен и сигуроносен
цевковод, 12/13 - Приклучок за разводен и сигуроносен цевковод,
14 – Изолација, 15 – Tурбулатори

Струење на чадните гасови
 Начинот на струење на чадните гасови во, или околу

цевките, е од важност за процесите на пренос на топлина, како од гасната страна, така и од страната на
водата, или паро водената смеша.
 Воедно, влијае врз пристапот кон концепцијата и

обликувањето на конструкциите, димензионирањето
на елементите, и.т.н.
 Начинот на струење на чадните гасови, ја лимитира

големината на топлино разменувачките површини,
што непосредно влијае врз концепцијата на конструкциите, а со тоа и на конструктивните карактеристики
и особености на котелските агрегати. Со тоа се
лимитираат перформансите, пред се капацитетот,
што влијае и врз намената на котелот.

Струење на чадните гасови
Пламено-гасно цевни котли, каде чадните гасови се
движат во внатрешноста од пламени, или гасни цевки,
а водата или пареата е од надворешната страна на
цевките.
Ваквиот принцип наметнува конструкции, каде котлите
работаат со голема количина на вода.
Со обѕир на ограничената можност за поставување на
топлиноразменувачки грејни површини, грејните површини се зголемуваат со поставување во внатрешноста
на барабанот, на пламени и гасни цевки низ кои се
движат чадните гасови.
Недостаток кај ваквите котли, е ограниченоста на грејните топлиноразменувачки повшини, а со тоа и
капацитетот на производство на пареа, притисокот на
пареата (до 1,5 MPa) и опасноста од експлозија,
заради големиот волумен на вода.

Струење на чадните гасови
 Гасно цевни парни блок котли,
обично со три промаи
• Со една пламена цевка, или со две

пламени цевки
• Чадните гасови се движат низ цевките,
водата во барабанот
• Топлинска снага до 25 MW, притисок
на пареата до 30 bar

Струење на чадните гасови
Водо цевни котли, каде чадните гасови
се движат околу цевките, а водата или
пареата е од внатрешната страна на
цевките. Зголемувањето на грејните
топлино разменувачки површини, се
реализира со приклучување на цевки
кон барабанот.

Струење на чадните гасови
 Вертикалните водоцевни котли се покажале како нај

перспективни. Зафаќаат значително помала површина и имаат подобри термотехнички показатели. Со
дополнителни топлиноразменувачки површини, како
загревачи на вода (економајзери) и загревачи на
воздух, се обезбедува дополнително искористување
на топлината на продуктите од согорувањето ( се
смалува температурата на излезните чадни гасови ).
 Во

економајзерот, се реализира загревање на
напојната вода пред влез на истата во барабанот од
котелот.

 Загревањето

на воздухот, кој се доведува во
ложишниот простор за согорување на горивото, го
олеснува и подобрува процесот на согорување.

Струење на чадните гасови
Водоцевни котли
Се употребуваат за
големи капацитети на
пареа и високи притисоци на пареата.
Чадните гасови се движат помеѓу цевките,
водата во цевките
• Капацитет од 4.5 120 t/h
• Притисок на пареата 170 bar и
повеќе

Начин на изгорување на горивото
Начинот на изгорување на горивото, може да биде како изгорување
во слој, во лет, или изгорување во флуидизиран слој.
Изгорување во слој, карактеристично е при користење на цврсти
горива. Се применуваат различни видови на решетки (рамни, коси, неподвижни, подвижни, со и без механичко
тресење на пепел и редица други технички каркатеристики и особености.

(University of
Missouri, 2004)

Начин на изгорување на горивото
Изгорување во слој

Начин на изгорување на горивото
Изгорување во лет е карактеристично за согорување на течни горива (со распршување во ложишниот простор), согорување на спрашен јаглен, и сл.

Котли ложени со течно гориво ( нафта, мазут )

Котли ложени со спрашен јаглен
Спрашен јагленов прав дисперзиран во воздухот за согорување во котелот се внесува со горилници.
Согорување на температура од 1300-1700 °C
Предности :
•

Можно користење на
јаглен со различен
квалитет,

•

Брзо прилагодување
на промена на
оптоварувањата

•

Предгревање на воздухот за согорување на
релативно високи
температури
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Котли ложени со спрашен јаглен
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Котли со флуидизиран слој
Горивото се внесува во флуидизирана подлога. Флуидизирана подлога честички (пр. песок) суспендирани во воздушен поток со висока брзина.
Температури во ложиштето при согорување на горивото : 840 - 950 °C
Ранг на капацитети : 0,5 t/h до 100 t/h
Горива : јаглен, согорлив отпад, лушпи од
ориз, шеќерна трска, земјоделски отпад, др.

Предности : компактност, флексибилност во однос на горивото, поголема
ефикасност на согорувањето, намалување на SOx и NOx
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Котли со флуидизиран слој
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Котли со флуидизиран слој
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Видови котли:


Парни котли за брзо пороизводство на пареа
Топлинска снага до 2 MW, Притисок на пареата до 15 bar



Термо-маслени котли и загревачи
Широка примена за индиректни системи на греење.
Како работен флуид се користат термички масла.

Предности :
• Затворен циклус = минимални загуби
• Безпритисни систем за температури до 250 °C
• Автоматска контрола = оперативна флексибилност
• Добра термичка ефикасност

Парни котли за брзо пороизводство на пареа
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Термо-маслени котли и загревачи
Размена на топлина во
топлиноразменувачи

Потрошувачи

Кон
потрошувачи

Поврат на
флуидот во
загревачот
Термичко
масло кое
се загреава
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Термо маслени котли

Ознаки : 1–Горилник, 2-Преден капак од котел, 3-Топлинска изолација, 4-Меѓуцевен
простор (канал за чадни гасови), 5-Топлиноразменувачка површина со која се
оформува ложитето и каналите за чадни гасови, 6-Задна топлиноразменувачка
површина

Класификација на котли спрема ЕУ стандарди
Регулативата на заштеди на енергија е една од главните политички
цели на ЕУ.
За ефикасноста на котли, беа изготвени насоки (Упатство 92/42/EU
совет) .
Со насоките се дефинираат класи на котли и минимум барања за
енергетска ефикасност (минимум ефикасност), за котли до
400 kW.
Видови котли :
 Стандардни котли,
 Ниско температурни котли (LT котли)
 Кондензациони котли

Стандардни котли
Стандардни котли се сметаат котлите кои кои работаат
со зголемени температури.
Температурата на водата во
котелот се одржува во граници од 70 – 90 оС.
 Конструкциите на ваквите
стандардни котли не се погодни за кондензација на
чадните гасови.
 К.п.д. на котелот е помал од
к.п.д. кај кондензационите
котли.

Нискотемпературни котли
Нискотемпературни котли се котли кои можат трајно да
работаат со температура на водата на влез во котелот од
35 – 40 оС. При тоа се користи повеќестепена регулација
на капацитетот на ложиштето.
Конструкцијата на ниско температурните котли е таква, што
при одредени услови, врз топлино разменувачките површини од котелот, може да дојде до кондензација на
пареата од чадните гасови.

Кај ваквите котли, температурата на разводната вода и
чадните гасови се смалуваат спрема кривата на греење,
во согласност со парцијалното оптоварување, со што се
смалуваат загубите.
Современите нискотемпературни котли постигнуваат к.п.д.
од сса 91 – 95 % Поголемите котли со двостепени, или
модулирани горилници, остваруваат к.п.д. Од 94 – 96 %.

Нискотемпературни котли
Пример : Нискотемпературен котел
со атмосферски горилник за гас со
капацитет од 11-60 kW
 Стандардна ефикасност: 84/93 % (Нs/Hg)
 Голема работна сигурност и долг век на










траење, со грејни површини од специјално леано железо со ламеларен графит
Чисто согорување преку атмосферските
premix горилници
Ниска потрошувачка на енергија преку
регулација на температурата на водата
во котелот во зависност од надворешната температурата
Низок шум при старт
Може да се комбинира со бојлер за
топла вода за домаќинство
Компактни димензии
Лесно ракување поради малата тежина и
компактниот дизајн
Добри еколошки карактеристики

Современа конструкција на ниско
температурен котел

Кондензациони котли
Кондензациони котли се котли кај кои се користи и топлината од кондензација на водената пареа која се
содржи во чадните гасови, како продукти од согорувањето на горивото.
 При смалување на температурата на грејните површини помала од температурата на оросување, доаѓа до
кондензација на водената пареа која се содржи во
чадните гасови, при што се искористува топлината на
кондензација на водената пареа.
 Од причини што горивата кои се користат, имаат
различен елементарен состав, како и различни стехиоментриски односи, температурите при кои се појавува
кондензација, се различни, за различни горива.
 За природен гас, температурата на кондензација е сса
57 оС, а за нафта е сса 47 оС.

Кондензациони котли
Примери шеми

Кондензациони котли
-Примери

Кондензациони котли
-Примери

Билансни перформанси
Продукција на топлина
Продукција на топлина, вообичаено се реализира во
котелски постројки, при што, на база на согорување на
гориво, во зависност од потребите, се продуцира
топла/врела вода, пареа, врело масло, и.т.н.

К.п.д. за искористување на примарната енергија при
процесите на трансформација, зависи од повеќе
фактори, но во главно сврзани со видот на примарниот
ресурс ( видот на гориво ) кој се користи.
Кај користење на фосилни горива, к.п.д. е cca 75 – 90 %.
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Продукција на топла/врела вода се остварува во топловодни/вреловодни котларници.
Основни карактеристики на овие постројки се:
 капацитет на постројката по однос на генерирање на

топлинска енергија,
 параметри на топла/врела вода.
 ( потрошувачка на гориво, адекватна на наведените основни
карактеристики ).

Проектните, конструктивните и изведбените карактеристики на опремата за котларниците, зависат од повеќе
фактори, како :
 наведените основни карактеристики,
 намена на постројката,
 видот на употребувано гориво,
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 режимите на работа, и.т.н.

Топловодни/вреловодни котли и котларници
tR ( iR ), SR
mW = const
Котелска
постројка

гориво

P

K

tP ( iP ), SP
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлината од согорувањето на горивото ( QB,K),
трансформира во расположива топлина на излез
котелот ( QK ), а дел ќе се појави како загуби (
различни основи ) во процесот на согорување
горивото во котeлскиот агрегат ( ΣQZ,K ).
Енергетски биланс за котелски агрегат

QB , K  QK   QZ , K
i

Топлина која се генерира со согорување на горивото

QB, K  QB, KT  BK H d
367

се
од
по
на

Топловодни/вреловодни котли и котларници
Кај затворени топловодни/вреловодни циркулациони
системи, протокот на вода во системот е константен.
Заради упростување, се зема дека температурата на разводната и повратната вода во системот е константна :
mW = const.

;

tWR , tWP ~ const.

;

cW = const.

Pасположива топлинска енергија од котелот :

QK  mW  cW  tW , R  tW , P

К.п.д. на котел :
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mW  iW , R  iW , P  mW  cW   tW , R  tW , P
QK
K 


QB , K
BK H d
BK  H d



Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлинската снага на праг на котларницата, ќе биде
топлинската снага на котловскиот агрегат ( или
агрегати ), намалена, за загубите на топлина во
самата котларница :

QKT  QK   QZ , KT
i

Кај системите за снабдување на потрошувачи со топлинска енергија, покрај изворите на топлинска енергија,
како составни елементи се и :
• топлински цевководни мрежи,
• топлински потстаници, како приемнораспределителни постројки,
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Топловодни/вреловодни котли и котларници
Кај системите за снабдување на потрошувачи со топлинска енергија, покрај изворите на топлинска
енергија, како составни елементи се и :
 топлински цевководни мрежи,
 топлински потстаници, како приемно-распределителни

постројки,

До потрошувачите, ќе се испорача количина на
топлинска енергија, која е на располагање на праг на
котларницата, намалена за загуби на топлинска енергија кај топлинските цевководни мрежи и топлински
потстаници, т.е. :

Q

POTR

каде :
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 QKT   QZ , DS  QK   QK   QZ , DS

Q

Z , DS

 QZ ,CEV   QZ , POTST

Топловодни/вреловодни котли и котларници
Топлинската снага на котелот ( котлите ), треба да
овозможи покривање на потребите за топлинска енергија на потрошувачите и покривање на дополнителните
загуби на топлинска енергија по сите основи, т.е.:

QK  QPOTR  QZ , KT  QZ , DS

QK   QPOTR 1  DZ , KT  DZ , DS 
Загуби на топлина :
• во самата котларница
• во дистрибутивен систем
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Се изразуваат како додатоци :
DZ,KT = 0,01 – 0,05
DZ,DS = 0,05 – 0,20

1–5%
5 – 20 %

Топловодни/вреловодни котли и котларници
Потребите од топлинска енергија кај поодделните
потрошувачи, претходно се дефинираат како :

QPOTR ,i  QGR,i  QSTV ,i  QOST ,i
QPOTR,i – вкупно потребна топлинска енергија за i-ти
потрошувач,
QGR,i - потребна топлинска енергија за греење,

QSTV,i - потребна топлинска енергија за санитарна топла вода,
QOST,i – останати потреби за топлинска енергија ( кујна,
технолошки потреби, и.т.н. )

372

Топловодни/вреловодни котли и котларници
Потрошувачка на гориво во котeлcка постројка :

mW  iWR  iWP  mW  cW   tWR  tWP
BK 

K H d
K  H d



Специфична потрошувачка на гориво изразена по единица количество произведена топлинска енергија, за
топловодни/вреловодни котли и котeлски постројки :

bT , K
373

BK
1


QK  K  H d

bT , KT

BKT

QKT

Конвенционални котли – Енергетски биланс
Енергија на горивото :
Горна топлинска моќ (Hg) = Долна топлинска моќ (Hd)
+ Искористлива топлина од кондензација 11 %
Потрошена енергија

100 %
82 %

72 %

Корисна топлина

Неискористена топлина од
кондензација 11 %
Загуби со излезни гасови -18 %

Загуби од неизолиран котел
и зрачење -10 %

Нискотемпературни котли – Енергетски биланс
Енергија на горивото :
Горна топлинска моќ (Hg) = Долна топлинска моќ (Hd)
+ Искористлива топлина од кондензација 11 %
Искористлива топлина од
кондензација 11 %

Неискористена топлина од
кондензација 11 %
Загуби со излезни гасови 5 %

Загуби од зрачење 1 %

Корисна топлина 94 % спрема Hd
( 85 % спрема Hg )

Кондензациони котли – Енергетски биланс
Енергија на горивото :
Горна топлинска моќ (Hg) = Долна топлинска моќ (Hd)
+ Искористлива топлина од кондензација 11 %
Tоплина од кондензација 11 %

Загуби со излезни гасови 2 %

Загуби од зрачење 1 %

Корисна топлина 108 % спрема Hd
( 97 % спрема Hg )

Котли

ЕУ минимум ефикасност во зависност од
оптоварувањето

Котли

К.п.д. кај различни видови на котли

Котли

К.п.д. кај различни видови на котли во зависност
од оптоварувањето

Парни котли
и котларници
Производството на пареа
се остварува во парни
котларници.
Основни карактеристики
на парни котли се :
 количество на произведена

пареа (капацитет на производство на пареа),
 параметри на произведената пареа.
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Парни котли и котларници - Карактеристики

Проектните, конструктивните и изведбените карактеристики на опремата за котларниците, зависат
од повеќе фактори, како:
 наведените основни карактеристики,

 намена на постројката,
 видот на употребувано гориво,
 режимите на работа, и.т.н.
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Парни котли и котларници - Биланси
Енергетски биланс
Енергетски биланс за котелски агрегат и соодветно за
комплетна котелска постројка, во општ случај :

QB , K  QK   QZ , K
i

Матреријален биланс
Материјални биланси на количества на пареа,
повратен кондензат, напојна и свежа вода :

mKT  mK  mSP, KT  mZ , KT  mK  mSP
при што:
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mK  mNV  mPT  mSV
mSP  mSP,KT  mZ ,KT

Парни котли и котларници – К.п.д.
К.п.д. на котел и соодветно на котелска постројка :
K 

m i  i 
QK
 K K NV
QB ,K
BK H d

 KT 

m i  mPT iPT  mSV iSV
QKT
 KT KT
QB , KT
BK H d

Потрошувачка на гориво за котел и котелска постројка :
BK 

mK  iK  iNV
K H d



Специфична потрошувачка на гориво изразена по единица количество произведена топлинска енергија и
соодветно единица маса произведена пареа :
bT , K 
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BK
1

QK  K  H d

bT , KT 

BKT
QKT

Дистрибутивни системи
Кај системите за снабдување на надворешни потрошувачи со топлинска енергија-пареа, покрај изворите на
топлинска енергија, како составни елементи на истите
се и :
 приемно-распределителни постројки (PRP),
 топлински цевководни мрежи (CDS).

Енергетски к.п.д. на дистрибутивен систем :

 DS   PRP CDS
ηRPR - к.п.д. на приемно-распределителна постројка,
ηCDS - к.п.д. на топлински цевководни мрежи :
385

Дистрибутивни системи
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Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Ексергетски биланс за комплетна котeлска постројка :
X
X
X
EKT

E


,VL
KT , IZL
KT

Големини на ексергии на влез/излез од котларница :
X
X
X
X
E KT

E

E

E
,VL
B
PT
SV 

 BK H d  mPT iPT  iOK  TOK s PT  sOK   mSV iSV  iOK  TOK sSV  sOK 

при што :
X
EKT
, IZL  mKT iKT  iOK  TOK s KT  sOK 
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Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Големините на ексергиите на влез/излез од котларницата:

EBX  BK H d
E

X
PT

 mPT iPT  iOK  TOK sPT  sOK 

X
ESV
 mSV iSV  iOK  TOK sSV  sOK 
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Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Расположива и исползувана ексергија
X
EKT
, RASP  BK H d
X
X
X
X
EKT

E

E

E
, ISP
KT , IZL
PT
SV

Загуби на ексергија :
X
X
X
X
X
 KT
 EKT

E

E

E
,VL
KT , IZL
KT , RASP
KT , ISP

Ексергетски к.п.д.
X
 KT
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X
E KT
, ISP

E

X
KT , RASP

 1

X
 KT
X
E KT
, RASP

Парни котли и котларници – ексергетски
големини и показатели ( информативно ! )
Специфичната потрошувачка на гориво, изразена по
единица количество предадена енергија на праг на
котларницата :
X
KT

b



BK
X
E KT
, ISP

Ексергетски к.п.д. на приемно-распределителна постројка и соодветно топлински цевководни мрежи :

 DS   PRP  CDS
X
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X

X

Постројки и опрема

КОТЕЛСКИ ПОСТРОЈКИ
КОТЛАРНИЦИ

Kотелски постројки
Kотелска постројка - Обединета целина од постројки и
уреди, со цел за реализација на функцијата на котелот,
т.е. за добивање на водена пареа, или топла/врела
вода на база на топлина која се добива со изгорување
на горива.


Составни елементи на котелските постројки :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Котел, како основен погонски агрегат,
Уреди за припрема и подготовка на горивото и негово внесување
во ложиштето,
Вентилатор за довод на воздух во ложиштето,
Вентилатор за чадни гасови,
опрема за прочистување на чадните гасови,
Опрема за одведување на згура и пепел,
Оџак,
Опрема за хемиска припрема на водата,
Пумпи за довод на напојна вода во котлите,

Kотелски постројки
Поделба, во зависност од видот на флуидот кој се
испорачува
•

Парни котелски постројки,

•

Водогрејни котелски постројки,

•

Други ( термомаслени, и.т.н. ).

Парни котелски постројки
Шема на парна котелска постројка

1 – ложиште кај стационарен котел,
2 – барабан,
3 – завесасти прегревачи на пареа,
4 – загревач за напојна вода (економајзер)
5 – загревач на воздух,
6 – вентилатор за свеж воздух,
7 – филтер за прочист. на чадни гасови,
8 – вентилатор за отсис на чадни гасови,
9 – бункер за пепел и згура,
10 – млин за јаглен,
11 – млински вентилатор,
12 – бункер за јаглен.

Парни котелски постројки
 Во ложиштето 1 со изгорување на горивото се добиваат високо

температурни продукти на согорувањето, кои својата топлина ја
оддаваат на грејните топлиноразменувачки површинни од котелот.
 Во загревачот на воздух 5 се загрева воздухот кој се доведува со
вентилатор 6, кој така загреан, се внесува во ложиштето 1.
 Во загревачот на вода (економајзерот) 4 се врши загревање на
напојната вода која загреана се внесува вo барабанот 2. Од
барабанот, водата се доведува до грејните испарувачки површини,
каде се трансформира во заситена пареа. Грејните топлиноразменувачки површини се поставуваат на внатрешните страни од
ложиштето како екрански цевки, а во гасните канали од котелот
како конвективни пакети.
 Сувозаситената водена пареа од барабанот 2 се доведува до
прегревачот на пареа 3, каде се прегрева до температура која ја
надминува температурата на заситување, адекватна на притисокот
во котелот. Прегреаната пареа, потоа се носи до потрошувачот.
 Чадните гасови кои се одведуваат од котелот, после прочистување во филтер 7, со вентилатор 8 низ оџак се исфрлаат во
атмосфера.

Парни котелски постројки
Основните карактеристични параметри за котлите се
јавуваат како карактеристични параметри и за котларниците, меѓутоа како параметри на праг на
котларница
 Капацитет на производствотo на пареа,
 Пaраметри на пареата, како притисокот и
температуратa ( евентуално и температурата на
прегревање на пареата ),
 Температура на напојната вода,
 К.п.д. на котелот и котелската постројка.

Одведување на чадните гасови

Обезбедување на промаја, како услов за одведување на
чадните гасови од котелските постројки, и за совладување на загубите при струењето на чадните гасови
низ гасниот тракт.

Промајата се реализира, како природна и присилна
промаја.

Одведување на чадните гасови
 Природна промаја се оства-

рува со користење на оџак со
адекватна висина Η.
 Гравитациониот напор како

погонска сила за обезбедување на струењето на чадните
гасови, се реализира за сметка на разликите на густините
на атмосферскиот воздух и
топлите чадни гасови.

Природна промаја кај
котелски агрегат

Одведување на чадните гасови
Raspolo`iv gravitacionen napor, ili raspolo`iv
pritisok, kako pogonska sila koja obezbeduva струење
на чадните гасови во гасно воздушниот тракт :

pRASP  H gok   gas 
kade :
ΔpRASP – расположива разлика на притисок, Pa
Н – висина на оџак, m
g – земјино забрзување, g = 9.81 m/s2
ρgas , ρok – специфична густина на излезните чадни гасови при
температури на гасот во оџакот и на околината tgas и tok , kg/m3.

Одведување на чадните гасови
 Присилна промаја, како присилно движење на чад-

ните гасови, се применува кај постројки со погоолеми
аеродинамички загуби во гасниот тракт, кога со оџакот
не може да се постигне задоволителна вредност на
промајата.
 Користење на вентилатори за присилно движење на
гасно-воздушниот поток.
 Со работата на вентилаторот, или вентилаторите, треба да се обезбеди совладување на аеродинамичките
загуби на притисок во гасно-воздушниот тракт на
котелскиот агрегат.
 Во зависност од поставеноста на вентилаторот ( вентилаторите ), може да се реализира подржување на
натпритисок, или потпритисок во ложиштето и во
гасно воздушниот тракт.

Одведување на чадните гасови
 Подржување на потприти-

сок во ложишниот простор и
во гасниот тракт.
 Вентилаторот е поставен на

излез од котелскиот агрегат
и тоа после постројката за
прочистување на чадните
гасови.
Принудна промаја кај
котелски агрегат

Одведување на чадните гасови
 Потребен потпритисок во

ложишниот простор од
сса 20 – 30 Ра.
 Вкупниот потпритисок кој

треба да се обезбеди кај
помали котелски агрегати
цца 1 – 2 кРа, а кај
поголеми 2.5 – 3 кРа.
Принудна промаја кај котелски
агрегат

Одведување на чадните гасови
 Вентилатори

поставени
загревачот на воздух.

пред

 Се користат за довод на воздух

во ложиштето, како и за обезбедување на разлика на притисок
за совладување на загубите на
притисок во воздушниот тракт
( канали за воздух, загревач на
воздух, слојот на гориво или
горилниците).
 Загуби на притисок во воздушниот

тракт се во ранг на големини од 1 1,5 кРа кај мали котелски агрега-ти
и сса 2 - 2,5 кРа кај големи
котелски агрегати.

Принудна промаја кај
котелски агрегат

Одведување на чадните гасови

Принудна промаја со
натпритисок во гасно
воздушниот тракт

Постројки и опрема

ПОМОШНИ УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ

Помошни уреди и постројки

Неопходноста од поодделни помошни уреди и нивни
елементи зависи од намената на котелската постројка, видот на горивото и начинот на согорување на
истото, капацитетот на постројката, и.т.н.


Напојна вода за парни котли и ХПВ
Парните котли се напојуваат со смеша од кондензат
(кој се враќа од потрошувачите нa парeа) и сирова
вода со која се надополнуваат загубите на кондензат
( 40 - 60 %).

Напојна вода за парни котли
 Како сирова вода се користи обработeна природна

вода, коja содржи примеси различни по состав и
концентрација, кои се штетни за работата на котлите
(растворени соли и нерастворливи диспергирани
материи).

 Наjштетни се солите кои ја зголемуваат тврдината на

водата (различни соединениja нa калциум и магнезиум, чија растворливост во водата е незначителна) и
корозивнo активни гасови (O2 и CO2 ).

 Тврдите соли, сe таложат на грејните површини, сo

што се создава густ слој од талог (каменец).

 Maтериите кои кристализираат во водата образуваат

во неа дисперзни честички, како течен концентриран
талог ( тиња ).

Напојна вода за парни котли

 Koeficientot

na sproveduvawe na toplina na
talogot e cca 0,16 - 2 Вт/(м К), {to e dosta pomala
вредност od вредностите на koeficientot na sproveduvawe na toplina кај metalite. Toa e pri~inata и
pri mal sloj od nafaten talog врз toplinorazmenuva~kite povr{ini, sprovеduvaweto na toplinata od
gasovite kon vodata drasti~no da se vlo{i, при што
одведувањето на топлина од страна на водата, или
пареата се смалува, ладењето на цевките се смалува,
со што se zgolemuva temperaturata od yidot na
cevkite.

Напојна вода за парни котли
 Зaradi zgolemuvaweto na temperturata na izleznite

~adni gasovi, se smaluva ekonomi~nosta na rabotata
na kotelot.
 Заради зголемена температура во цевките се смалува

јakosta na metalnite elementi od toplinorazmenuva~kite povr{ini, со што се зголемуваат можностите за
дефекти и хаварии.

 Степенот на претходна припрема на напојната вода

зависи од намената на котелот, т.е. од параметрите на
водената пареа и од капацитетот на котелскиот
агрегат.

Напојна вода за парни котли
Припремата
опфаќа

на

напојната

вода,

вообичаено



Филтрирање, како прочистување на водата од
механич-ки примеси, со постапки на отстојување и
филтрирање,



Декарбонизација
(
омекнување),
како
отстранување на тврдите соли растворени во водата,



Деминерализација - отстранување на минерални
соединенија,



Деаeрација - отстранување на гасови кои се
растворени во водата.

Напојна вода за парни котли - Напојни пумпи
Припремената напојната вода, од собирниот резервоар
на дегазаторот, се доведува до напојни пумпи, со кои
се пумпа во парниот котел и тоа со притисок на
системот.
Денес, најчесто напојните пумпи, се повеќестепени центрифугални пумпи. Се карактеризираат со :
 Проток, m3/h

 Напор, Ра
 Коеф. на полезно дејство, %
 Број на вртежи на ел. мотор, vrt/min
 Ел. снага на ел. мотор, kW

Продувување на котлите

 Постојано, или повремено продувување на котлите, се

јавува како потреба, заради зголемувањето на концентрацијата на соли во просторот на котелот, при процесот на
генерирање на водената пареа.
 Од барабанот на котелот се испушта одредена количина

на вода со зголемена концентрација на соли.
 Кај котли со мал капацитет се користи обработка на

водата во самиот котел, при што кон напојната вода се
додаваат хемиски сретства, кои стапуваат во реакција со
солите и во вид на талог се отстрануваат при продувка на
котелот.

Сепарација на водена пареа

 Постапка за одделување на капките на вода во

пареата. Причината е смалување на внес на соли со
пареата и неса-кано таложење во цевките од
прегревачите на пареа и проточните делови од
турбините.

 Сепарацијата

на пареата се врши сепаратори,
вградени во барабаните од котлите, а се користат и
посебно поставени сепаратори.

Парен пламено-гасно цевен
котел во блок изведба

Парен пламено-гасно цевен котел во блок изведба
(тип BKG)
 Blok-izvedba na kotel, kako integralna transportibilna celina

koja se ispora~uva za monta`a, komplet od kotel so pomo{ni
uredi, smesteni nа zaedni~ko postoqe.
 Rabotata na kotelot e potpolno avtomatizirana.

Opfat na блок котелски агрегат











Baraban na kotelot,
Povratni komori za ~adnite gasovi,
Gorilnik,
Ventilator zа dovod na vozduh vo lo`i{teto
Napojni pumpi ( kaj parni kotli ),
armatura so kotelot,
oyid i izolacija
Postoqe na kotelot,
Skali i galerija (kaj pogolemi edinici ) .
Кomanden ormar i avtomatika,

Парен пламено-гасно цевен котел во блок
 Primena

За obezbeduvawe na parea, ili topla/vrela voda, t.e. :
 Пroizvodstvo na tehnolo{ka parea za najrazli~ni

potrebi vo industrijata,
 Пogon na pomali parni uredi ili turbini,
 Сnabduvawe so topla, ili vrela voda za greewe na
stambeni naselbi, stopanski zgradi, bolnici, hoteli,
{koli, sportski objekti, itd.

 Gorivo
 Мo`at da se koristat site vidovi na maslo za gorewe,
 Гas,
 Кombinacija maslo za

gorewe/gas.

Иzvedba
Kotelot e cilindri~en, le`e~ki, so tri proodi na ~adnite gasovi:
 I prood - plamena cevka koja e voedno i lo`i{te.
 Кaj pogolemi edinici, prviot prood e so dve plameni cevki,
 II, III prood - gasni cevki.

Гасно воздушен тракт

Funkcionirawe
 Кako produkti od sogoruvaweto na gorivoto vo plamenata cevka,

чadnite gasovi, posle izlezot od prviot prood (plamenata cevka),
vo povratnata gasna komora go menuvaat smerot na strueweto za
180o i strujat niz gasnite cevki (2. prood). Vo prednata povratna
gasna komora, povtorno go menuvaat smerot na dvi`ewe za 180o i
strujat niz gasnite cevki od 3. prood, do izlezot vo gorniot del
od zadnata gasna komora, otkade vleguvaat vo oxakot.
 Strueweto na ~adnite gasovi niz kotelot e nadpritisno (nadpritisna promaja).
 Вo gasniot trakt od kotelot ( plamenata cevka, gasnite cevki i
povratnite komori ) vladee natpritisok, {to se obezbeduva so
ventilatorot za dovod na vozduh za sogoruvawe na gorivoto. So
toa se onevozmo`uva vsisuvawe na vozduh od оkolinata, pri {to
vi{okot na vozduh e konstanten во celiot prood na ~adnite
gasovi niz kotelot, a so toa i k.p.d. e pogolem.
 So nadpritisnoto struewe, se obezbeduva nezavisnost od visinata na oxakot, nema potreba od ventilator zа otsis na ~adnite
gasovi, а pomala e и snagata za pogon na ventilatorskiot ured.

Funkcionirawe
 Lo`i{teto (plamenata cevka) е prilagodena na oblikot na

plamenot, а toplinskoto optovaruvawe e odbrano taka da
so mal koeficient na vi{ok na voz-duh se postignuva
potpolno izgoruvawe na gorivoto до izlez od lo`i{teto.
 So prood na ~adnite gasovi niz dva snopovi od gasni cevki,
se postignuvaat niski izlezni temperaturi na ~adnite
gasovi, доbro iskoristuvawe na toplinata od sogoruvaweto
na gorivoto, so {to se realiziraat k.p.d. do 91%.
 Povratnata komora za gasniot potok, na izlez od lo`i{teto (plamenata cevka), kaj pomalite edinici e smestena
vnatre vo obvivkata od barabanot, dodeka kaj pogolemite
edinici, zaradi poednostavna konstrukcija i obezbeduvawe
na popovolni uslovi za toplin-skite dilatacii, postavena
e od nadvore{nata strana.

Funkcionirawe
 Napojnata voda se doveduva vo barabanot so posebna

cevka za dovod.
 Pareata se odveduva preku separator za vodeni kapki,
koj e vgraden vo parniot prostor od barabanot.
 Vo izvedba za isporaka na vrela, ili topla voda,
vodata vo kotelot se doveduva so posebna e`ektorska
vovedna cevka, so {to se obezbeduva dobro me{awe i
cirkulacija na vodata vo vnatre{nosta na kotelot,
kako i zgolemuvawe na temperaturata na povratnata
voda pred nejziniot kontakt so grejnite povr{ini.

Karakteristiki i osobenosti na plameno-гасно
cevni kotli vo blok izvedbi
(спрема наводи во комерцијално технички каталог)
 Golem kapacitet na kotelot pri mali dimenzii na








kotеlskiot agregat,
Вisok k.p.d.,
Promaja so nadpritisok,
Kratko vreme na zagrevawe, so {to se ovozmo`uva
elasti~nost na pogonot,
Avtomatska rabota na kotеlskiot agregat,
Ednostavno rakuvawe, lesen nadzor i odr`uvawe,
~istota na pogonot,
Lesen transport i brza monta`a kotelot,
Ednostaven temel, pri {to e dovolna cvrsta pодloga
na koja e polo`en kotelot.

Технички карактеристики
(спрема наводи во комерцијално технички каталог)

 К.p.d.

Технички карактеристики
(спрема наводи во комерцијално технички каталог)

 Q
 D

Технички карактеристики
(спрема наводи во комерцијално технички каталог)

CO2 , %

Konstrukcija i konstruktivni елементи

Konstrukcija i konstruktivni елементи

Надолжен пресек

Konstrukcija i konstruktivni елементи

Прегревач
на пареа

Напречен пресек

Baraban na котelot
 Еdnostavna konstrukcija, {to ovozmo`uva lesna i sigurna izvedba.
 Se izrabotuva vo zavarena izvedba od kotelski limovi i cevki, so

kvalitet sprema barawata за вакви konstrukci i va`e~kite propisi.
 Rasporedot na plamenata i gasnite cevki ovozmo`uva dobra
cirkulacija na vodata, lesno ~istewe i pogodno vodewe na ~adnite
gasovi niz kotelot.
 Barabanot ima eden do tri vlezni otvori (sprema goleminata na
kotelot), kako i pove}e otvori za ~istewe i nadgleduvawe.

Plamena cevka
 Кaj pomalite edinici е ramna, ili kombinirana ramna

i branovidna.
 Kaj pogolemite edinici sekoga{ e branovidna.
 Изведби со една, или две пламени цевки.

Гасни цевки
 Gasnite cevki se vgraduvaat vo yidovite od cevnite plo~i, so kom-

binacija na presuvawe i zavaruvawe.
 Pri potrebi od remont i popravki, za da bide ovozmo`eno izvle-

kuvawe na gasnite cevki, se ostava sloboden prostor pred
kotelot, ili pred vrata vo yidot od kotlarnicata.

Povratna komora zad lo`i{teto
(plамеnata cevka)
 Кaj edinici so kapacitet до cca 3500 kg/h parea, е smestena vo

vnatre{nosta od barabanot, {to ovozmo`uva ednostavna izvedba
na komorata so minimalno oyiduvawe.
 Кaj pogolemi edinici povratnata komora е na zadnata strana od
barabanot, kako nadvore{na izvedba.
 Se izrabotuva od membranski, potpolno nepropusni yidovi
(cevka-rebro-cevka). Сite se me|usebno, a i zа barabanot zavareni, а cevkite se spoeni so vodeniot prostor na kotelot, taka
што yidovite od komorite pretstavuvaat visokoefektivni grejni
povr{ini.

Povratni komori za ~adni gasovi
 kade ~adnite gasovi od vtoriot и tretiot prood (od prviot

и vtoriot snop na gasni cevki) se svrtuvaat za 180o, t.e. za
90o. Komorata na zadnata strana se spojuva so gasen kanal,
ili direktno so oxakot. Komorite se izvedeni od ~eli~ni
limovi i profili vo zavarena konstrukcija, dobro se
zadihtovani so azbestni dihtonzi i izolirani. Na komorite,
vratite za ~istewe na gasnite cevki i priklu~oci zа
kontrolni i merni i nstru menti.

Pregreva~ na parea
 Сe primenuva vo slu~ai kade e potrebna pregreana parea.
 Сe izrabotuva za kotli so kapacitet na proizvodstvo na parea od

cca 2500 kg/h pareа i pove}e,
 Сe vgraduva vo gasnata povratna komora, posle plamenata cevka.
 Se izveduva vo oblik na samonosiv ceven snop, sostaven od pove}e
paralelno postaveni horizontalni cevni krivini, pricvrsteni
zaedno so sobirna komora na zatvora~ot-nosa~ na zadnata strana od
cevnata gasna povratna komora.

Pregreva~ na parea
 Cevkite od pregreva~ot na parea se izraboteni od legirani

kotеlski cevki, а na kraevite se zavareni и sobirni komori.
 Sobirnite komori, po pravilo se izraboteni od nelegirani
kotеlski cevki, а pо potreбa mo`at da bidat i legirani.
 Pregreva~ot na parea е spoen so kotelot na na~in sekoga{ da e
obezbedeno strueweto na celata koli~ina na parea niz pregreva~ot, а so toa ladewe na cevkite.
 Osobenost na pregreva~ot na parea e vo malite razliki na temperaturite na pregrevawe, pri niski i visoki optovaruvawa kotelot.
 Pri pu{tawe vo rabota, dodeka pareata vo kotelot ne e razviena,
niz pregreva~ot cirkulira kotlovska ili napojna voda zaradi
ladewe na cevkite.
 Pri niski temperaturi na pregrevawe, pregreva~ot na parea se
vgraduva vo prednata gasna povratna komora, so {to e mo`no da se
vr{i delimi~no pregrevawe, t.e. del od pareata se odveduva kako
zasitena, a del se pregreva. Кaj vakva izvedba na pregreva~ot na
parea, pri pu{tawe vo rabota, ne e potrebna nikakva posebna
postapka.

Оѕид на котелот
 Сveden е na najmala merka. Se oyiduva samo po~etokot na

plamenata cevka do gorilnikot i kapakot na vlezot vo
povratnata komora.
 Сe izrabotuva od visokokvalitetni ognootporni materijali
( nabivnа masа i ognootporni tuli, kao i од izolacioni
tuli).

Nadvore{nata izolacija na kotelot
 Сtaklena ili mineralna volna so obloga од aluminumski ili

pocinkuvan lim.

Цевководи и аrmaturи
 Vo sklop na blokot na kotelot pripa|aat i adekvatni

cevkovodi.
 Kotelot se opremuva so celokupna propi{ana i potrebna
armatura.

Postoqe na kotelot
 Иzvedeno е kako ramka од profiliran ~elik i slu`i zа nosewe na

elementite od blokot na kotelot.
 Barabanot od kotelot se potpira vrz postoqeto so eden fiksen i
eden podvi`en lizga~ki oslonec.
 Pri monta`a na kotelot, potrebno e pod postoqeto da se postavi
podloga od filc, oslonuvaweto na temelot da bide meko.

Напојни пумпи
 За

нapojuvawe na kotelot, се инсталираат dve
centrifu-galni napojni pumpi so elektromotoren
pogon.
 Нapojuvaweto е со аvtomatskata regulacija.

Ladilnik зa zemawe na probi
 Сlu`i da ovozmo`i povremeno zemawe na probi od kotlovskata

voda, za vr{ewe na kontrola na kvalitetot na vodata i odreduvawe
na koli~inata na voda za odmuquvawe od kotelot.
 Ladeweto se vr{i so voda od vodovod.

Galerija i skali
 Служат za opslu`uvawe na kotelot.

 Сe ispora~uvaat vo sklop na blokot na kotelot za pogolemi

agregati.

Ventilator za vozduh
 Slu`i zа dovod na vozduh zа izgoruvawe na gorivoto i za sovladu-

vawe na otporite na struewe na vozduhot niz gorilnikot, kako i
za zа sovladuvawe na otporite za struewe na ~adnite gasovi niz
kotelot (pritisno struewe).
 Kaj nekoi izvedbi na gorilnici, ventilatorot e smesten vo ku-

}i{teto od gorilnikot. Ventilatorot go dvi`i elektromotor.

Oxak
Функционално, dovolen e kratok limen oxak zа odvod na ~adnite
gasovi preku krovot vo atmosfera.
 Lesen limen oxak до 12 m visina nad prirabnicata na izleznata
gasna komora, mo`e da bide direktno oslonet na kotelot.
 Kotelot, mo`e da se spoi и na bilo kakov postoe~ki oxak so
dovolno golem presek i koj e propisno izveden.
 Visinata na oxakot se diktira od uslovite na rasejuvaweto na
zagadenite ~adni gasovi i dozvoleniot stepen na zagaduvawe na
atmosferata.


Napojna i котеlsка voda

 Сe upotrebuva potpolno omeknata i degazirana voda.
 Kaj vrelovodni i toplovodni sistemi, mora i kotelot i sistemot

na greewe da se polni so omeknata voda.
 Detalni podaci za kvalitetot na napojnata i kotlovskata voda se

даваат при nara~kata na kotelot, sprema uslovite na postrojkata.

Uredi za lo`ewe
 Blok-kotlite e mo`no da se lo`at so site vidovi na








maslo za gorewe, vklu~uvaj}i gi i onie so najgolem
viskozitet ( Т sprema JUS В.Н2.430), kako i so
razli~ni otpadni masla.
Za kvalitetno sogoruvawe na gorivoto i besprekorna
rabota na gorilnicite, neophodno е gorivoto da e so
sooddveten viskozitet i pritisok, a vakvite golemini
treba da se odr`uvaat za vreme na pogonot.
Razvieni se razli~ni sistemi za priprema na gorivoto,
koi vo potpolnost gi zadovoluvaat postavenite
barawa.
Primena na dneven rezervoar, kaj vakvite sistemi
otpa|a.
Kaj rezervoarite e vgraden {teden grea~, koj ja zagreva
koli~inata na gorivo koja e potrebna za soodvetniot
kapacitet na kotelot. Taka se realiziraat za{tedi i
se zgolemuva pogonskata sigurnost.

Instalacija zа priprema na
te{ko maslo za lo`ewe so kru`en vod
За avtomatski gorilnik so kontinuirana ili stepenesta regulacija.
Gorivoto, skladirano vo rezervoarot (1), se zagreva so {teden grea~
(2) na viskozitet dovolen zа pumpawe. Niz dvostruk filter (3)
gorivoto doa|a do pumpata (4) koja go potisnuva vo kru`niot vod (5).

Instalacija zа priprema na
te{ko maslo za lo`ewe so kru`en vod
 Na krajot od pritisniot del od kru`niot cevkovod, se nao|a pres-

truen ventil zа odr`uvawe na pritisok (6) koj go propu{ta vi{okot
na gorivo vo povratniot cevkovod kon {tedniot grea~. Na vakov
kru`en cevkovod mo`at da se priklu~at edan ili pove}e gorilnici.
Na mestoto na priklu~ok na gorilnicite se nao|a filter (7).
 Gorilnikot (8) е vo blok-izvedba, {to zna~i deka pumpata,
dogreva~ite, brizgalkata, ventilatorite i ostanatite sklopovi zа
regulacija i upravuvawe ~inat edinstvena cеlina podobna zа brza i
ednostavna monta`a. Кaj nekoi izvedbi, ventilatorot e odvoen од
gorilnikot.
 Gorilnikot е priklu~en na kru`en cevkovod so dve svitlivi cre-va.
Gorivoto doa|a preku zapirna slavina i filter до pumpata vo
gorilnikot, koja preku dogreva~ot go potisnuva vo brizgalkata.
 Eden del od gorivoto se raspr{uva vo lo`i{teto od kotelot, dodeka
ostanatiot del niz ventilot za regulacija vo sostav na nadvore{niot
regulator (maslo-vozduh) se vra}a vo odvaja~ot, koj е taka izveden, ova
dosta zagreano maslo da ne se vra}a vo rezervoarot, tuku na vsis vo
pumpata od gorilnikot.

Instalacija zа priprema na
te{ko maslo za lo`ewe so kru`en vod
 Taka se postignuva za{teda pri zagrevaweto na gorivoto i se

izbegnuva mo`nost od pregrevawe na gorivoto vo rezervoarot.
Del od uredot za avtomatsko upravuvawe i regulacija se nao|a vo
komandniot ormar (9). Gorilnikot е opremen so soodvetna kontrolnik na plamenot.
 Za pu{tawe vo pogon predvideno е zagrevawe na gorivoto so

elektri~na energija. Za taa cel vgraden e {teden grea~, kako
elektri~en patron, dodeka gorilnikot pokraj paren ili vrelovoden, opremen e i so elektri~en dogreva~.

Laden start so te{ko maslo za lo`ewe (mazut)
 Laden start se izveduva i so lesno maslo za gorewe. Blok-

kotlite se opremeni so gorilnik i instalaciјa po standardite
na DIN 4787 i 4755 i sigurnosni smernici (SR-OL).

Avtomatika
Зa potpolno avtomatska rabota na kotelot :
 Kapacitetot na kotelot, t.e. proizvodstvoto na parea, или toplinskiot kapacitet, avtomatski se regulira, vo zavisnost od
potro{uva~kata na parea, или toplina zа greewe, pri odr`uvawe
na konstanten pritisok na pareata, odnosno temperatura na
vrelata voda.
 Regulacijata na kapacitetot na kotelot, se izveduva so regulacija na
dovodot na gorivo i vozduh (kontinuirano ili stepenesto) pome|u
minimalniot i maksimalniot kapacitet na gorilnikot so pomo{ na
presostat, odnosno termostat, koi даvaat impulsi na regulacionite
organi od uredot za lo`ewe.
 Pri pad na potro{uva~kata na parea, одnosno toplina, pod granicata
odredena so minimalniot kapacitet na gorilnikot, gorilnikot
avtomatski se isklu~uva. Koga е potrebno ponovo da se zgolemi
kapacitetot na kotelot gorilnikot avtomatski se potpaluva.
 Napojuvaweto, se regulira avtomatski. Kaj pomalite edinici so
vklu~uvawe i isklu~uvawe na elektromotorot od napojnata pumpa, а
kaj pogolemite edinici kontinuirano so pomo{ na motoren
regulacionen ventil, dodeka pumpata e neprekinato vo pogon. Po
potreba, kotlite se izveduvaat i delumno avtomatizirani.

Sigurnost na pogonot
 Sigurnost na pogonot кaj blok-kotlite se obezbeduva so

primena na potrebni avtomatski sigurnosni еlеmenti
povrzani vo “sigurоnosen lanec”.
 Ako деluva, bilo koj од elementite, {to zna~i да даva

impuls zа pre~ki, se prekinuva dovodot na gorivo, t.e. se
zapira rabotata na gorilnikot, t.e. ako е pri start,
gorilnikot ne se potpaluva i даva signal ”pre~ki”, so
opti~ki ili zvu~en alarm, ili dvata едновремено.

Elementi na sigurnosniot lanec
 Kontrolnik na plamenot

 Рeagira koga izostanuva plamenot pri potpaluvawe, ili pri gasewe na

plаmenot vo pogon.

 Prvo osiguruvawe na nivota na voda

 Сo еl. kontakti и dava~ na nivota na voda se деluva koga nivoto na voda

}e padne na najnisko dozvoleno nivo ( da se vidi opis na uredite za
napojuvawe na kotelot ).

 Vtoro osiguruvawe na nivoto na voda

 So еl. sonda koja reagira pri pad na nivoto na voda pod najnis-kata

polo`ba,

 Grani~en presostat ( kaj parni kotli )

 Рeagira koga pritisokot na pareata vo kotelot, }e ja postigne

grani~nata dozvolena vrednost.

 Grani~en termostat ( kaj vrelovodni kotli )

 Рeagira koga temperaturata na vrelata voda }e ja postigne grani~nata

dozvolena vrednost.

 Kraen kontakt na gorilnikot

 Сe aktivira, dokolku gorilnikot ne e zatvoren (kaj gorilnici koi

mo`at da se otvoraat npr. na mente{iwa. ).

 Kraen kontakt na gasnite klapni

 Деluva ako klapnata ( dokolku postoi) ne e na propi{ana polo`ba zа

pogon kotelot.

Elementi na sigurnosniot lanec
 Kraen kontakt na gorilnikot

 Сe aktivira, dokolku gorilnikot ne e zatvoren (kaj gorilnici koi

mo`at da se otvoraat npr. na mente{iwa. ).
 Kraen kontakt na gasnite klapni

 Деluva ako klapnata ( dokolku postoi) ne e na propi{ana polo`ba zа

pogon kotelot.
 Kontrolnik na vozduh za izgoruvawe
 Деluva pri nedostatok na vozduh za sogoruvawe (ako pritisokot e

prenizok).
 Potreбen е koga ventilatorot e nadvor od blokot na gorilnikot.
 Kontrolnik na temperaturata na masloto za lo`ewe

 Деluva ako ne e postignata propi{ana temperatura kaj onie masla koi

treba da se zagrevaat.
 Sigurnosni uredi kaj gasni lo`i{ta

 Сe primenuvaat sprema barawata i odredbite vo soodvetnite propisi.

 Komanden ormar

 Кade se smesteni komandite od gorilnikot, ventilatorot, elektro

napojnite pumpi, kako i od ostanatite pomo{ni uredi i avtomatikata.
 Ured za avtomatsko napojuvawe na kotlate

 Нapojuvaweto e avtomatsko со аvtomatska regulacija na nivoto na voda

vo kotelot.

Dvopolo`ajna regulacija na nivoto na voda
 Сe primenuva kaj kotli so pomali kapaciteti. Funkcionira na

princip na vklu~uvawe i isklu~uvawe na elektromotorite od
napojnite pumpi.
 Plovakot od dava~ot na

nivoto na voda деluva na
elektri~nite kontakti
vo glavata na dava~ot
(1), а ovie na regulacioniot ured (6) vo komandniot ormar.

Dvopolo`ajna regulacija na nivoto na voda
 Dolniot raboten kontakt go vklu~uva еl. motorot od napojnata










pumpa (7) а gorniot go isklu~uva, so {to nivoto na voda se
odr`uva vo propi{ani granici.
Nad gorniot raboten kontakt, vo glavata na dava~ot (1) se nao|a
edan signalen kontakt koj даva opti~ki signal (4а) pri pre~ekoruvawe na najvisokoto nivo na voda zaradi defekt.
Кoga nivoto na voda e vo dozvoleni granici signalot (4b) stalno
sveti.
Ako gorilnikot ne isklu~i pri padot na najnisko dozvolenoto
nivoto na voda, elektri~nata sonda (2) }e go isklu~i gorilnikot
preku releto ( 3 ).
Pod dolniot raboten kontakt vo dava~ot (1) ima u{te dva
signalni kontakti (koi деluvaat vo slu~aj na defekt), а од koi
prviot signalizira pribli`uvawe na najniskoto nivo na voda so
zvu~nen (5) i svetlosen (4с) signal-alarm,
Вtoriot даva impuls zа isklu~uvawe na gorilnikot, koga nivoto
na voda }e padne na najnisko dozvoleno.

Kontinuirana regulacija na nivoto na voda
 Se primenuva kaj kotli so pogolemi kapaciteti. Napojnata pumpa

е postojano vo pogon.
 Plovakot vo dava~ot za nivoto na voda (1) деluva na potenciometarot, koj preku proporcionalen regulator (6) upravuva so
servomotorot (Ѕ) od regulacioniot ventil (8).
 Ostanatite funkcii od uredot se identi~ni kako kaj dvopolo`ajnata regulacija.
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ИНДУСТРИСКИ КОТЛАРНИЦИ
И ТОПЛИНСКИ ПОТСТАНИЦИ

Индустриски котларници
 Топловодни котларници (до 110oC)

греење на згради, технолошки процеси
 Вреловодни котларници (>110oC)
греење на поголеми системи - населби,
технолошки процеси
 Парни котларници (заситена или прегреана
водена пареа)
технолошки процеси
 Термомаслени котларници (повисоки
температури, пр. 300oC)
технолошки процеси

Индустриски котларници - примена:

 Фармацевтска индустрија
 Прехрамбена индустрија (пекари, пивари, млекари,

преработка на месо, и.т.н.,…)
 Текстилна индустрија
 Хемиска индустрија
 Преработка на животински отпадоци
 Производство на хартија и графичка индустрија
 Тутунска индустрија
 Болници
 Перални
 Друго

Горива

 Земен гас
 Течен нафтен гас (ТНГ – пропан/бутан)

 Екстра лесно масло за ложење
 Средно тешко масло за ложење
 Горива од технолошки процеси (масти,

животинска маст, биогас,…)
 Биомаса (дрво)

Индустриска парна котларница
 Парен котел

Горилник, напојни пумпи,
одсолување, одмуљување,
сигуроносно-регулациона опрема
за контрола и регулација на
притисок и ниво на водата во
котелот
 Термичка припрема на вода

Напоен резервоар t=103oC со
термички дегазатор
 Хемиска припрема на вода (ХПВ)

Јонски омекнувач, резерва - осмоза
 Развод на пареа
 Поврат на кондензат
 Довод на гориво

Котларници
12. Адекватен избор на котли
Покривање на динамиката на оптоварувањата со адекватен број на
котли, може да резултира со смалена потрошувачка на енергија.

Топлинска
потстаница

Топлинска
потстаница - Изглед
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Системи за рационално
искористувањена енергијата
( примери )

Системи за рационално искористување
на енергијата ( примери )
Примери спрема :
Lojze Hafner, Borut Oman, RACIONALNA IZGRADNJA IN UPORABA
INDUSTRIJSKIH KOTLOVNIC - www.beta.financeon.net/energetiki2007/.../5_2Kotlovnice....

 Искористување на отпадната топлина од чадните

гасови ( економајзер, утилизатор, греач на вода )
 Искористување на топлината од повратниот кондензат
( затворен систем на поврат на кондензат, експандер
на кондензат )
 Искористување на топлината од одсолувањето
 O2 регулација на горилникот
 Фреквентна регулација на бројот на вртежи (мотор на
горилникот, мотор на напојните пумпи)
 Работа на котли со ограничено надгледување

Искористување на отпадната топлина од
чадните гасови


Горилник (ECO)
1.степен:
греач на напојната вода
чадни гасови 240/140oC,
напојна вода 103/140oC



Горилник (ECO)
2.степен:
греач на вода на
најниско температурно
ниво (санитарна вода,
вода од ХПВ, …)
чадни гасови 140/50oC,
вода 15/60oC

Искористување на отпадната топлина од
чадните гасови

Зголемување на искористувањето на постројката ~ 4-5% (1. степен)
• Зголемување на искористувањето на постројката ~ 5-6% (1. степен + 2.
степен)
• Директна заштеда на гориво
•

Искористување на отпадната топлина од
повратниот кондензат
 Експандер на кондензат
 Искористување на топлина од

дополнително испарување на
повратниот кондензат
 Отпарената пареа може да се
користи кај потрошувачи со
потреби од помал притисок
 Преостанатиот кондензат преку кондензниот резервоар се
враќа назад во системот
 Koличината на отпарена пареа
при експанзија на кондензат од
притисок 10 bar нa 1 bar изнесува сca 12%

Искористување на отпадната топлина од
одсолување и одмуљување
 Експандер од талози и

одсолување
 Отпарувањето се ко-

ристи за греење на НР
 Помали

потреби од
свежа пареа за НР

O2 регулација на горилникот

• Контрола на оптимална количина на вишок на воздух, во однос на

потребите за согорување на горивото
• При поголеми капацитети можни се заштеди на гориво од сса 1-2%

Работа на котли со ограничено надгледување

• спрема SIST EN 12953
(TRD 604 - Германија)
• Инсталирање на дополнителна опрема за контрола на
притисок и нивото на вода
• автоматско одсолување
• автоматско одмуљување
• Едночасовно присуство на
оператор / 24
т.е. Едночасовно присуство
на оператор / 72 часа
• Полугодишни прегледи на
заштитна опрема
Автоматско одсолување
 Автоматско одмуљување
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АРМАТУРИ И ДРУГА ОПРЕМА

Експанзиони садови
Експанзиони садови се предвидуваат во системите за
греење (и други хидроник системи – ладење,
соларни, и.т.н.), заради компензација на топлински
дилатации на водата/течноста.
Ваквите топлински дилатации се резултат на температурните разлики на водата, во текот на
експлоатација на системот.
Волуменот на експанзиониот сад, треба да прифати
максимална количина на вода, која може да се појави
како разлика, од различните температурни услови во
системот.
Во зависност од видот, се разгледуваат системи со:
 Отворени експанзиони садови
 Затворени експанзиони садови

Отворени експанзиони садови
Отворени експанзиони садови, се садови со волумен кој е доволен
за прифаќање на зголемениот волумен на водата, при зголемување на температурата на истата. Имаат врска со атмосфера и
притисокот кај експанзиониот сад е атмосферски.
Се користат кај помали отворени системи.
Се поставуваат како највисока точка од
системот, со што се обезбедува системот
секогаш да биде полн со вода.
Работен волумен на експанзионен сад

V = (1,2 – 1,5) QGT 10-3 [ l ]
Ознаки :
1-Разводна сигуроносна цевка
2-Повратна сигуроносна цевка
3-Преливна цевка
4-Врска со атмосфера
5-Кратка врска (бајпас)
6-Изолација
7-Облога (куќиште)

Затворени експанзиони садови
Затворени експанзиони садови, се садови со
волумен кој е доволен за прифаќање на
зголемен волумен при зголемување на
температурата на водата, за соодветен
притисок во системот, кој е повисок од
атмосферскиот.
Затворени мембрански експанзиони садови,
по конструкција се челични резервоари со
гумена мембрана во внатрешноста. Мембраната го раздвојува флуидот и гасот во садот и
ја овозможува експанзијата на флуидот.
Затворени мембрански експанзиони садови,
се користат во системи за централно греење,
со температури до 110 оС и статичка висина
до 15 м, под услови кои се пропишуваат со
стандард.

Затворени експанзиони садови
 Волумен на затворени експанзиони сад со мембрана,

се одредува, спрема :

Се препорачува :
• Експанзиониот сад да се постави на повратниот цевковод,
• Циркулационата пумпа да се постави на разводниот цевковод,
• Експанзиониот сад и сигуроносниот вентил да се постават во непосредна
близина
• Предпритисокот на азотот, треба да биде еднаков на статичката висина
на инсталацијата ( највисока точка + мин 1.5 м), т.е. еднаков на статичиот
притисок на водениот столб во ладна состојба.

Затворени експанзиони садови
Функционирање

Пред полнење на инсталацијата

Инсталацијата е полна

На работна температура

Дијафрагмата е крената во однос
(предполнење на садот се
врши во фабрика на притисоци од 0.5, 1.0 или 1.5 бари.

Кога системот е полн ќе има
мала количина на вода во
експанзиониот сад.

Вкупно проширување на водата во
системот, се презема во садот.
Притисокот се зголемува и
дијафрагмата е практично во
баланс со притисоците на
двете страни.

Затворени експанзиони садови
 Одржување на притисок кај поголеми системи

 Експанзионен сад со

гасна перница

 Диктир систем

Пумпи

Пумпи

Пумпи

Центрифугални
пумпи

Потисен приклучок
Спирала

Напречен
пресек

Куќиште
Лежишта

Работно
коло

Заптивка

Всисен
приклучок

Вратило

Масло за
подмачкување

Напречен пресек на
центрифугална пумпа
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Циркулациони пумпи

Потисен
приклучок

Работно
коло

Всисен
приклучок

Смер на ротација

Потисен
приклучок

Работно
коло

Работни
лопатки

Всисен
приклучок

Циркулациони пумпи

Арматури
 Котелските постројки се опремуваат со различни

запирни и сигуроносни арматури и уреди, а исто така
и со системи за автоматскa регулација и управување,
со што се зголемува сигурноста, безбедноста и
економичноста на постројките.

Арматури
 Запiрни armaturi i уреди

Арматури
 Запiрни armaturi i уреди

Арматури
 Сигуроносни armaturi

Арматури
 Сигуроносни armaturi

Елементи за цевководи
 Компензатори
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ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНИ ГАСОВИ

Прочистување на загадени гасови при загаденост со
 Прашина
 Магла и диспергирани капки од течност
 Гасни загадувачки материи

 Загадувачки материи во парна фаза

ПРОЧИСТУВАЊЕ ОД ПРАШИНА
СУВИ ПОСТАПКИ
 Таложни комори,
 Жалузини и инерцијални пречистувачи,
 Циклони,
 Филтри со зрнест слој,
 Друго.
ВЛАЖНИ (МОКРИ) ПОСТАПКИ КАЈ СКРАБЕРСКИ АПАРАТИ
 Бризгални,
 Со исполна,
 Со решетки,
 Со инерцијално-ударно дејство
 Центрифугални,
 Брзински ( Вентури ).
ЕЛЕКТО ФИЛТРИ
 Суви,
 Влажни.

ПРОЧИСТУВАЊЕ ОД ПРАШИНА
Oбласт на прочистување на гасови од прашина со обзир на
дисперзниот состав на прашината кај различни апарати
Дијаметар на зрно
mm
40  1000
20  1000
50  1000
20  100
0.9  100
0.05  100
0.01  10

Вид на апаратот

Таложни комори
Циклони
Циклони
Скрабери
Ткаени филтри
Влакнести филтри
Ел. филтри

ПРОЧИСТУВАЊЕ ОД ПРАШИНА
Oсобини на прашината од важност за процесите на
прочистување :
 Густина,
 Дисперзност,
 Атхезиони својства,
 Абразивност,

 Карактеристики на влажење,
 Хигроскопност на прашината,
 Ел. Спроводливост и ел. потенцијал,
 Карактеристики на самопалење и формирање на запалива смеша

со воздухот.

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА МАГЛА И
ДИСПЕРГИРАНИ КАПКИ ОД ТЕЧНОСТ
 ЕЛЕКТРОФИЛТРИ
 Суви,
 Влажни,

 ФИЛТРИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА МАГЛА,
 МРЕЖАСТИ ФАЌАЧИ НА КАПКИ

ПРОЧИСТУВАЊЕ ОД ГАСНИ ЗАГАДУВАЧКИ
МАТЕРИИ
 АПСОРПЦИЈА
 Апсорбери со различна конструкција

 АДСОРПЦИЈА
 Адсорбери со различна конструкција

 КАТАЛИТИЧКИ МЕТОДИ
 Реактори

 ТЕРМИЧКИ МЕТОДИ
 Печки, горилници

ПРОЧИСТУВАЊЕ ОД ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
ВО ПАРНА ФАЗА
 ПРЕТХОДНО СПОМЕНАТИ МЕТОДИ
 КОНДЕНЗАЦИЈА И КОМПРИМИРАЊЕ

Постројки, примарни агрегати
и опрема

ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ЧАДНИ ГАСОВИ И ЗАШТИТА НА
ОКОЛИНАТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Вo продуктитe oд сoгорувањето на органските горива,

се содржат различни загадувачки материи како јаглен
моноксид ( СО ), оксиди на сулфур ( SO2 и SO3 ),
оксиди на азот ( NO, NOx ), летечки пепел.
 Денес и СО2 се третира како загадувач, од причини
што заради преголемото исфрлање во атмосферата,
истиот е главната причина за ефектот на стаклена
градина.
Поделба на филтерски постројки за прочистување на
чадни гасови од котелски постројки, спрема принципите на дејство :
 Механички суви,
 Механички водени ( влажни ),
 Електростатски.

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Механички суви филтерски постројки,

се со различни принципи на дејствување.
Често се користат циклонски уреди, кои
работаат врз основа на делување на центрифугалните сили врз честичките од
пепел при вртливо движење на гасниот
поток во апаратот.

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Механички влажни филтерски

постројки, исто така се со различни принципи на дејствување.
Често се користат вертикални
циклони со воден филм од внатрешната страна на апаратот.

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Eлектро филтрiте обезбедуваат највисок степен на прочис-

тување на чадните гасови, но се најскапи како инвестиција.

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
 Прочистување на загаден

гас кај електро филтри

 Електро филтер - составни елементи

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување

 Концентрациjaта

на оксиди на азот зависи од
температурното ниво во jaдрото на факелот и концентрацијата на кислород, која може да се смали со
соодветна организација на процесот на согорување.

 Од важност е подржување на што по ниска темпера-

тура во зоната на горење, при мал коефициент на
вишок на воздух.

Прочистување на чадните гасови и заштита на
околината од аерозагадување
Таб. хх – Карактеристики на филтерски постројки
К.п.д. на
постројка

Загуби на
притисок

%

кПа

Механички суви филтерски постројки

75 - 80

0.5 – 0.7

Механички влажни филтерски постројки

80 – 90

Eлектро филтрiте

95 - 99

Вид на филтерска постројка



0.15 – 0.2

За смалување на количествата на сулфур во течните горива,
истите се прочистуваат при самата преработка во рафинериите.

 За

смалување на концентрациите на сулфурни оксиди во
продуктите на согорување, денес има комерцијално применливи
технологии, на база на апсорпија на сулфурните оксиди, но се
сеуште со релативно висока цена.

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И ТОПЛИНСКИ
ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И ТОПЛИНСКИ
ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ
Транспортот на флуиди се изведува со цевководни
системи ( цевководи, цевководни мрежи и помошна
опрема ).
Физичко-хемиските особини на транспортираниот
флуид, транспортираните количини на флуидот, како
и режимите на работа на цевководните систетми, ги
дефинираат карактеристиките на истите.
За изведба и експлоатација на цевководни системи,
како основни карактеристики, во глобала, можат да се
земат :
 Хидрауличните карактеристики,
 Конструктивно-изведбените карактеристики.

ЦЕВКОВОДEН РАЗВОД И ТОПЛИНСКИ
ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ
Хидрауличите карактеристики, мора да ги задоволат
поставените барања за :
 Снабдување на сите потрошувачите со транспортираниот

флуид,
 Со потребните количини и параметри на флуидот,
 Во сите режими на работа, а при тоа
 Да бидат обезбедени оптимални техно-економски показатели
на системите.
Конструктивно-изведбените карактеристики на цевководните
системи, покрај другото, мора да ги задоволат :
• Физичко-хемиските особини на транспортираниот флуид,
• Параметрите на флуидот, дефинирани и од хидрауличните
карактеристики на системите, изведбените услови и
можности во конкретниот случај.
Потребен е адекватен, а при тоа и оптимален избор на :
• Материјалот на цевководите,
• Арматурите и помошната опрема,
• Трасите и начинот на поставување на цевководите,
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• Останати конструктивно-изведбени карактеристики.

Видови на изведби на топлински цевководни
мрежи
Видовите на изведбите - концепциски може
да се разгледуваат по повеќе критериуми.
Број на цевководи
По однос на тоа колку цевководи се користат,
топлинските цевководни мрежи, може да бидат
 Едноцевни,
 Двоцевни,
 Троцевни,
 Четирицевни.
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Типови на цевководни мрежи
По однос на тоа дали водата се користи само како
топлоносител во топлинските мрежи, или дел од
неа ( или целата ) се одзема и се користи за
санитарни, или други потреби :
 Затворени,
 Отворени ( во кои спаѓаат и едноцевните ).

Концепција на изведба на топлински цевководни
мрежи
По однос на концепцијата на локацијата на
топлинскиот извор ( или извори ) и распростирањето
на цевководите, топлинските цевководни мрежи
можат да се поделат на :
 Радијални,
 Прстенести.
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Концепција на изведба на топлински
цевководни мрежи

Конфигурација на цевководна мрежа со главниот
извор на топлина, магистрални цевководи, котелски
постројки/потстаници и дистрибутивната мрежа

Радијални цевководни мрежи

ТЕ-TO

Прстенести цевководни мрежи
ТЕ-TO 2

ТЕ –TO 3

ТЕ-TO 1

Категории на цевководи кај топлински
цевководни мрежи
По однос на поврзувањето на поодделните
потрошувачи и групи потр. (или реони):
 Магистрални,
 Разводни.

Начини на поставување и топлински загуби кај
цевководи
Поставување на цевководи, може да се изведе :
Надземно
 Подземно
 канално
 бесканално
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Надземно поставување на цевководи
Надземно поставување на цевководи, се однесува
на цевководи поставени на потпори, носачи, или
носечки конструкции, слободно во воздух.
Надземно (или воздушно ) поставување :




Ниско,
Полувисоко,
Високо.
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Надземно поставување на цевководи
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Надземно поставување на цевководи
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Надземно поставување на цевководи
Основната равенка за пресметка на топлинските
загуби, добива облик :

QZC

t1  t OK
 2
L(1   )
1 rNAD
1


iz rVN  rNAD

каде :
t1 - средна температура на топлоносител во цевковод, oC,
tОK - средна температура на околина, oC,
rNAD, rVN - надворешен и соодветно внатрешен радиус на изолиран
цевковод, m;
λiz - коефициент на спроведување на топлина кај топлинска
изолација, W/m_K;
α – коефициент на пренос на топлина од површина на изолација кон
околни воздух, W/m2_K.
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Бесканално поставување на цевководи

Бесканално водење на цевководи се однесува за
водење на цевководи директно вкопани во земја, на
извесна длабочина од површината.
Релативно едноставна монтажа, но отежната локација
на дефекти при хаварија.
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Бесканално поставување на цевководи
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Бесканално поставување на цевководи
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Бесканално поставување на цевководи
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Бесканално поставување на цевководи
Основната равенка за пресметка на топлинските загуби,
кај изолирани цевководи, добива облик сспрема:

QZC

t1  t OZ
 2
L(1   )
rNAD
1
1
2a
ln

ln
 iZ
rVN
 o rNAD

t1 - температура на површината од цевководот( приближно - температура на
флуидот во цевководот );
tОZ - температура на земјата на длабочина на поставување на цевководот;
λo – коефициент на спроведување на топлина на почвата;
a - растојание од површината на почвата, до оската на цевководот;
rNAD - радиус на површината на цевководот, кој се допира до почвата , т.е.
радиус на i-тиот /последен/ изолациони слој.
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Канално поставување на цевководи
Канално поставување на цевководи се однесува за цевководи, кои
се водат во специјално за таа цел изработени канали.
Каналите, во зависност од намената и потребите, можат да бидат
 непроодни,
 полупроодни,
 проодни.
Едноставна монтажа, но отежната локација на дефекти /кај
непроодни и полупроодни канали/. Со обзир на
водопропусливоста на бетонските страни на каналите,
исклучена е примена во подрачја со високо ниво на подземни
води.

Кај каналско водење на цевководи во еден ист канал, се
сместуваат повеќе цевководи, така што во однос на
топлинските загуби се јавува мегусебно влијание, а со
обзир на можноста за транспорт на флуиди со различно
енергетско /температурно/ ниво.
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Канално поставување
на цевководи

Проодни
канали

Непроодни
канали
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Канално поставување на цевководи
Топлинските загуби за секој цевковод пооделно :

QZC ,i

t i  t OKN
 2
Li (1   i )
Ri

при тоа:
t OKN

t1
t
 2  ... 
R
R2
 1
1
1

 ... 
R1 R2

ti
 ... 
Ri
1
 ... 
Ri

t OZ
ROZ
1
ROZ

tОKN - средна температура во канал, oC,
ti - средна температура на топлоносители во пооделни цевководи, oC,
tОZ - температура на почвата на длабочина на каналот, oC,
Ri - термички отпори од поодделните цевководи во каналот, земајки
ги комплет со топлинска изолација, m2_K/W,
RОZ - термички отпор на ѕидовите од каналот, m2_K/W.
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ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСМЕТКИ
И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
НА ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

Cevkovodni mre`i
 Cevkovodni mre`i za ( avtonomni ) instalacii za

greewe,
 Cevkovodni mre`i za snabduvawe so toplinska
energija na pomala grupa potro{uva~i, ili objekti,
t.e. cevkovoden razvod ;
 Toplifikacioni cevkovodni mre`i,
 Barawata koi se postavuvaat



maksimalen protok na greеn fluid,



hidrauli~na stabilnost na cevkovodnite mre`и vo site
predvideni re`imi na rabota .

 Potrebi za :
 dimenzionirawe na cevkovodi i cevkovodnite mre`i pri

maksimalni protoci na green fluid,
 proverka na hidrauli~nata stabilnost na cevkovodnite
mre`i pri razli~ni re`imi na rabota na sistemite.

STRUKTURA NA CEVKOVODNI MRE@I
1

2

3

7

9

P3

10

6

P1

P2

8

5

4

STRUKTURA NA CEVKOVODNI MRE@I
 Delnica - deln. 1, 2,..10.
 Cirkulacionen krug, struen krug
 cirk. krugovi na greni tela
 Р1 ( deln. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ),
 Р2 ( deln. 1, 2, 7, 8, 5, 6 ),
 Р3 ( deln. 1, 9, 10, 6 ).

1

2

3

7

9
Termini :

P3



Razvodna /
povratna voda
 Razvoden /
povraten cevkovod
 Paren / kondenzen
cevkovod

10
6

P1

P2

8
5

4

PROTOK NA GREEN FLUID
QGT,i = mGT,i  ( iR,i - iP,i )

mGT ,i 

mGT ,i 

mGT

QGT ,i

tR , iR

iR ,i  iP ,i
QGT ,i

c pW   t RW ,i  t PW ,i

D 2 
m    w
4

QGT
GT


mGT
tP , iP

RASPOLO@IV PRITISOK
 Pritisokot, koj go ostvaruva cirkulacionata pumpa -

kaj pumpni sistemi ;
 Gravitacioniot napor, koj se ostvaruva zaradi
razlikata na gustinite na vodata - kaj gravitacioni
sistemi ;
 Pritisokot na pareata - kaj parni sistemi, i.t.n.

ZAGUBI NA PRITISOK
VKUPNI ZAGUBI NA PRITISOK / во делница /

pi = pl,i + pM,i

ZAGUBI NA PRITISOK
 Загуби на притисок од триење

 L w2 
pl ,i        
 D 2
i
Rl = pl,i , za L = 1 m

pl,i = ( Rl  L )i

Rl   

 w2


D 2

 Загуби на притисок од локални отпори

pM ,i

2

w 
        Z i
2 i


ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Funkcionalni zavisnosti
 za delnica ( i )

pi = [ Rl  L + Z ]i = fi(m)
 za cirkulacionen krug ( j )

pj = {  [ Rl  L + Z ]i }j = fj(m)

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

p

p

Sl.6

m

p

Sl.8

Sl.7

m

m

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I

Dimenzionirawe na cevkovodni mre`i



Izbor na dijametri od cevkovodite, pri maksimalen
protok na greеnt fluid, so ispolnuvawe na uslovot :
 n
p   
 i 1

 L w2
 
w2










 2  i 

D
2

 

mi 

Qi
iR ,i  iP ,i

j

i 1, n

D 2 
mi  i  wi 
4

i 1, n

 Maksimalno koristewe na razpolo`iv pritisok

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I

Potreben uslov
n


p  max  

 i 1

2
2

 
L w
w

    
  i 
 
2
 D 2
 


Postoi nekoj karakteristi~en,
najoptovaren cirkulacionen krug,
so maksimalni zagubi na pritisok !!!

j

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I
 Сo postavenite uslovi za dimenzionirawe na cevko-

vodni mre`i, se dobivaat mnoguvarijantni re{enija adekvatno so realnosta za mnoguvarijantni izvedbi na
edna cevkovodna mre`a.
 Dopolnitelniot uslov za maksimalno koristewe na

raspolo`iviot pritisok, ja uslo`nuva problematikata i go zgolemuva brojot na varijantnite re{enija.
 Заради slo`enosta na problematikata - razli~ni

pristapi za dimenzionirawe na cevkovodnite mre`i.
 Рazli~ni pristapi se prisutni i vo praksata, a vo

zavisnost od vidot na instalaciite i sistemite koi se
razgleduvaat i re{avaat, kako i na~inite na re{avawe ( manuelni, ili komputerski ).

МЕТОДИ ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
НА ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

METODI ZA DIMENZIONIRAWE NA
CEVKOVODNI MRE@I
Заради комплексноста на проблематиката, развивани се
повеќе методи за димензионирање на цевководни мрежи,
како :

• Уdel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
• Дinami~ki pritisoci,
• Еkvivalentni dol`ini na cevkovodite,
• Хidrauli~ni karakteristiki na delnicite,
• Пremestuvawe na edinici na protok.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Se bazira vrz iskustveni, ili proceneti pokazate-

li, za udelot na edine~nite zagubi na pritisok od
triewe, vo odnos na vkupnite zagubi na pritisok, kaj
pooddelni vidovi cevkovodni mre`i
Udel na zagubi na pritisok od triewe i lokalni otporи, vo odnos
na vkupni zagubi na pritisok
UDEL
Vid na sistem
Лokalni
Triewe
otpori
Sistemi so gravitaciono toplovodno greewe
0.5
0.5
Sistemi so pumpno toplovodno greewe
0.65
0.35
Nadvore{en cevkovoden razvod za grupa objekti, so sredno
0.8
0.2
rastojanie od izvorot na toplina do 50 m
Isto,so sredno rastojanie od izvorot na toplina od 100 m i
0.9
0.1
pove}e
Sistemi za parno greewe so nizok pritisok
0.65
0.35
Sistemi za parno greewe so visok pritisok
0.8
0.2

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Poznavaweto na vakvite pokazateli, ovozmo`uva

uprostuvawe na pristapot, kon dimenzioniraweto na
cevkovodnite mre`i.
 Уdelot na zagubi na pritisok od triewe, vo odnos na
vkupnite zagubi na pritisok, mo`e da se izrazi,
sprema :
n

x

од kade :

  R L 
i 1

i 1

i

p

n

 R

l

l

 L i  x   p

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Prose~ni sredni vrednosti za edine~ni zagubi

na pritisok od triewe, mo`at da se vovedat,
sprema :
n

n

i 1

i 1

R lsr , j   L i    R l  L i
од kade :

R sr , j  x 

p
n

L
i 1

i

 Poznavaweto na vrednosta na Rlsr,j , ja stesnuva

oblasta za mo`en, optimalen izbor na dimenzii
na dijametrite na cevkovodite od delnicite, za
razgleduvaniot cirkulacionen krug.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ










Ознаки :
p – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacionен
krug, Pa
Rl – edine~ni zagubi na pritisok od triewe, Pa/m’
Rlsr – sredni edine~ni zagubi na pritisok od triewe
vo cirkulacionен krug, Pa/m’
L - должина на делница од цевковод, m
x – udel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
vo odnos na vkupnite zagubi na pritisok vo
cirkulacioniot krug, j - brojot na cirkulacionен krug koj se razgleduva, i – broj na delnica, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot
cirkulacionen krug, - .

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
Izbor na dijametar za cevkovodi od pooddelni delnici, mo`e da se
izvr{i od tabeli, so podatocite za :
 potrebеn masen protok niz pooddelni delnici,
 sredni edine~ni zagubi na pritisok od

triewe ( Rlsr,j ) - kako
orientacionen pokazatel, pri {to se izbira standarden dijametar na cevkovod, za potrebniot masen protok na grejniot fluid,
a so edine~ni zagubi na pritisok, pribli`ni do vrednosta na
Rlsr,j .

So izborot na dijametri na cevkovodite od pooddelnite delnici na
cirkulacioniot krug, definirani se brzinite na struewe na grejniot fluid niz cevkovodite, a so toa mo`e da se izvr{i i presmetkata na vkupnite zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug.
Мora da se vodi smetka presmetanite zagubi na pritisok da bidat
pomali od raspolo`iviot pritisok.
Vo sprotivnost, za da se spazi ovoj neophoden uslov, se vr{i korekcija na izbranite dijametri na cevkovodite od pooddelni delnici.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ

pl,i = ( Rl  L )i

pM ,i

t.e. :


w2 
        Z i
2 i

Δpi = Δpl,i + ΔpM,i
n

pri toa :

 p j    pi
i 1

Δpj < ΔpRASP

Процедура за димензионирање на цевководи
Пripremni raboti, definirawe na :
 Konfiguracija na cevkovodite ;
 Дol`ini na pooddelni delnici ;
 Еlementi vo delnici, koi predizvikuvaat lokalni

otpori.
 Пrotok na greеn fluid niz pooddelni delnici ;
 Рaspolo`iv pritisok.

Процедура за димензионирање на цевководи
 Пrethodna presmetka

So usvoena vrednost za udelot na edine~nite za-gubi
na pritisok od triewe, vo odnos na vkupnite zagubi
na pritisok, se odreduva srednata vred-nost na
edine~nite zagubi na pritisok od triewe vo
razgleduvaniot cirkulacioneн krug vo celina.
 Нaknadna presmetka

Izbor na dijametri na cevkovodite od
razgleduvaniot cirkulacionen krug i presmetka na
zagubite na pritisok.
Нaknadna presmetka so koregirani dijametri ( po
potreba )
Pri presmetani vrednosti na zagubite na pritisok,
pogolemi od raspolo`iviot pritisok, se vr{i
korekcija na dijametri na cevkovodi od pooddelni
delnici i povtorna presmetka na zagubite na
pritisok.

Процедура за димензионирање на цевководи

 Presmetkite se sreduvaat vo tabeli - (Sl.hh)
 Opi{aniot metod za dimenzionirawe na cevkovodni mre`i e to~en, no so ogled
detalnosta na pristapot, e dosta spor.

na

 Primenata mu e univerzalna, t.e. mo`e da se
primeni kaj razli~ni instalacii za centralno
greewe.

 Voedno, vrz opi{anite principi se bazira koncepcijata i na pove}e kompjuterski programi, za
dimenzionirawe na cevkovodni mre`i.

METOD NA DINAMI^KI PRITISOCI
 Primena : kaj cevkovodni mre`i, kade zagubite na

pritisok od lokalni otpori se dominantni.
 Se bazira vrz zamena na zagubite na pritisok od

triewe vo delnicite, so ekvivalentni zagubi na
pritisok od lokalni otpori.
 Вkupni zagubi na pritisok vo j-ti cirkulacionen krug:

 n

 p j     p i 
 i 1


j

Ознаки :
pj – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug, Pa
j - brojot na cirkulacioniot krug koj se razgleduva, i – broj na delnicata, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot cirkulacionen
krug, - .

METOD NA DINAMI^KI PRITISOCI
 Вkupni zagubi na pritisok vo j-ti cirkulacionen krug:

 n

 p j     p i 
 i 1


j

Ознаки :
pj – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug, Pa
j - brojot na cirkulacioniot krug koj se razgleduva, i – broj na delnicata, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot cirkulacionen
krug, - .
 Зagubi na pritisok vo делница :

 p i  ( EKV

w2
   )  
2

 EKV 


dV

L

METOD NA EKVIVALENTNI DOL@INI
 Primena : kaj ednocevni sistemi i toplifikacioni

cevkovodni mre`i, каде загубите од триење се
доминантни.
 Se bazira vrz zamena na zagubite na pritisok od
lokalni otpori, so zagubi na pritisok od triewe vo
ekvivalentni dol`ini na cevkovodite od delnicite.
Зagubi na pritisok vo делница :

 n

 p j     p i 
 i 1

Δpi = ( Rl L* )I

L* = L + LEKV

j

LEKV    

dV



METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Примена : при пресметки на различни типови на

разгранети цевководни мрежи, за анализа на различни
режими на работа, како и за анализа на хидраулична
стабилност на цевководни мрежи.
 За пресметка на загубите на притисок во поодделните
циркулациони кругови, се користат хидрауличните
карактеристики на делниците.
 Хидраулична карактеристика на делница :

Δpi = Si  mi2

Ознаки :
SI – hidrauli~na karakteristika na delnica,
mI – masen protok na green fluid niz delnica, kg/s

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Хидраулична карактеристика на делница :

  

S i   A
L     i

  dV
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Ai   2
4
    d V

 Проток може да се изрази, спрема :

mi 

 pi
Si

mi   i  pi

i 

1
Si


i



METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Паралелно

поврзани делници

mN
mVK

II
I

m1

За одредување на проток на греен флуид по поод-делните
гранки од мрежата, се користи аналогија со Кирхофовите
закони :

mVK = m1 + m2 + … + mN
ΔpI - ΔpII = Δp = Δp1 = Δp2 = … = ΔpN

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Паралелно поврзани делници

Важат релации :

p 

m VK


i 1

p 

m1

1



m 1   1

n

m2

2

i

 ... 

m VK
n


i 1

mN

N

i

mN   N

m VK
n


i 1

i

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Сериски

m*

поврзани делници

m**

m1

mN

Δp

Вкупни загуби на притисок:
n

n

 p VK    p i  
i 1

i 1

n

m1

1

2

n

  S i m i

2

i 1

n

 p VK    p i  m i  S i
i 1

2

i 1

2

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Сериски поврзани делници

Важат релации :

m 1   1  p 1
m 2   2  p 2

mN  N pN

 p1 

m1

1

p2 
pN 

2

2

m2

2

2

2

mN

2

N

2

Пумпни топловодни
двоцевни системи

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
 Циркулација на флуидот кај пумпни системи се

обезбедува со циркулациони пумпи.
Изведби
• Можна е различна изведба на цевководните мрежи кај
инсталациите, во зависност од условите во конкретниот
случај, т.е. со долни, со горни развод, а некогаш и
комбинирано.
• Со вертикали за разводна и повратна вода, кон кои се
приклучени цевководите за врска со грејните тела,
топлата вода се доведува/одведува до/од грејните тела.
• Цевководите oд хоризонталните цевководни мрежи се
изолираат, а вертикалите вообичаено не се изолираат.
Во пресметките, ладењето на водата во цевководите,
најчесто се занемарува.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Изведби

• Ekspanzioniot сad може да биде, од otvoren вид visoko postaven, како и од затворен вид, поставен ниско, во
просторот на котларницата
• Оbezvozdu{uvaweto, денес најчесто се изведува со
користење на вентили за обезвоздушување, но може да биде
изведено и со vozdu{na mre`a, слично како кај
гравитационите системи.

•За повисоки објекти, од значење е дополнителната разлика
на притисок, која се реализира за сметка на гравитационите
сили, со обзир на температурната разлика на водата во
разводниот и повратниот цевковод, како и од висината на
поставеност на грејните тела.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи

 Изведби

II

8

7

I

hI

3

[ema na toplovoden
пумпни sistem so dolni razvoд, со отворен
експанзионен сад

I
2
4

5
1
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Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Pripremni raboti, so definirawe na najnepovolno
grejno telo, najnepovolna vertikala,osnovеn
cirkulacionen krug i definirawe na
cirkulacionite krugovi od ostanatite grejni tela,
• Димензионирање на цевководи,
• Naknadna presmetka so koregiran dijametar na
cevkovodite

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Пripremni raboti
Definirawe na trasi i konfiguracija na cevkovodi,
• Definirawe na delnici i karakteristiki na delnicite :
• dol`ini na delnicite,
• protok na voda niz delnicite,
• elementi so lokalni otpori, koeficienti i zbir
na koeficientite na lokalni otpori za sekoja
delnica pooddelno.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna
мрежа
- Manuelna postapka –
Najnepovolno
grejno
telo
najoddale~eno
postaveno. So odreduvaweto na najnepovolnoto
grejno telo odredena e i najnepovolnata vertikala,
kon koja istoto e priklu~eno.
Spрема oznaki na Sl.1 :



najnepovolno grejno telo - grejnoto telo I,
najnepovolna vertikala - vertikalata V1.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Osnoven cirkulacionen krug za dimenzionirawe cirkulacioniot krug za najnepovolnoto grejno telo.
Оsnoven cirkulacionen krug - cirkulacioniot krug na
grejnoto telo I, sostaven od delnicite 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Redosledot na numeracija na delnicite : kotel grejnotelo - kotel.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Cirkulacioni krugovi od ostanati grejni tela - se odreduvaat za sekoe od pooddelnite grejni tela, so redosled
po~nuvaj}i od najnepovolnoto grejno telo, grejnite tela na
najnepovolnata vertikala, pa ostanatite grejni tela od
vertikalite kon kotelot.
Cirkulac. krug za grejnoto telo II e sostaven od delnicite 1,
2 , 7, 8, 5, 6.
Pri koristewe na metodot na edine~ni zagubi na pritisok,
se definiraat pretpostaveni edine~ni zagubi na pritisok od triewe vo pravite delovi od cevkovodite.
Вообичаени вредности со кои се вршат пресметки се во ранг на
големини од сса 50 – 100 Ра/м , кај мали и 100–200 Ра/м, кај
поголеми инсталации.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Димензионирање на цевководи
Pri koristewe na metodot na edine~ni zagubi na pritisok, se definiraat pretpostaveni edine~ni zagubi
na pritisok od triewe vo pravite delovi od
cevkovodite.
Вообичаени вредности со кои се вршат пресметки се во ранг
на големини од сса 50 – 100 Ра/м , кај мали и 100 – 200
Ра/м , кај поголеми инсталации.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Димензионирање на цевководи

Како почетен параметар, може да се користи и препора-чана
брзина на водата во цевководите, која е во ранг на
големини спрема Табела.
Воедно, за дефинирање на почетни податоци, од интерес е и
рангот на големини на разликата на притисок, која се
реализира со работа на пумпата, доколку пумпата и
карактеристиките на пумпата се познати ( што во пракса е
често при проектирање на инсталации за греење ).

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Димензионирање на цевководи
Кoristење на tabeli со poznati vrednosti na :

•

дефинирани sredni edine~ni zagubi na pritisok od
triewe vo pravite delovi od cevkovodite ( или брзина
на водата ), za pooddelnite cirkulacioni krugovi,
• protocite na fluidot niz sekoja od delnicite vo
cirkulacioniot krug, koi mo`at da bidat izrazeni и со
koli~ina na toplina ( obi~no pri temperaturna razlika
od t = 20 oC ), или со t.n. “vodena vrednost” Q/t, Сл.hh

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Димензионирање на цевководи
Izbor na dimenzii na cevkovodi spрема tabelarni
podatoci - se odreduvaat :

•
•

dijametrite na cevkovodite od pooddelnite delnici,
brzinata na struewe niz delnicite.

Заради standardni dimenzii cevkovodite, naj~esto e
potrebno uto~nuvawe na vrednostite za edine~nite
zagubi na pritisok i brzinata na vodata, za {to se
koristi interpolacija.
Voedno, vo praksa, se koristi i konzervativna
presmetka, t.e. od тabelite se usvojuvaat prvite
ponepovolni vrednosti.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –

Димензионирање
на цевководи

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Димензионирање на цевководи
So prethodno poznatite vrednosti za sumata na koeficientite na lokalnite otpori na delnicite, od
тabeli, ili so presmetka, se odreduvaat zagubite na
pritisok od lokalni otpori za sekoja od pooddelnite
delnici na cirkulacionite krugovi.
Za sekoj od pooddelnite cirkulacioni krugovi, se
presmetnuva zbirot od :

•

•
•

zagubite na pritisok od triewe vo pravite delovi od
cevkovodite,
zagubite na pritisok od lokalni otpori,
vkupnite zagubi na pritisok.

Пresmetkaта, zaradi ednostavnost,
formulari ( Sl.hh ).

se

sproveduva

na

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пresmetkaта, zaradi ednostavnost, se sproveduva na formulari .

Димензионирање на цевководи

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –

Димензионирање на цевководи
Пroceduraта, se sproveduva najprvo za osnovniot cirkulacionen krug, t.e. za krugot na najnepovolnoto
grejno telo, a potoa i za cirkulacionite krugovi i na
site ostanati grejni tela.
Кaj cirkulacionite krugovi od ostanatite grejni tela,
se dimenzioniraat samo onie delnici, koi prethodno
ne se dimenzionirani.
Prethodno dimenzioniranite delnici, vo presmetkite
se zemaat so претходно definiranite vrednosti za
ΔpTR,i i ΔpM,i .

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Димензионирање на цевководи
Рedosled pri dimenzionirawe зa Sl.1
• cirkulacionen krug za najnepovolno grejno telo I se dimenzioniraat delnicite 1, 2, 3, 4, 5, 6 .
• cirk. krug za gr. telo II - se dimenzioniraat
delnicite 7, 8.
Za ostanatite grejni tela, postapkata e soodvetna na
prethodno opi{anata.
Избор на циркулациона пумпа, со карактеристики кои треба
да ги задоволуваат пресметаните вредности.

Pumpni toplovodnи dvocevnи sistemи
Пrocedura za dimenzionirawe na cevkovodna мрежа
- Manuelna postapka –
Нaknadna presmetka so koregiran dijametar na
cevkovodite
Кorekcija na dijametri na cevkovodi od pooddelni delnici i povtorna presmetka na zagubite na pritisok зa pooddelni cirkulacioni krugovi, pri presmetani
vrednosti na zagubite na pritisok pogolemi od raspolo`iviot pritisok кој се обезбедува со циркулацио-ната
пумпа.
Потреба од vodење на smetka za maksimalno iskoristuvawe na raspolo`iviot pritisok, so {to se dobiva i
najekonomi~na cevkovodna mre`a.

ПРИРОДНА И ПРИСИЛНА
ВЕНТИЛАЦИЈА
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ВЕНТИЛАЦИЈА
Вентилација, како регулирана промена на воздухот во
оградени простори.

Се реализира како :
 Природна, кога струење на воздухот се реализира по

природен пат, без користење на механички уреди и
постројки,
 Присилна, кога струење на воздухот се обезбедува
со механички уреди и постројки.
 Комбинирано, кога струење на воздухот се
обезбедува и со природна и со користење и на
присилна вентилација.

ВЕНТИЛАЦИЈА
Kај простори каде треба да се подржуваат дефинирани
температурни услови, количините на воздух кои со
системите за вентилација се одведуват од просторот,
треба да се надополнуваат со свеж воздух, кој треба
да се грее, или лади, во зависност од барањата кој се
поставуваат.
Вентилација кај стамбени, јавни и општествени објекти
често е ограничена на одредени видови на простори
(кујни, санитарни јазли, и.т.н.), но скоро секогаш мора
да биде разгледувана во склоп на системите за
греење, или пак се третира со системите за
климатизација.
Кај индустриски погони, вентилација на производни простори е од интерес од аспект на обезбедување на
санитарно-хигиенски услови во самиот производен
простор.

ВЕНТИЛАЦИЈА
Исфрлувањето во атмосфера на загадени гасно воздушни маси од вентилациони системи, се од интерес и од
аспект на загадување на околната средина.
Терминолошки, вентилација кај индустриски погони, се
сретнува и како индустриска вентилација.
Со обзир на различноста на потребите, условите и
можностите, кај различните индустриски погони, се
наметнува и различноста во пристапот и решавањето
на наведената проблематика.

Природна вентилацијa
Се реализира како гравитационо движење на
гасно воздушни потоци, заради разликата на
густините помеѓу надворешниот и внатрешниот
воздух (гасно воздушните маси ).
Гравитационо движење е во директна зависност
од температурите на надворешниот и внатрешниот воздух (гасно воздушните маси ), како и
заради разликите на притисоци на надворешниот воздухот од околината и просторот или
гасно воздушните маси, кои се вентилираат.

Природна вентилацијa

По однос на реализација на измените на
воздухот во просторот, природната вентилација
може да биде :
 Hеорганизирана,

 Oрганизирана,
 Kомбинирано.

Природна вентилацијa
Неорганизирана
Неорганизирана, или нерегулирана природна вентилација, се реализира заради инфилтрација на
надворешен воздух низ отвори и процепи од оградувачките елементи од просторијата.
Воздухот исструјува од просторот во околината, исто
така низ отвори и процепи од оградувачките елементи.
Од важност е и влијанието на ветерот, со тоа што
наветрената страна е под надпритисок, а спротив-ната
на подпритисок.

Природна вентилацијa
Неорганизирана

Природна вентилацијa
За движење на воздух во и надвор од зграда, потребна
е разлика на притисоци.
Загубите на притисок низ зградата, ќе влијаат врз вредноста на протокот на воздух.
Разлики на притисок се реализираат, заради :
• Ефект на ветар
• Ефект на оџак
• Комбинација на двата ефекти
Ефект
на оџак

Ефект на ветар

Ефект на ветар
Ефектот на ветер, се должи на разликите на притисоци, кои се
јавуваат на наветрената и спротивната страна со подпритисок.
Разликата во притисоците,
го движи воздухот во внатрешноста од објектот.
Притисокот од ветарот,
зависи од:
• Брзина и насоката на
ветерот
• Локацијата и околината
• Обликот на зградата

Притисок на ветар врз
површини од зградата

Ефект на оџак
Ефектот на оџак, се должи на разликите на густините на воздухот,
во долниот и горниот дел од просториите. Во крајна линија, разликите на густините се заради различните на температурите.

Природна вентилацијa
Организирана

Организирана, или регулирана природна вентилација се реализира со :




Аерација,
Примена на дефлектори.

Природна вентилацијa
Аерација
Најчесто се применува кај простори со голема висина и голем
волумен, каде примена на системи за присилна вентилација
е сврзана со големи тешкотии, сложени системи со голема
потрошувачка на енергија, а со тоа и сврзани со големи
материјални трошоци ( големи волуменски производни хали
со голема висина, и.т.н. )
Надворешен свеж воздух се доведува/одведува со организиран довод и одвод на воздух во и од просторот.
Се реализира со примена на димензионирани и адекватно
разместени отвори и канали за довод и исструјување на
воздухот.
Кај отворите и каналите се користат регулациони шибери,
клапни, жалузини, и.т.н., со различни конструктивни изведби
и со различен начин на манипулација ( мануелни, или
автоматски ).

Природна вентилацијa
Аерација

Природна вентилацијa
Аерација кај фарми
Зградите од фармите за одгледување на животни и живина, бараат
континуирана вентилација 365 дена од годината, за одржување на
здрава и продуктивна животна средина.
Барањата за вентилација кај сточарски фарми за животни и живина,
се исти без разлика дали се работи за природна, или присилна
вентилација.
Вентилацијата во лето е потребна за да се спречи прекумерно
зголемување на температурата во просторијата, а во зима за да се
спречи прекумерно присуство на влага и гасови.
Бидејќи постојат повеќе различни начини на вентилација на одреден објект, добро е да се разгледаат сите опции.
Предности на природната вентилација :
• Смалување на трошоците за ел. енергија ( сса 85 % )
• Намалена продукција на прашина
• Намалена цена за греење
• Намалување на оперативните трошоци
• Намалено ниво на шум
• Подобрена состојбата со мириси и контрола на влажноста
• Вентилацијата функционира и во случај на прекин на ел. енергија

Природна вентилацијa
Аерација кај фарми
Природната вентилација и кај
овие објекти, се реализира за
сметка на :
• Ефект на ветар
• Ефект на оџак
• Комбинација на двата
ефекти

Природна вентилацијa
Дефлектори
Кај општа вентилација на просторот, се применуваат за отстранување на загаден, или прегреан воздух од производните простори.
Кај системи со локални отсиси, се применуваат за отстрану-вање
на врели гасови, пареи од испарувања кај различни технолошки
процеси, прашина, токсични материи, и.т.н.
Ефикасноста на работата на дефлекторите, зависи од конструктивните карактеристики, големината, висината на поставување,
должината на каналите за поврзување, а секако и од снагата на
ветерот.
При поставување на повеќе дефлектори, од важност е нивното
разместување, како висинската поставеност на секој дефлектор
поодделно, со земање во обзир на особеностите на ветровитоста
на теренот.
Кај влезните отвори од дефлекторите, исто така се користат
регулациони шибери, клапни, жалузини, и.т.н., со различни
конструктивни изведби и со различен начин на манипулација
( мануелни, или автоматски ).

Природна вентилацијa
Комбинирани начини
Различни решенија, кои можат да
бидат со регулиран довод и
нерегулирано исструјување на
воздухот од просторот, нерегулиран довод и регулиран одвод
на воздухот во просторот, и.т.н,
што зависи од конкретните услови и можности., како и од
самите проектни и конструктивни решенија.

Природна вентилација на
простори без регулиран
довод на свеж воздух

Природна вентилацијa

Присилна вентилација
Се реализира со помош на механички уреди и постројки, и
често се сретнува и како механичка вентилација.
Функционални елементи и целини кај постројки и системи
за присилна вентилација
Заедничко кај постројките и системите за присилна вентилација се :
 Филтро-вентилациони
уреди
и
постројки,
како
вентилатори, вентилаторски комори, филтерски уреди и
постројки,
 Елементи за дистрибуција на воздухот во и од просторот
кој се вентилира, како различни видови на решетки, анемостати, издувни млазници, и.т.н.
 Систем за транспорт на воздухот, кој се изведува од

канали со кружен, правоаголен, или друг напречен пресек,

Присилна вентилација
Општа вентилација на ограден простор
Со обзир на примената на механички уреди и
постројки, општа вентилација на ограден
простор, може да се реализира на различни
начини, при што може да се реализираат
различни параметри на воздухот во просторот.
Во зависност од потребите, општа вентилација
може да се реализира со подржување во
просторот, на
 Надпритисок,
 Подпритисок,
 Комбинирано.

Присилна вентилација
Подржување на надпритисок во просторот,
Се обезбедува кога количините на довод на воздух во
просторот се поголеми од количините на воздух кој
се одведува од просторот. Кај ваков начин, вишокот
на воздух, исструјува од просторот и нема можност
за инфилтрација на надворешен, или инфилтрација
на воздух од некој од соседните простори.
Вакви системи се во примена и се ограничени кај простори каде нема издвојување на опасни загадувачки
материи, или нивно присуство е во незначителни
количини, кои не ги надминуваат ограничувањата
пропишани со стандардите и прописите.

Присилна вентилација
Подржување на подпритисок во просторот,
Се обезбедува кога количините на довод на воздух во
просторот се помали од количините на воздух кој се
одведува од просторот.
Заради подржување на подпритисок во просторот, низ
процепи и незаптивени делови од оградувачките
површини, се овозможува инфилтрација на
надворешен воздух, како и инфилтрација на воздух од
соседни простори
Оневозможено исструјување на воздух од просторот во
надворешна средина, или во соседни простори.
Вакви системи, во примена се кај простори каде има
издвојување на загадувачки материи. Со адекватен
третман на прочистување, гасно воздушните маси
можат да се исфрлаат во слободна атмосфера.

Присилна вентилација
Комбинирано подржување на
подпритисок/надпритисок,
Се обезбедува со регулирано подржување на
подпритисок/надпритисок во поодделни зони
од просторот, во зависност од условите и
барањата кои се поставуваат.

Присилна вентилација

Општата вентилација на простор, може да се реализира
со :
 Рециркулација на воздух од просторот,
 Без рециркулација, т.е со доведување во просторот
само на свеж, надворешен воздух.

Присилна вентилација
Рециркулација на воздух од просторот,
Се реализира заради заштеди на енергија за припрема и
подготовка на доводниот воздух во просторот.
Може да се применува во услови, каде нема издвојување на опасни загадувачки материи, или нивното
присуство е во незначителни количини, кои не ги надминуваат ограничувањата пропишани со стандардите и
прописите. При тоа, воздухот кој се доведува во просторот, треба да овозможи обезбедување на барани
параметри во просторот од сите аспекти (температура,
влажност, чистота, и.т.н. ).

Присилна вентилација
Системи без рециркулација
Доведување во просторот само на свеж, надворешен воздух, во примена се кај простори, каде внатрешниот, т.е.
воздухот кој се одведува од просторот е загаден до
степен, да рециркулација е неприфатлива.
Ваквите системи се со зголемена потрошувачка на енергија, заради припремата на воздухот кој се доведува во
просторот.
Системите со и без рециркулација на воздух од просторот
кој се вентилира, можат да се изведуваат како системи
со подржување на подпритисок, надпритисок, или
комбинирани, во зависност од барањата кои се поставуваат, условите и можностите за реализација.

Присилна вентилација

Локални отсиси
Нај ефикасен начин за елиминација на загадувачки материи
како нуспродукти од различните технолошки процеси ( пареи, гасови, прашина ), е отстранување од самото место
на продукција на ваквите загадувања.
Воедно претходното може да се разгледува и од аспект на
издвојување на топлина од поодделни технолошки
постројки.
На ваков начин, може осетно да се смалат оптоварувањата
од загадување на по различни основи, на просторот во
целина.
Со обзир на различноста на технолошките процеси, каде се
користи различна технолошка опрема, а воедно и различни
начини на пристап и манипулација на погонскиот персонал
за опслужување на технолошките постројки, начините кои
се користат се различни.

СИСТЕМИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА
ЛОКАЛНИ ОТСИСИ
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Присилна вентилација

Локални отсиси
Нај ефикасен начин за елиминација на загадувачки
материи како нуспродукти од различните технолошки
процеси ( пареи, гасови, прашина ), е отстранување
од самото место на продукција на ваквите загадувања.
Воедно претходното може да се разгледува и од аспект
на издвојување на топлина од поодделни технолошки
постројки.
На ваков начин, може осетно да се смалат оптоварувањата од загадување по различни основи, на просторот
во целина.

Локални отсиси
Со обзир на различноста на технолошките процеси,
каде се користи различна технолошка опрема, а
воедно и различни начини на пристап и манипулација
на погонскиот персонал за опслужување на
технолошките постројки, начините кои се користат се
различни.

Може да се разгледуваат поодделни групи на изведби
на елементи кои се користат за локални отсиси, како :
 отворени ( потполно слободни ),
 полуотворени ( делимично слободни ),
 затворени.

Присилна вентилација
Отворени и полуотворени елементи

x

l

h

y

Хауби
Едноставни и често користени елементи за локална отсисна
вентилација.
Се реализираат во различни изведби, во зависност од барањата,
условите и можностите кои се на располагање.
Се реализираат во различни изведби, во зависност од барањата,
условите и можностите кои се на располагање.

Присилна вентилација
Отворени и полуотворени елементи
Отсисни панели
Во примена се каде користење на хауби е проблематично, заради
пристапноста до работниот простор, опфатеноста со големи
отворени површини при користење на хауби, и.т.н.

Присилна вентилација
Отворени и полуотворени елементи
Отсисни панели

Присилна вентилација
Отворени и полуотворени елементи
Странични отсиси
Се користат кај откриени кади, каде има испарувања на различни
загадувачки материи.
Со странично поставени отсисни отвори, се отсисува воздухот над
површината од течноста во кадата, кој воедно ги зафаќа и
испарувањата.
Ги има во различни изведби, во зависност од барањата, условите и
можностите во секој конкретеен случај.

Присилна вентилација
Отворени и полуотворени елементи

Локални отсиси
со активација
Се користат кај

Присилна вентилација
Затворени системи
Затворени системи со отсисни ормари
Ефикасен начин на одведување на загадени гасови и
аеросоли, со обзир дека изворот на загадување е во
самиот ормар.

Ги има во различни изведби.

Присилна вентилација
Затворени системи
Затворени системи со отсисни ормари

Присилна вентилација
Затворени системи
Затворени системи кај технолошки постројки и
технолошки линии
Изведби со изолирање и затворање на местата на
продукција на поодделни загадувачи, и одведување
на загадените гасно воздушни маси.
Изведбите се прилагодуваат кон специфичностите на
постројките, во зависност од барањата, условите и
можностите во секој конкретеен случај.

Присилна вентилација
Затворени системи

Присилна вентилација
Затворени системи

Присилна вентилација
Вентилациони системи со локални отсиси
Се изведуваат кога може да се изврши поврзување на
поодделни елементи за локални отсиси со заедничка
каналска мрежа.

Присилна/Природна вентилација
Комбинирани системи
Комбинации на различни системи со различни
принципи и начини на работа.

СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА
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СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА
Поделба по повеќе основи :
 со низок притисок
 со висок притисок

 со низок притисок
 централни

 зонски

 зонски
 со догревачи
 со поткомори
 со повеќезонска комора

ЦЕНТРАЛНИ СИСТЕМИ

Уфрлување
на воздух

Oзнаки :
Ž1, Ž2, Ž3– Жалузини
M – Мешачка комора

Отпаден
воздух

T1, T2, T3 – Сензори
(температура)
F - Филтер
G1 - Предгреач
H - Ладилник
MK – Влажилна комора
T2 – Сензор ( темп. )
V1, V2 - Вентилатори
K – Клима комора
Р - Просторија

Свеж
воздух

Рециркулационен
воздух

G2 - Догревач

Припремен
воздух

ЦЕНТРАЛНИ СИСТЕМИ

ЗОНСКИ СИСТЕМИ СО ДОГРЕВАЧИ

ЗОНСКИ СИСТЕМ СО ПОТКОМОРИ

ЗОНСКИ СИСТЕМ СО ПОВЕЌЕЗОНСКА КОМОРА

СИСТЕМИ СО ВИСОК ПРИТИСОК
Едноканални системи со висок притисок

Кутија за растеретување
1 – звучна изолација
2 - Регулатор на
константен притисок
3 - Приклучок за влез на
воздух
4 - Приклучок за
понатамошен развод на
воздух

ДВОКАНАЛНИ СИСТЕМИ
Двоканален систем со константни температури на
воздухот

Двоканален систем со константни
температури на воздухот
Топол канал

Просторија
Ладен канал
Смеша на воздух
Надворешен воздух

Надворешен воздух

Двоканални системи

Воздушно водени системи со индукциони
апарати

Индукционен апарат
1 – издувна решетка
2 – канал за воздух
3 – решетка за секундарен
воздух
4–
5 – регулатор на смерот на
струење на секударниот
воздух
6 – канал за примарен
воздух
7 - куќиште
8 – топлиноразменувач
9 – тацна за собирање на
кондензат

Двоцевни системи без префрлување

Двоцевни системи со префрлување

Троцевни и четирицевни системи

Врска на топлиноразменувач
со трокрак вентил

Врска на топлиноразменувач
со сегментен вентил

Сегментен вентил за врска
на топлиноразменувач
со троцевна мрежа

Сегментен вентил за врска
на топлино-разменувач со
четирицевна мрежа

Водени системи со вентилатор- конвектори
Вентилација со директно
всисување на надворешен воздух

Вентилација со инфилтрација
на надворешен воздух

Водени системи со вентилатор- конвектори
Во комбинација со централен
воздушен систем

Систем со вентлатор-конвектори
како водено-воздушен систем

СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА
Поделба спрема АSHRAE

СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА
Поделба спрема АSHRAE
ЕДНОКАНАЛНИ СИСТЕМИ
 Со константни количини на воздух
• Еднозонски системи

Мулти зонски ситеми со рециркулационен
воздух
• Бајпас системи со варијабилни количини на
воздух
•

 Со варијабилни количини на воздух
• Придушување (Throttling)
• Вентилаторски апарати (Fan-powered)
• Догревачи (Reheat)
• Индукциони апарати (Induction)
• (Variable diffusers)

СИСТЕМИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА
Поделба спрема АSHRAE
ДВОКАНАЛНИ СИСТЕМИ


Двоканални системи
 Со константни количини на воздух
 Со варијабилни количини на воздух
 Со две платформи (Dual conduit)



Мултизонски системи
 Со константни количини на воздух
 Со варијабилни количини на воздух
 Three-deck or Texas multizone

Двоканални системи
Константни количини на воздух со догревачи и
бајпас терминали


Двоканални системи
Варијабилни количини на воздух со догревачи,
индукциони и вентилаторски апарати


Двоканални системи


Единечни вентилатори – без догревачи

Двоканални системи


Единечни вентилатори

Двоканални системи


Варијабилни количини на воздух / Два вентилатори

Двоканални системи


Системи со две платформи (Dual conduit)

Двоканални системи


Примарно/секундарни системи

Поделба спрема АSHRAE

ОПРЕМА И ЕЛЕМЕНТИ КАЈ СИСТЕМИ
ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА/КЛИМАТИЗАЦИЈА

КЛИМА КОМОРА – Конфигурација (пример)
Klima komora :
1 - Вsisen ventilator
2 - Рazdelna kоmora
3 - Вsisna me{a~ka komora so филтер и
predgreva~
4 - Лadilnik
5 - Вla`ilna komora
6 - Дogreva~
7 - Пotisen ventilator

KLIMA KOMORA

1

2

3

Klimatizacija na prostorija

4

5

6

KLIMATIZIRANA
PROSTORIJA

7

КЛИМА КОМОРА – Температури и релативна влажност

КЛИМА КОМОРА
ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИМА КОМОРИ











Влезно/излезни единици
Разделни и единици за мешање
Вентилаторски единици
Филтерски елементи (единици)
Грејни единици
Ладилни единици
Влажилни единици
Рекуператорски единици
Пригушувачи на звук
Празни единици

КЛИМА КОМОРА

Филтери

HEPA and ULPA filters

Activated carbon filter

Low efficiency (panel-type) Medium efficiency (bag-type)

Топлиноразменувачи

Топлиноразменувач со
директна експанзија (DX)

Ладилник за вода

Топлиноразменувачи

Топловен греач

Парен греач

Елементи за влажење
Влажилна комора

Парен овлажувач

Радијални вентилатори

Радијални вентилатори со
напред закривени лопатки

Радијални вентилатори

Радијални вентилатори со
назад закривени лопатки

Аксијални вентилатори

ДИСТРИБУТИВНИ ОРГАНИ
 Решетки

ДИСТРИБУТИВНИ ОРГАНИ
 Дифузори (анемостати)

ДИСТРИБУТИВНИ ОРГАНИ
 Линиски дифузори

 Иструјни елементи за

потисна вентилација

ЕЛЕМЕНТИ КАЈ СИСТЕМИ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА/КЛИМАТИЗАЦИЈА
 Клапни
 Жалузини

ЕЛЕМЕНТИ КАЈ СИСТЕМИ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА/КЛИМАТИЗАЦИЈА
 Регулациони клапни
 Противпожарни клапни

ЕЛЕМЕНТИ КАЈ СИСТЕМИ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА/КЛИМАТИЗАЦИЈА
 Пригушувачи на звук

 Воздушна завеса

Развод на воздух во системи за
вентилација и климатизација

Системи за транспорт на воздух
Кај системите за вентилациуја и климатизација, во просторот кој се
вентилира/климатизира, подржувањето на условите на комфор се
постигнува со доведување на воздух со соодветни параметри, а
потребниот број на измени на воздухот се реализира со воспоставување на баланс помеѓу количините на воздух кој се доведува и
одведува во и од просторот.
Доведувањето и одведувањето на воздух во и од просторот кој се
третира се реализира со систем на канали, т.е. со каналски мрежи.
Струење на воздухот низ каналите се остварува со примена на
вентилатори.
Со работа на вентилаторите се покриваат аеродинамичките загуби
од триење и од локални отпори, кои се јавуваат при струењето на
воздухот во самите канали и елементите од опремата.
Каналските мрежи за довод и одвод на воздух во и од просторите,
опфаќаат и различни видови на елементи за нивно спојување,
промена на правецот на движење, промена на пресек, рачвање и
спојување, прицврстување, носење и обесување.

Системи за транспорт на воздух
Поделба на каналските мрежи, заради специфичните
барања кои се поставуваат во поглед на конструкциите
и начините на пресметка, со обзир на брзините на
струење на воздухот:

• Низок

притисок, со максимална брзина на струење до 14
m/s и вкупни загуби на притисок од ccа 500 Pa,

• Висок притисок, со брзини на струење до 25 m/s и вкупни
загуби на притисок до ccа 3000 Pa.

Структура на каналски мрежи
Потисна каналска мрежа
1

2

3

4

Отсисна каналска мрежа
4

1

2

3

Структура на каналски мрежи
Delnica, како del od канал so isti protok. Delnicite se
javuvaat kako osnovni elementi so ~ie поврзување,
grupirawe i obedinuvawe se formiraat каналскиte
mre`i.
Канал за доводен воздух, како zbir od posledovatelno
povrzani delnici i elementi od oprema, niz koj струи
воздух кој се доведува во просторот,
Канал за одводен воздух, како zbir od posledovatelno
povrzani delnici i elementi od oprema, niz koj струи
воздух кој се одведува од просторот,
Канали за рециркулационен, свеж и отпаден воздух,
како канали низ кои струи рециркулационен, свеж и
отпаден воздух.

Канали за транспорт на воздух
Барања кои се поставуваат за системите на канали за
развод на воздух :
•
•
•
•
•
•
•
•

Вклопување во архитектонско – градежната целина на објектот,
Рамномерна дистрибуција на воздухот,
Задоволително ниво на бучава,
Добро заптивање,
Минимални загуби и добивки на топлина,
Мали инвестициони трошоци,
Мали експлоатациони трошоци,
Лесно одржување,...

За обезбедување на наведените барања, од важност се добрите механички
својства и заптивноста на каналите .
Потребната класа на цврстина (крутост), за проектирана класа на притисок, се
постигнува со погодна комбинација на димензиите на каналите, дебелината
на лимот, укрутувањата и растојанието на напречните споеви.
Pravilna montaža vazdušnih kanala koja se ogleda u izboru odgovarajućih nosećih
elemenata i pravilnom rasporedu oslonaca, obezbediće da postignuta klasa zaptivanja u
proizvodnji bude zadržana i u eksploataciji.

Канали за транспорт на воздух
Материјали кои се користат за изработка на канали за развод на
воздух :
• челичен, поцинкуван, нерѓосувачки и алуминиумски лим,
• синтетички материјали,
• флексибилни цевки,
• плочи / рабиц / бетон / ( порано и азбестен цемент )
Барања кои се поставуваат за материјалите од кои се изработуваат
каналите за развод на воздух :
• да се мазни од внатрешната страна,
• да имааат мал коефициент на триење,
• лесно да се чистат,
• да се трајни,
• да не се хигроскопни,
• да не се запаливи,
• да се отпорни на корозија,
• да имаат мала тежина,
• нивната изработка и монтажа да е што е можно по едноставна

Канали за транспорт на воздух

Спојување на лимени канали
Повеќе начини за спојување на канали.
• Напречните споеви се пертловани,
со аголно железо за поврзување,
неприцврстени прирабници, или со
профилирани обујмици.



Надолжни споеви, се изведуваат
како свиени (фалцовани).

Носење и потпирање на канали за воздух
За носење на канали, се користат различни конструкции
од челични профили, цевни обујмици, обесувалки, и.т.н.


Потпирање на хоризонтални
канали се изведува на различни
начини.

Струење на воздух низ канали
Равенка на континуитет

како еднаквост на масените протоци во
сите пресеци низ кои струи флуидот,

wA
mmi i==((ρρw
A ))ii =
= const.
const.
*** Важи за стационарно струење во цевки и канали.

Волуменски проток

m //  ) i = (( wwAA))i i
qqViVi==(( m
каде
• m – масен проток на флуид, kg/s
• qV – волуменски проток на флуид, m3/s
• w – брзина на флуид во разгледуван напречен пресек, m/s
• A – површина на разгледуван напречен пресек, m2
• ρ – густина на флуид, kg/m3
• i – пресек бр., -

Равенка на континуитет
Од равенката на континуитет, кај стационарно струење
на некомпресибилни флуиди низ цевки и канали со
променливи напречни пресеци, се изразуваат зависностите на брзините на флуидите во однос на
површините на напречните пресеци

v1 A1 = v2 A2 = v3 A3 = const

Струење на флуид низ цевковод, или
канал со променлив пресек

Бернулиева равенка

x2

Y

p2
m

Бернулиевата равенка, во суштина е форма на Законот за
зачувување на енергијата, изразен во едноставна форма,
погодна за користење, каде за
разгледуван напречен пресек (i):

време
time


p1

x1
yz22

A1

m

yz11

wv11

време
time 1

( p + ρ g h + ρ v2/ 2 + Δpzag )i = const.
Ознаки:
p – притисок, Ра
Δpzag – загуби на притисок, Ра
v – брзина на флуидот, m/s
h ( или z )– висинска разлика во
однос на референтно ниво, m
ρ – густина на флуидот, kg/m3
g = 9.81 m/s2 - земјино забрзување.

A2

vw22

X

2

Статички и динамички притисоци
Статичка и динамичка компонента на притисокот, како
удели во вкупниот притисок, од значење се најчесто,
кај струења на воздух и гасови во канали, но се од значење и за струења кај елементи од опрема ( ежектори,
и.т.н.).
Од Бернулиевата равенка, едноставно се одредуваат, со
обзир дека истата може да се претстави во облик, како

( pstst + pdin
din + Δpzag
zag )ii = const.
Големината на брзината, ja одредува вредноста на
динамичкиoт притисок во разгледуван напречен
пресек, спрема :

pdin = ρ v2/ 2

Статички и динамички притисоци

• Статички

притисок, како внатрешен притисок на
флуид, кој струи праволиниски.

• Динамички, или запирен притисок, еднаков на прити-

сок потребен за доведување на флуидот од состојба на
мирување во состојба на струење со адекватната
брзина, или обратно.

• Тотален притисок, како збир од статички и динамички
притисоци

Ptot,i=( pst + pdin )i

Статички и динамички притисоци
Структура на притисоци при струење на флуид низ
цевковод/канал со променлив пресек

Динамичк
и притисок
Статички
притисок

Загуби на
притисок

Промени на притисоци

Промени на притисоци
при движење низ канали

Елементи на струење на флуиди
низ канали
Проток на флуид
Протокот на флуид, може да биде изразен како масен,
или волуменски проток.Врска помеѓу масен и влуменски проток :



m s  Vs  

Врската на протокот на флуид со дијаметарот на цевководот
(D) низ кој флуидот протекува со брзина (v), се изразува
како :
2

D 
ms    v 
4

Ознаки:
ms – Масен проток, kg/s
Vs – Волуменски проток, m3/s
v – Брзина на флуид, m/s
ρ – Густина на флуид, kg/m3
D – Дијаметар на цевковод, m

Елементи на струење на флуиди
низ канали
Расположив притисок кај каналски системи
 Притисок кој се остварува со вентилатор – кај

вентилаторски системи,
 Гравитационен напор, која се остварува заради
разлика на густините на воздух/гасовоздушни потоци
– кај гравитационо струење.
*** Користење на ежектори е исто така начин на
остварување на притисок кај различни системи

Загуби на притисок
Неминовните загуби на притисок, при движење на
грејниот флуид низ делниците од цевководната мрежа, се
разгледуваат како загуби на притисок од :
 Триење во правите делови од делниците на
цевководната мрежа ,
 Локални, или месни отпори .
Вкупни загуби на притисок во делниците од цевководната мрежа се збир од згубите од триењее и загубите од
локални отпори.
Вкупни загуби на притисок / во делница (и)/

pi = pl,i + pM,i

Загуби на притисок од триење
 Загуби на притисок од триење во прави делови од делниците на

цевководна мрежа, се изразуваат за секоја делница поодделно, во
зависност од видот на материјалот и состојбата на делницата од
цевководот, дијаметарот и должи-ната на делницата од цевководот.

Загуби на притисок од триење
 L v2 
pl ,i        
 D 2
i
Rl = pl,i , za L = 1 m

pl,i = ( Rl  L )i

Rl   

 v2


D 2

Ознаки:
Rl – Единечни загуби на прит. во делн., Ра/m’
i – Број на делница, D – Дијаметар на цевковод за делница, m
L – Должина на делница, m
v – Брзина на флуид во делница, m/s
ρ – Густина на флуид во делница, kg/m3
λ – Коеф. на триење за делница, -

Загуби на притисок од триење за кружни канали

Загуби на притисок од триење за канали со кружен пресек
(ρ = 1.20 kg/m3 ; ε = 0.09mm)

Еквивалентен кружен пресек за правоаголни канали
А/В 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

109
122
133
143
152
161
169
176
183
195
207
217
227
236
245
253
261
268
275
289
301
313
324
334
344
353
362
371
379
387
395

137
150
161
172
181
190
199
207
222
235
247
258
269
279
289
298
306
314
330
344
358
370
382
394
404
415
425
434
444
453

164
177
189
200
210
220
229
245
260
274
287
299
310
321
331
341
350
367
384
399
413
426
439
452
463
475
485
496
506

400

450

500

550

600

650

700

750

800

900

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Еквивалентен пресек на кружни канали со дијаметар фDе , за правоаголни
канали со страни АхB, за еднакви должини, протоци и загуби од триење.
191
204
216
228
238
248
267
283
299
313
326
339
351
362
373
383
402
420
437
453
468
482
495
508
521
533
544
555

219
232
244
256
266
286
305
321
337
352
365
378
391
402
414
435
454
473
490
506
522
536
551
564
577
590
602

Правоаголни канали
246
259
272
283
305
325
343
360
375
390
404
418
430
442
465
486
506
525
543
559
575
591
605
619
663
646

273
287
299
322
343
363
381
398
414
429
443
457
470
494
517
538
558
577
595
612
629
644
660
674
688

301
314
339
361
382
401
419
436
452
467
482
496
522
546
569
590
610
629
648
665
682
698
713
728

De=𝟏. 𝟑𝟎
328
354
378
400
420
439
457
474
490
506
520
548
574
598
620
642
662
681
700
718
735
751
767

383
409
433
455
477
496
515
533
550
567
597
626
652
677
701
724
745
766
785
804
823
840

437
464
488
511
533
553
573
592
609
643
674
703
731
757
781
805
827
849
869
889
908

Овални канали

(𝒂𝒃)𝟎.𝟔𝟐𝟓
.
(𝒂+𝒃)𝟎 𝟐𝟓

De=𝟏. 𝟓𝟓

a – должина на страна oд канал, mm
b - должина на друга страна oд канал,
mm

492
518 547
543 573 601
567 598 628
589 622 653
610 644 677
630 666 700
649 687 722
686 726 763
719 762 802
751 795 838
780 827 872
808 857 904
835 886 934
860 913 963
885 939 991
908 964 1018
930 988 1043
952 1012 1068
973 1034 1092

𝑨𝑹𝟎.𝟔𝟐𝟓
.
𝑷𝟎 𝟐𝟓

AR = (πa2 ⁄ 4) + a(A – a)
P = πa + 2(A – a)

656
683
708
732
755
799
840
878
914
948
980
1011
1041
1069
1096
1122
1147

711
737
763
787
833
876
916
954
990
1024
1057
1088
1118
1146
1174
1200

765
792
818
866
911
953
993
1031
1066
1100
1133
1164
1195
1224
1252

820
847
897
944
988
1030
1069
1107
1143
1177
1209
1241
1271
1301

875
927
976
1022
1066
1107
1146
1183
1219
1253
1286
1318
1348

984
1037
1086
1133
1177
1220
1260
1298
1335
1371
1405
1438

1093
1146
1196
1244
1289
1332
1373
1413
1451
1488
1523

P - периметар на плоснат, или
овален канал, mm
A - подолга страна на плоснат,
или овален канал, mm
a - подолга страна на плоснат,
или овален канал, mm
1202
1256
1306
1354
1400
1444
1486
1527
1566
1604

1312
1365
1416
1464
1511
1555
1598
1640
1680

1421
1475
1526
1574
1621
1667
1710
1753

1530
1584
1635
1684
1732
1778
1822

1640
1693
1745
1794
1842
1889

1749
1803
1854
1904
1952

1858
1912 1968
1964 2021 2077
2014 2073 2131 2186

Загуби на притисок од локални отпори
 Загуби на притисок од локални, или месни отпори, се изразуваат за

секоја делница поодделно, во зависност од видот на елементите во
делницата кои предизвикуваат локални отпори.

Загуби на притисок од локални отпори
pM ,i


v2 
        Z i
2 i


Ознаки:
ΔpM,i - Загуби на притисок од локални отпори, Ra
i – Број на делница, v – Брзина на флуид, m/s
ρ – Густина на флуид, kg/m3
Σξ – Збир на коеф. на локални отпори за делница, -

Елементи од каналски мрежи со локални отпори
Коефициенти на локални отпори
Влез/Излез во/од канал

Колена

Разделување/Одделување/Соединување

Проширување/Стеснување

За подетален увид во вредности за коефициенти на локални отпори кај различни поодделни елементи, да се погледа соодветна литература ( Л. ххх,... )

Методи за пресметка на воздушни канали
и каналски мрежи
•
•
•
•

Метод на смалување на брзини,
Метод на константни загуби на притисок,
Метод на поврат на статички притисок,
Метод на вкупни загуби на притисок

Првите две методи се применуваат при пресметки на
каналски мрежи кај нископритисни системи, а третата
и четвртата метода се користат кај системи со висок
притисок.

Метод на смалување на брзини
Брзината на струење на воздухот се усвојува, со тоа што се смалува во
поодделните делници наредени од вентилаторот кон периферијата.

Канали за одвод на воздух
 Каналската мрежа за одвод на воздух од просторот кој се

климатизира, или вентилира, секогаш се димен-зионира како
систем со низок притисок.
 Се применуваат методите на смалување на брзина или еднакви
загуби на притисок

Општа постапка за пресметка на каналска мрежа
Процедура за пресметка на каналска мрежа
• Проучување на архитектонско – градежните подлоги за
објектот,
• Дефинирање на потребни количини на воздух за секоја
просторија,
• Скицирање на каналскиот систем, поврзување на елементите
за довод и одвод на воздух, водејќи сметка за особенстите на
објектот, од аспект на можностите за водење на каналите,
• Одредување на димензиите на делниците од разводните
канали и ограниоците од истите, со одбраната метода за
пресметка на каналската мрежа,
• Одредување на димензиите на делниците од каналите за
одвод на воздух, со некоја од методите за пресметка на
канали кај инсталации со низок притисок,
• Пресметка на вкупните загуби на притисок, за сите делници
од каналската мрежа,
• Цртање на загубите на притисок, по должина на каналите,

Општа постапка за пресметка на каналска мрежа
Процедура за пресметка на каналска мрежа
• Оптимирање на каналската мрежа, со повторување на
пресметките со различни дијаметри на каналите, за
поодделните делници од каналската мрежа на каналите
за довод и одвод на воздух. Како оптимална варијанта се
зема случајот со минимални инвестициони и
експлоатациони трошоци.
• Разработка на системот во детали.
При значителни разлики на промена на димензиите на каналите и спојните елементи, пресметката на загубите на притисок
се повторува.

• Повторување на пресметката за поодделни ограноци, со
цел да се минимизира потребата од уравнотежување,
• Пресметка и анализа на пресметките, доколку постои
прекумерна бучава,
• Избор на вентилатори

ДИФУЗИЈА НА ВОЗДУХ
ВО ПРОСТОРИИ

ДИФУЗИЈА НА ВОЗДУХ ВО ПРОСТОР

Струјни слики
 Довод на воздух во просториите, се реализира на

различни начини, со различни видови на турбулентни
струи ( со различни дистрибутивни елементи), при
различни услови, со различни влијателни фактори,
и.т.н.
 На Сл.хх и Сл.хх, се наведуваат принципиелни начини
на довод на воздух во простории, со што се
реализираат различни шеми на струење на воздухот
во просториите, т.е. се реализираат различни струјни
слики.

Струјни слики
 Шеми на довод на

воздух во простории
а) Струи во горна зона и
распад на струјата во
горна зона
б) Струи во горна зона и
распад на струјата во
работната зона,
в) Вертикални струи од
горна зона и распад на
струјата во работна
зона,
г) Струи во работна зона
и распад на струјата
во истата.

Струјни слики
 Шеми на довод на воздух во

простории со воздушни струи
кои се прилепуваат кон оградувачките
површини
од
просториите
а-в) Струи во горна зона и распад
во работна зона,
г) Струи со иструјување
вертикално кон горе,
завртување кон работната
зопна и распад во работна зона
д) Струи со иструјување во грна
зона од тавански елементи и
распад во работна зона,
е) Коноидални струи и струи
прилепени кон таван и
оградувачки површини, со
иструјување во горна зона и
распад на струјата во работна
зона.

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки
LB
LX
Lkr
Htav

RB

Lsl

HR

vpovr
Δtpovr
HP

0,5vB
0,5ΔtB

HRZ

LPA

LPB

vB
ΔtB

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од дифузори
B
(A)

Lx

vLx
ΔtLx

LBC

LPB

H1
RH

RLC
0,5vBB
0,5ΔtBB
vBB(AA)
ΔtBB(AA)

HP

1,8 m

vBC
ΔtBC

Исструјување од дифузори

Исструјување од млазници

Исструјување од млазници

Исструјување од млазници

РЕГУЛАЦИЈА КАЈ СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ,
ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Вонр.проф. д-р Сања ПоповскаВасилевска
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НАМЕНА НА РЕГУЛАЦИЈАТА
 Да се одржува квалитетот на опкружувањето

Термален комфор
 Квалитет на внатрешниот воздух
 Заштита на материјалите
 Заштеда на енергија
 Заштита на опрема
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ОСНОВНА НАМЕНА НА РЕГУЛАЦИЈАТА
КАЈ СИСТЕМИТЕ ЗА ГВК
 Дневните, седмичните и сезонските промени се

предизвик за регулацијата на ГВК системите

 Многу непостојана (нестационарна) работна околина
 Да се обезбеди баланс меѓу прифатлив комфор за

минимални трошоци и потрошувачка на енергија

 Два начини на делување:
1)

2)

735

Вклучување/овозможување: Управување со расположивоста на постројката според определен распоред со
примена на тајмери.
Регулација: Нагодување на капацитетот на постројката
според побарувањата

ТЕРМИНОЛОГИЈА
 Сензор
 Мери големина од интерес
 Регулатор
 Интерпретира податоци од сензорот
 Регулиран уред
 Промени базирани на излезните сигнали од регулаторот
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ТЕРМИНОЛОГИЈА

737

Директна

Индиректна

Затворен круг или
повратна спрега

Отворен круг или
превентивна регулација

ТЕРМИНОЛОГИЈА
 Подесена точка
Посакувана вредност на сензорот

 Контролна точка
Моментална вредност на сензорот

 Грешка или разлика
Разлика меѓу контролната и подесената точка
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
АВТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА
Автоматската регулација кај системите за ГВК се користи
за:




Обезбедување на топлински комфор или други услови
потребни за одвивање на производен процес
Заштита од непотребни дефекти или оштетувања на
системот
Управување со погонот (вклуч./исклуч., прилагодување) и
избирање на параметри од страна на корисникот.

Системот за ГВК обично вклучува регулација на:
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Температура
Релативна влажност
Притисок
Проток.

РЕГУЛАЦИЈА НА УЧИНОКОТ НА ГРЕАЧОТ ИЛИ
ЛАДИЛНИКОТ ВО ПОСТРОЈКИТЕ ЗА ГВК
Се сведува на регулација на количеството топлина (2 основни
принципи):
1. Регулација со промена на количината на протокот
2. Регулација со промена на температурата на медиумот во
доводната гранка (регулација со мешање)
 Се спроведува со трокраки и проточни регулациони вентили
 Проточниот вентил овозможува регулација само со промена
на количината на протокот, додека трокракиот вентил
ги овозможува двата принципи на
регулација.

740

ОСНОВНИ РЕГУЛАЦИОНИ ХИДРАУЛИЧКИ ШЕМИ
СО ТРОКРАК ВЕНТИЛ

Се применуваат четири основни начини на регулација:

Регулација со мешање

741

Регулација со количината на проток

Двокружна регулација со мешање

ТРОКРАК РЕГУЛАЦИОНЕН ВЕНТИЛ
- Се користат за мешање на два протоци во еден или
раздвојување на еден проток во два.
- Се применуваат кај големите цевни мрежи на системите за
греење и климатизација заради елиминирање на промената
на притисокот и други пречки кои настануваат при примена
на проточните вентили.
- Количината на вода која протекува низ мрежата останува
приближно константна.
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РЕГУЛАЦИЈА СО МЕШАЊЕ – шема а)
- Константен проток на водата низ регулациониот круг со
-

различни влезни температури.
Протокот низ постројката е независен од соодносот на
количините А и В, А + В = конст.
Константен проток низ потрошувачот.
Пумпата се вградува во круг со приближно константен
проток.
Поволно за регулација на голем број паралелно поврзани
топлиноразменувачи.
Вградувањето на трокракиот вентил е во функција на
мешање и во функција на раздвојување.
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РЕГУЛАЦИЈА СО КОЛИЧИНАТА НА ПРОТОКОТ – шема б)
 Темп. во доводната цевка е константна, а количината на
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водата во потрошувачот е променлива.
Со промена на колич. на вода се менува темп. разлика во
топлиноизменувачот, а со тоа и колич. на разменета
топлина.
Пумпата се вградува во кругот на изворот на топлина кој
има константен проток.
Се вградува трокрак вентил со мешачка и разделувачка
функција.
Ги елиминира проблемите кои се јавуваат при
количинска регулација со проточен вентил.

Проблемите кои се појавуваат при количинската регулација
со проточен вентил, можат да се надминат со вградување на
тро-краки вентили.
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шема в)
- Шемата на мешање станува двократна шема на мешање

ако се направи кратка врска на излезот и влезот на
котелот.
- Примарниот и секундарниот круг работат во режим со
константен проток.
- Количината на вода која се транспортира од примарниот
на секундарниот круг зависи од поставеноста на
трокракиот вентил.
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Структура на хидрауличката мрежа во системите за греење
и ладење
Се дели на три дела:
- Круг на потрошувачи (радијатори, конвектори,
вентилконвектори...)
- Круг на изворот на топлина (котелска постројка, ладилна
постројка...)
- Разводна мрежа.
За напојување на повеќе од еден потрошувач
има три различни можности за спојување на
разводот на цевната мрежа:
а) двоцевен систем – паралелен развод
- Кај паралелниот развод на доводниот и
повратниот вод падот на притисокот
кај потрошувачот се намалува со
оддалеченоста од потрошувачот.
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б) двоцевен систем – заобиколен
развод (Tichelmann)
- Кај двоцевниот систем со

заобиколен развод, падот на
притисокот кај сите
потрошувачи е приближно
еднаков:
Δp1 ≈ Δp2 ≈ Δpn
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в) едноцевен систем
Температурата на водата на влез во радијатор се намалува со
оддалечување од котелот, а вкупниот пад на температурата е = на
збирот на падовите во поединечните радијатори:
t1pol > t2pol > t3pol…> tn
Δtvk = Δt1 + Δt2 + … Δtn
-Кај едноцевниот систем падот

на притисокот кај секој потрошувач зависи од големината на радијаторот и може за сите да биде
приближно еднаков.
-Разводната мрежа е помала од
таа на двоцевниот систем.
-Недостаток се проблемите при
регулација
на топлинскиот учинок.
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Регулација на котелската постројка – хидрауличко
одвојување на примарниот и секундарниот круг
Котлите се опремуваат со котелски (примарни) пумпи и
регу-лациони кругови за да се обезбеди проток на
определена ко-личина на вода низ котелот заради негова
стабилна работа.
Хидрауличкото
одвојување
на
примарниот
и
секундарниот круг се врши со т.н. спојно место. Спојното
место најчесто се остварува со :
а) со помош на проточен вентил
б) со помош на хидрауличен превој
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а) котелска постројка –
хидрауличко одвојување на
примарниот и секундарниот
круг со помош на проточен
вентил.
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б) котелска постројка со
повеќе паралелно поврзани
котли – хидрауличко
одвојување на примарниот
и секундарниот круг со
помош на хидраулична
спојка
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на вентилатори:
- Најефикасен начин за промена на капацитетот на вентилаторот е со
промена на брзината на вртење.
- Погоните со фрекфентна регулација се во широка примена.
- Аксијалните вентилатори можат да се регулираат со промена на
наклонот на лопатките.
- Со клапни и канали, дел од воздухот може едноставно да се врати
преку заобиколен пат од притисната кон всисната страна на
вентилаторот. Обиколницата не го менува капацитетот на
вентилаторот, но овозможува прилагодување на системот за
вентилација на промените на протокот во дистрибутивниот систем
без нестабилности во работата на вентилаторот.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на вентилатори:
 Регулација преку разликата на статичкиот притисок се користи за
одржување на притисокот во зградата или простор различен од околните
простории или надвореш-ната околина. Типични примени се: за исти простории
(позитивна разлика на прити-сокот за да се спречи инфилтрација), лаборатории
(позитивна или негативна разлика зависно од намената), и кај разни производни
просториии (како на пр. лакирница).
 Регулаторот на притисок обично управува преку склопки (клапни) во каналот за
довод за да се одржи бараниот притисок при промени на волуменот на
одводниот воздух.
 Методата со регулација на отсисниот вентилатор има потреба од мерење на
внатрешниот и надворешниот (референтен) статички притисок.
 Локацијата за мерење на статичкиот притисок мора да биде на
место оддалечено од врати и надворешни отвори, лифтови, а ако
се користи сензор тој треба да се смести во
пространо репрезентативно подрачје
заштитено од промаја.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на вентилатори:
- Регулацијата преку разликата на статичкиот притисок во каналите
за сист-еми со променлив волумен на воздух (анг. Variable Air Volume) и
останати системи со терминали, го одржува статичкиот притисок на
мерното место. Најчеста примена е за регулација на капацитетот на
вентилаторите во VAV системите.
- Потребно е да има повеќе сензори на статичкиот притисок во случај
кога после потисниот вентилатор доводниот канал
се разделува во повеќе ограноци. Сензорот со
најстроги барања за статичкиот притисок
управува со работата на вентилаторите.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на рециркулацијата (мешачка комора):
- Да се утврди потребата од свеж воздух за системот и зошто.
- Да се пресмета колич. на воздух за
топлински потреби:
- Да се премета хигиенското количество на воздух за потребите на
луѓето:
- Обично:
- Ги намалува трошоците

за регулација при соодветни надворешни услови,
т.е. кога надвореш.воздух
е доволно студен за да се
користи како ладилен
медиум обично 13 до 18оС.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на ладилникот:
- Регулацијата се врши преку проточни или трокраки
регулацио-ни вентили, кои обично се затворени за да се
спечи ладењето кога вентилаторот е исклучен. Вентилот се
подесува во завис-ност од температурата на воздухот на
излез од ладилникот или температурата на просторијата
(на влез во повратниот канал).
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Регулација на ладилникот:
2. Ладилник со директно испарување
- Се регулира со соленоидни вентили поставени на цевките со работен

медиум во течна фаза.
- Термоекспанзиониот вентил го регулира притисокот на испарување со

мерење на температурата на излезниот вод.
- Учинокот на ладилникот со директно испарување потешко е да се

регулира бидејќи зависи од температурата на испарување.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на греачите:
- Греачите кај кои не постои опасност од замрзнување, можат да се регулираат со
едноставен проточен или трокрак вентил.
- Со вентилот се управува преку температурата на воздухот на излез од греачот или
температурата на просторот. Вентилите се подесени да се отворат за греење
доколку дојде до прекин на напојувањето на регулацискиот систем.
- Греачите во централните клима единици предзагреваат, дозагреваат или
загреваат, зависно од состојбата и минимално потребното количество на
надворешен воздух.
- Греачите за топла вода треба да одржуваат минимална брзина на проток на водата
во
цевките (околу 0.9 m/s) за да се спречи
замрзнување (обично се користи пумпата на
греачот) – при конвенционален распоред на
примарниот/секундарниот круг, пумпата
на греачот и пумпата на системот се
хидраулички независни. Како резултат
се добиваат константни протоци
низ греачот и низ примарниот
јазол со примена на трокрак вентил.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на греачот:
- Пумпата на греачот може да се вгради сериски (А) со примарните пумпи
кога трокракиот вентил е отворен кон греачот. Во тој случај протокот низ
греачот е приближно константен, но може да расте и опаѓа зависно од
расположивата разлика на притисок со примарните пумпи.
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Пумпата на греачот може да
се вгради паралелно (Б) со
примарните пумпи.
Предноста на ваквиот
распо-ред е што протокот на
топла вода може да се
отствари низ греачот дури и
при дефект на пумпата на
грејачите. Примарната
пумпа мора да се
димензионира и за пад на
притисок во греачот при
номинален проток.

Автоматска регулација - ГВК
- Функционална шема на спојување и регулација на систем за
венти-лација и греење со топол воздух со 100% надворешен
воздух – регулација на температурата:
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Автоматска регулација - ГВК
- Функционална шема на спојување и регулација на систем за
венти-лација и греење со топол воздух со 100% надворешен
воздух и систем за поврат на топлина - регулација на
температурата:
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Автоматска регулација - ГВК
- Функционална шема на спојување и регулација на воздушен
сис-тем за греење и ладење со 100% надворешен воздух –
регулација на температурата:
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- Функционална шема на спојување и регулација на воздушен
сис-тем за греење и ладење – регулација на температурата:
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на влажност:
- Се базира на излезните сигнали на сензорите за влага сместени во
просторот или во отсисниот канал.
- Одвлажнување. Еден начин е преку регулација на ладилникот.
Температурата на ладилникот се намалува на вредност при која се одвојува
доволна количина на влага од доведениот воздух, така што се постигнува
зададената вредност на релативната влажност. Дозагревачот може да се
користи за одржување на температурата на просторот кога при процесот на
одвлажување, температурата на доведениот
воздух стане премногу ниска.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на влажност:
- Одвлажнување. Одвлажнувачот кој работи на база на хемиско средство за
сушење, може да ја намали релативната влажност на пониска вредност од
таа што може да се постигне со ладилник. Овој уред ја абсорбира влагата со
примена на силикагел или сличен материјал. При континуиран погон, се
доведуваат топлина и воздух за регенерација на тој материјал.
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Автоматска регулација - ГВК
Регулација на влажност:
- Навлажнување. Сензорот за релативна влажност на воздухот, сместен во
прос-торот или во отсисниот канал, праќа сигнал до регулаторот. Би требало
да се користи сензор во каналот за да се минимизира преносот на капки или
конденза-ција во каналот. Целта е да се одржува минимална проектна
релативна влажност во период на греење.

767

Автоматска регулација - ГВК
Регулација на систем:
-На пример на систем за ГВК за греење, ладење и навлажнување.
Задача. Регулација на температура во сезона на греење и ладење и
регулација на релативна влажност во сезона на греење. Системот
работи со 100% надворешен воздух. Климатизационата единица се
состои од вентилатор, греач, ладилник, догревач и навлажнувач.
Системот е едноканален, еднозонски, со константен волуменски
проток на воздух. Системот за дистрибуција на вода има променлив
проток.
Регулација. Се изведува со три регулациони јазли.
Првиот регулациски јазол управува со работата на (пред)греачот со
што ја одржува температурата на росиштето константна.
Температурниот сензор (16), сместен после навлажнувачот, праќа
сигнал PI на регулаторот (R1). Во зависност од промената на
температурата,
регулаторот R1 задвижува погон на вентил со што го
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менува учинокот на топлинскиот разменувач според

Автоматска регулација - ГВК

Регулација на пример за ГВК систем за греење, ладење и навлажнување
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Автоматска регулација - ГВК
Вториот регулациски јазол управува со работата на ладилникот и
догрева-чот со што ја одржува зададената вредност на температурата
во просто-рот. Сензорот за температура во просторијата (12) ја мери
промената на температурата во просторијата во зависност од
температурата на надво-решниот воздух. Температурата на
надворешниот воздух се мери со сен-зор во всисниот канал (1). PI
регулаторот (R2) ги споредува износите на тие температури. Кога
надворешната температура ќе се зголеми, R2 го затвора вентилот
(14) со што се намалува протокот на вода низ догревачот. Вентилот
на преминот на вода кон догревачот и ладилникот делува во низа –
кога вентилот (14) потполно ќе се затвори, вентилот (7) на преми-нот
на водата кон ладилникот почнува да се отвора.
Третиот регулациски јазол управува со работата на овлажувачот. Во
отсисниот канал е сместен хигростат со две позиции (21) со кој се
ограничува
минималната и максималната релативна влажност.
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Хигростатот ја придвижува или запира пумпата за вода во

Автоматска регулација - ГВК
Заштита на системот
Заштитата од замрзнување се изведува со помош на температурен
гранич-ник (9). Кога температурата после предзагревачот е под 5оС.
Потисниот и отсисниот вентилатор запираат, клапните во
воздушните канали се затво-раат, вентилот на преминот на водата за
предгреачот потполно се отвора, се придвижува пумпата на
предгревачот, а пумпата на навлажнувачот се запира.
Следењето на притисокот во филтерот се изведува со помош на
сензор за разлика на притисоци. Сензорите за разлика на притисок на
вентилатори-те реагираат во случај на низок проток или запирање на
протокот и ги запираат вентилаторите, ги затвораат вентилите и
клапните и ги запираат циркулационите пумпи.
Заштита во случај на пожар се изведува со запирање на вентилаторот
и затворање на сите клапни на страна на воздухот.
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PROEKTIRAWE NA INSTALACII
ZA GREEWE

PROEKTIRAWE NA INSTALACII ZA GREEWE
Prethodni podatoci
Proekt za instalacija za centralno greewe na stanben
objekt, se izrabotuva po prethodno barawe, formulirano
so proektna zada~a, kade voedno se postaveni i site
posebni barawa koi pri izvedba i pogon na pro-ektiranata
instalacija treba da bidat zadovoleni.
Kako osnovi i prethodni podatoci za izrabotka na proektot za centralno greewe, potrebni se :
 arhitektonsko-grade`en proekt ,
 lokacija na objektot,
 namena na objektot i pooddelnite prostorii,
 klimatski podatoci,

Za objekti, nadvor od urbanizirano podra~je, dopolnitelno
se potrebni i podatoci za :
 prostoren plan na razvoj,
 infrastruktura.

Prethodni podatoci
Kako prethodna faza, pri izrabotka na proektot na
instalacijata za centralno greewe, e i :
 da se prou~at arhitektonsko grade`nite podlogi ;
 da se vpi{at stranite na svetot ;
 da se obele`at prostoriite so redni broevi i za sekoja

prostorija da se vpi{e usvoenata temperatura bez ogled
dali prostorijata se gree ili ne (za negreani prostorii se
vpi{uva pretpostavena, a po izvr{uvawe na presmetkite
se vpi{uva kone~nata temperatura ),
 da se razjasnat i definiraat site nejasni i nedefinirani
raboti od arhitektonsko grade`en, funkcionalen i izvedben aspekt, a bitni za izrabotka na proektot za
instalacijata za greewe (eventualno dimenzionalni podatoci za vrati, prozori i ostanati ograduva~ki povr{ini i
elementi niz koi ima premin na toplina, vid na materijali, posebni funkcionalni, arhitektonsko grade`ni i
izvedbeni barawa, i.t.n.) ;
 da se odredi prostorija za kotlarnica.

Sodr`ina i obem na proektot
Vo zavisnost od goleminata na objektot i barawata
postaveni so proektnata zada~a, Proektantot go
odreduva obemot na proektot, a pri toa i sodr`inata na istiot.
Pri toa, proektot, mora da bide izraboten vo obem
so koj vo potpolnost se definira instalacijata
za greewe, kako i na~inot na koj e toa izvr{eno,
a seto toa za nivo na koj e izraboten proektot
(ideen, glaven, izvedben, i.t.n.).

Sodr`ina i obem na proektot
Voobi~aeno e proektite na instalaciite za centralno
greewe da sodr`at :


Proektna zada~a ,



Tehni~ki opis ,



Toplinski presmetki i izbor na grejni tela ,




Hidrauli~na presmetka i dimenzionirawe na cevkovodna mre`a ,
Presmetki i izbor na ostanata oprema ,

Predmer i pretsmetka ,
 Grafiчka dokumentacija.


Proektna zada~a
Proektnata zada~a treba da gi sodr`i barawata i
uslovite za koi treba da bide izraboten proektot
i toa :
Цel na proektot ( centralno greewe, klimatizacija,
greewe i provetruvawe, i sl.),
 Вid na instalacijata za centralno greewe ( vodeno
greewe, parno greewe, i.t.n.),
 Вid na sistemot ( topla/ vrela voda - 90/70 oС , 110/70 oС,
130/90 oС , zasitena parea, pregreana parea, parametri na
pareata, i.t.n. )


Proektna zada~a
Proektnata zada~a treba da gi sodr`i barawata i uslovite
za koi treba da bide izraboten proektot i toa :











vid na grejnite tela ( radijatori, kaloriferi, ventilаторkovektori, i.t.n. ),
vid na toplinskiot izvor ( avtonomna kotlarnica, prevzemawe na toplina od primarna toplifikaciona mre-`a,
na~in na prevzemawe na toplinata - direktno, indirektno,
i.t.n. ),
na~in na vodewe na cevkovodite i oslonuvawe (nadzem-no,
poluvisoko, visoko, vo kanal, vo {licevi, i.t.n., oslonuvawe na
konzoli, stolbovi, i.t.n.),
vid na toplinska za{tita ( izolacionen materijal od
mineralna volna, staklena volna, poliuretan, i.t.n., so obvivka
od al. lim, pocinkuvan lim, i.t.n.)
re`imi na rabota na instalacijata ( greewe so prekini od 4, 8,
10 h , prekini na rabota vo vikendi, namalen kapacitet vo
popladnevni ~asovi ili prekin, i.t.n. ).
re`imi na rabota na instalacijata ( greewe so prekini od 4, 8,
10 h, prekini na rabota vo vikendi, namalen kapacitet vo
popladnevni ~asovi ili prekin, i.t.n. ).

Proektna zada~a
Naj~esto vo proektnata zada~a se postavuvaat samo
osnovnite barawa za uslovite koi se od bitna va`nost za
Investitorot, a golem del od pogore navedenite se
ostavaat na izbor i re{enie na Proektantot.
Voedno, vo proektnata zada~a, Investitorot mo`e da
postavi i posebni barawa koi {to se svrzani so negovi
specifi~ni uslovi.
Proektnata zada~a, vo osnova ja formulira i potpi-{uva
Investitorot, me|utoa ~esta praksa dosega e, vo
formulacijata so svoi
sugestii, po
prethodno
prou~uvawe na
problematikata, da u~estvuva i
Proektantot, a Investitorot vakvite sugestii
gi
prifa}a ili gi otfrla.
Za da se za{titi Investitorot, vo proektnata zada~a se
bara usoglasuvawe na site re{enija vo proektot so
postoe~kata zakonska regulativa od predmetnata oblast.

Tehni~ki opis
Tehni~kiot opis, vo osnova treba da gi sodr`i osnovnite podatoci za proektiranata instalacija, kako
vidot na istata, sistemot na greewe, koncepcijata
na proektnoto re{enie, proektnite re{enija na
pooddelni specifi~ni detali, primenetata oprema, re`imot na rabota, i.t.n.
Prethodnoto se dava za samata instalacija niz
objektot ( grejnite tela i cevkovodnata mre`a ),
horizontalniot cevkovoden razvod i toplinskiot
izvor ( kotlarnica ili toplinska potstanica ).

Toplinski presmetki
i izbor na grejni tela
Vo ovoj del se davaat site presmetani i usvoeni
koeficienti na premin na toplina za ograduva~kite
povr{ini, usvoenite temperaturi vo prostoriite,
presmetka na temperaturite vo prostoriite koi ne se
great, presmetkata na toplinskite zagubi na sekoja
prostorija pooddelno, kako i vkupnite toplinski
zagubi za objektot vo celina, a sé vo soglasnost so
MKS EN 12831:2006.
Vrz osnova na presmetanite toplinski zagubi se vr{i
izbor na grejnite tela i po potreba dimen-zionirawe
na istite.

Hidrauli~na presmetka i
dimenzionirawe na cevkovodi

Vo ovoj del se davaat site usvoeni i presmetani
golemini na cevkovodnata mre`a za povrzuvawe na
grejnite tela, kako i na horizontalniot cevkovoden razvod do toplinskiot izvor.

Presmetka i izbor na ostanata oprema

Za definiraniot del od instalacijata, se presmetnuvaat site golemini potrebni za izbor na opremata
na toplinskiot izvor, a voedno se vr{i i izbor
na osnovnata, pomo{nata i propratnata oprema,
kako i za cevkovodite za povrzuvawe na istata.

Specifi~ni barawa

So ogled namenata na objektot i postavenite
barawa so proektnata zada~a, vo ovoj del se
obrabotuvaat eventualni specifi~ni barawa
povrzani so rabotata na proektiranata instalacija (primer - zagaduvawe na vozduh, re`imski
karakteristiki pri uslovi na eksploatacija na
instalacijata, i.t.n.)

Predmer i pretsmetka
Vo ovoj del, kako
Predmer, sistematizirano se dava celokupniot potreben materijal, elementi i oprema za izvedba na
instalacijata, vo sé spored prethodno izvr{enite
presmetki i usvojuvawa na istata .
Pretsmetkata, sodr`i edine~ni i vkupni ceni na
site materijali, elementi, oprema i rabotna raka,
kako i vkupna cena za izvedba na instalacijata
vo celina.
Naj~esto, predmerot i pretsmetkata se davaat zaedno.

Grafi~ka dokumentacija
Grafi~kata dokumentacija, treba da ovozmo`i kompleten uvid vo koncepcijata na proektiranata
instalacija, lokacijata, razmestuvaweto i na~inot
na povrzuvawe na celokupnata oprema i elementite
od instalacijata, kako i kompletno jasna slika so
site potrebni tehni~ki re{enija i detali za izvedba
na instalacijata vo celina.
Voobi~aeno, kako grafi~ka dokumentacija, na nivo na
Glaven proekt, se prezentira :
 dispozicija na grejni tela po prostorii, pooddelno za

sekoj kat, kade ima razli~ni po broj ili kapacitet
grejni tela,
 dispozicija na horizontalna cevkovodna mre`a,
 {trang {ema,
 dispozicija na cevna mre`a za obezvozdu{uvawe (ako e
predvidena),

Grafi~ka dokumentacija
Voobi~aeno, kako grafi~ka dokumentacija, na nivo na Glaven proekt, se prezentira :
 {ema na povrzuvawe vo kotlarnica, ili {ema na povr-

zuvawe vo toplinska potstanica ;
 dispozicija na oprema vo kotlarnica i skladi{te za
gorivo, ili dispozicija na oprema vo toplinska potstanica,
 pogledi, preseci, detali,

Po potreba se prezentira i :
 {ema

na povrzuvawe, dispozicija na oprema, pogledi,
preseci i detali na sistemite za skladirawe, priprema i dotur na gorivo, odvod na ~adni gasovi, hemiska
priprema na voda, i.t.n.,
 dispozicija na fundamenti za opremata .

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Во основа, пристапот кон изработка на проекти за
вентилација и климатизација е сличен како и при проектирање на инсталации за греење, со земање во обзир на
специфичностите на барањата, условите, инстала-циите и
опремата за климатизација и вентилација
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