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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-други
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АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ
ПОСТРОЈЕЊА СНАГЕ 2.4 МW на кат. парц. бр. 4006/1 КО Врбас- град одређује се:

Милорад Стругар, дипл.инж.арх.
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста на изради УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ
РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА СНАГЕ 2.4 MW на
катастарској парцели број: 4006/1 у КО Врбас - град

Милорад Стругар дипл.инж.арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
да је Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета планираног за
изградњу биогасног постројења снаге 2.4 МW на катастарској парцели број 4006/1 у КО Врбас - град
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81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-други
закон), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/2019), прописима, стандардима и
нормативима из области изградње објеката и правилима струке.

Одговорни урбаниста:

Милорад Стругар, дипл.инж.арх.

Број лиценце:
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Потпис:
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УВОД
Предмет урбанистичког пројекта је
урбанистичко архитектонска разрада локалитета
планираног за изградњу Биогасног постројења снаге 2.4 MW на кат.парц. бр.4006/1 КО Врбас Град којим ће се ближе дефинисати услови за изградњу објекта, услови прикључења објекта на
инфраструктуру, као и уређење парцеле.
Подносилац захтева за израду Урбанистичког пројекта и инвеститор предметних објеката је
"SUNOKO " д.о.о. за производњу и трговину шећера, Булевар ослобођења бр.60, Нови Сад.
Предметна кат.парц.бр. 4006/1 у КО Врбас - град је у власништву Републике Србије, а право
коришћења на парцели има „SUNOKO "д.о.о. за производњу и трговину шећера Нови Сад,
Булевар ослобођења бр.60, Нови сад (адреса инвеститора наведена у листу непокретности -Трг
Марије Трандафил бр.7 је адреса пре пресељења седишта друштва на садашњу локацију).

1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је члан 60, 61, 62. и 63. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-други закон) и члан 76, 77, 85.-95. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС”, број 32/2019).
Плански основ
Урбанистички пројекат израђен је у складу са одредбама и смерницама утврђеним планском
документацијом – Планом генералне регулације за насељено место Врбас, („Службени лист
Општине Врбас“, број 3/11) и Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место
Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 11/14 ).
Према Плану генералне регулације за насељено место Врбас предметна парцела налази се у
грађевинском подручју насељеног места Врбас, а по намени спада у радне зоне - радне
комплексе.
На основу Плана, код промене намене постојећих комплекса (технолошког процеса) обавезна је
израда урбанистичког пројекта.

1.1 Извод из Плана генералне регулације за насељено место Врбас:
8.6. Правила грађења у радној зони
Обавезна је израда плана детаљне регулације за радне зоне у којима још нису формирани
комплекси.
На основу Плана генералне регулације код постојећих комплекса могућа је изградња,
доградња и реконструкција у функцији основне намене и то као завршетак започетих целина.
Код промене намене постојећих комплекса (технолошког процеса) обавезна је израда
урбанистичког пројекта.
Врста и намена објеката
У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају веће просторе и које негативно
утичу на околину привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови комплекси ће се
реализовати на основу планова детаљне регулације уз израду студије процене утицаја на
животну средину за потенцијалне загађиваче.

За лоцирање нових комплекса у радним зонама потребно је ускладити услове које пружа
зона са захтевима делатности која се лоцира, односно са њеним техничкотехнолошким и
еколошким параметрима.

Радни простори у оквиру других намена
Радни простори ван радних зона реализоваће се на основу урбанистичких пројеката
појединачних локалитета, у складу са условима који су дефинисани за преовлађујућу намену.
Нове радне просторе могуће је планирати и у оквиру намене
породичног,мешовитог и вишепородичног становања, уз услов да немају негативне еколошке
утицаје на околне садржаје, да нису велики потрошачи капацитета комуналне инфраструктуре,
да су добро саобраћајно опслужени и да величина комплекса не прелази 1 ha.
У оквиру централних функција пословање је могуће за делатности трговине, угоститељства
и услужног занатства које не захтева веће складишне просторе и велики транспорт.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална величина парцела за лоцирање радног простора у радним зонама је
1000,00 m 2 или се задржава постојећа. Максимална површина се не условљава.
Изузетак од овог правила представља део блока ,,95, где се прихватају постојеће парцеле
формиране за планирану намену.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли: у нeпрeкинутoм низу (oбjeкaт нa
пaрцeли дoдируje oбe бoчнe линиje грaђeвинскe пaрцeлe), у прeкинутoм низу (oбjeкaт дoдируje
сaмo jeдну бoчну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe) слoбoднoстojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни jeдну
линиjу грaђeвинскe пaрцeлe).
У деловима насеља у којима се планира реконструкција постојећих објеката нови објекти
се по правилу постављају на регулациону линију а често на бочну међу парцеле. Објекат се
поставља на бочну међу парцеле када је у датој зони то преовлађујући начин организације
изградње, сходно окружењу. У том случају није могуће предвидети отворе бочно према суседу,
само уз услове и сагласност власника објекта према којем су постављени отвори и то на висини
од мин. 1,80m од коте пода.
Неопходно је решити одвођење атмосферске воде на сопственој парцели и према улици.
Овај принцип организације је могуће применити на целом простору.
Приликом изградње на слободним површинама, објекти се постављају на регулациону линију
или на грађевинску линију која може бити удаљена највише 5,00 m од регулационе линије,
изузев код објеката са специфичном наменом где грађевинска линија може бити и на већој
удаљености. Према бочној међи парцеле објекти се постављају на минимум 0,50м од међне
линије. Укoликo сe oбjeкaт пoстaвљa тaкo дa дoдируje линиjу суседне грaђeвинскe пaрцeлe,
нeoпхoдни су услoви и сaглaснoст влaсникa сусeднe пaрцeлe.
Индекс заузетости за парцеле радне зоне
Дозвољени степен заузетости појединачне парцеле је 70% рачунајући само објекте
високоградње, под условом да се не ремете противпожарни захтеви.
На постојећим локалитетима ван радних зона који се задржавају могуће су интервенције у
смислу реконструкције, доградње и надоградње до степена заузетости од 70%, под условом да
се не ремете противпожарни захтеви.
На новоформираним комплексима зеленим површинама се намењује минимум 20%
површине.

Дозвољена спратност и висина објекта
Спратност производних и складишних објеката у радној зони је високо приземље са чистом
висином која је условљена технологијом процеса. Зависно од технологије могуће је градити и
спратне објекте уз поштовање, урбанистичких, саобраћајних и противпожарних услова али не
више спратности од По+П+2. Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не
постоји сметње геотехничкеи хидротехничке природе.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене до
дозвољеног степена заузетости. Дозвољава се изградња стамбеног објекта за смештај домара.
Дозвољава се изградња другог објекта на парцели пратећих ,помоћних, комуналних,
инфраструктурних и сл. уз исти степен заузетости.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели, простора за паркирање
возила и ограђивање парцеле
Најмања дозвољена ширина колског прилаза грађевинској парцели је 3,00 m.
Паркирање возила за сопствене потребе обезбеђује се на сопственој
грађевинској парцели изван површине јавног пута.
Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo
висинe 2,20m. Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу,
тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Сусeднe
грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини
међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн
рeгулaциoнe линиje.
Услови за пристаниште дефинишу се као услови за изградњу нових радних
комплекса.

2 ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта налази се у оквиру грађевинског подручја
насељеног места Врбас, на површини чија је намена Радне зоне - радни комплекси.
Граница обухвата пројекта поклапа се са границом катастарске парцеле бр. 4006/1 у КО Врбас град.
Површина обухвата урбанистичког пројекта је 2 ha 09 а 98 м2.
Предметни простор граничи са следећим кат. парцелама:
 са северозападне стране са кат.пар. бр.988 КО Врбас и кат.парц. бр. 3368/3
(некатегорисан пут);
 са североисточне стране са кат. парц. бр.4006/2 КО Врбас - град
 са југоисточне стране са кат. парц. бр. 4008 ( некатегорисани пут - приступни пут ка трафо
станици ван функције);
 са југозападне стране са кат. парцелом бр. 10858/1, КО Врбас (ДП IБ 15 Кула - Врбас
Кулски пут).
На преметној парцели не постоје изграђени објекти. Крајњим северозападним делом парцеле
пролазе постојећи далековод који није под напоном.

у Непосредној близини предметне локације југоисточно од парцеле 4006/1 налази се фабрика
шећера чији је власник „Суноко“ доо из Новог Сада.
На основу Извода из листа непокретности број 4006/1 КО Врбас - град, предметна парцела је у
власништву Републике Србије, а право коришћења на парцели има „SUNOKO "д.о.о. за
производњу и трговину шећера Нови Сад, Нови сад, Трг Марије Трандафил бр. 7 (нова адреса :
Булевар Ослобођења бр.60, Нови Сад).
Подаци о постојећој парцели:
Број
Потес или улица
Начин коришћења и
површина
парцеле
катастарска класа
ха
а
m2
4006/1 Кулски пут
Ливада 1. класе
0
48
94
Кулски пут
Шума1. класе
1
61
04
УКУПНА ПОВРШИНА 2
09
98
На графичком прилогу бр. 2 дата је граница обухвата урбанистичког пројекта са приказом
суседних парцела.

3 УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
3.1 НАМЕНА ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА

Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта налази се у оквиру грађевинског подручја
насељеног места Врбас, на површини чија је намена Радне зоне - радни комплекси.
Планирано је уређење и изградња предметног простора:
Инвеститор планира иградњу биогасног постројења са комбинованом производњом
електричне и топлотне енергије са пратећим објектима капацитета 2.4 МW.
Намена објеката је производња биогаса из првенствено репиних остатака као основне сировине
са производњом електричне и топлотне енергије.
Планира се пласман електричне енергије у јавну дистрибутивну мрежу а топлотне у технолошки
процес оближње фабрике „Карнекс“ у Врбасу која је у склопу истог система.
Овако пројектовано савремено постројење доприноси и заштити животне средине јер отпад по
завршетку процеса ферментације и производње укупно је у ствари квалитетно ђубриво у
течном и чврстом стању које се дистрибуира на њиве као и у склопу пољопривредне
производње
Планирана је изградња следећих објеката: Погон за производњу гаса, тренч силоси, дозирна
станица са међускладиштем, складиште за фертилазат са међускладиштем, биофилтер, вага,
управна зграда, CHP - постројење са трафостаницом, сушач гаса, монтажна бетонска трафо
станица и дизел агрегат, као и објеката у функцији инфраструктурног опремања локације и за
потребе производног процеса (саобраћајнице, бетонски манипулативни платои, бунар,
септичка јама, упојни резервоар за атмосферску воду…).
У склопу комплекса планира се простор за изградњу објеката Електродистрибуције за Објекат
места прикључења (ОМП).

3.2 НИВЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА
Регулација
Грађевинске линије дефинишу положај објекта у односу на регулационе линије.Грађевински
објекат поставља се предњом фасадом на грађевинске линије, односно унутар простора
оивиченог грађевинским линијама.
Од регулационе линије Државног пута ДП IБ 15 Кула - Врбас (к.п.бр. 10858) грађевинске
линијеобјеката увучене су за:

БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ
ГЛ 1
29.08 m
ГЛ 2
200.18 m
ГЛ 3
88.13 m
ГЛ 4
20.6 m

Објекат 1
Објекат 2
Објекат 3
Објекат 4

ГЛ 5
ГЛ 6
ГЛ 7
ГЛ 8
ГЛ 9
ГЛ 10
ГЛ 11

Објекат 5
Објекат 6
Објекат 7
Објекат 8
Објекат 9
Објекат 10
Објекат 11

28.7m
15 m
27.9 m
33.3 m
80.5 m
28.9 m
28 m

Погон за производњу гаса
Тренч силос
Дозирна станица
Складиште
за
фертилизат
сепаратором
Биофилтер
Вага
Управна зграда
CHP са трафостаницом
Сушач гаса
Трафо станица
Дизел агрегат

са

Од границе са суседним катастарским парцелама бр. 988 и 3368/3 објекти су планирани на
удаљености која намјање износи 11.80m.
Од границе са суседном катастарском парцелом бр. 4008објекти су планирани на удаљености
која намјање износи 11.50m.
Бунар је планиран на удаљености од око 206 m од регулационе линије.
Нивелација
Предмента парцела и околни терен је скоро сасвим раван са надморском висином у од 83.90 м
надморске висине.
Приликом решавања нивелације водило се рачуна, првенствено, о висинским захтеваним
односима објеката за одвијање технолошког процеса, међусобних повезаности, подземних
веза, котама постојећег терена, потребним котама подова свих објеката и све то у функцији
ефикасног и неопходног одвођења атмосферске воде.
Сви потребни подаци су обрађени у графичким прилозима број 3 и број 4.

3.3 ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ И РЕШЕЊЕ ПАРКИРАЊА
Предметна парцела бр. 4006/1 КО Врбас има директан приступ на тврди асфалтни пут који
тренутно нема употребну сврху јер је раније служио као прилаз трафостаници у власништву
Електродистрибуције која сад није у функцији (к.п.бр. 4008 КО Врбас Град ). Са приступног пута
планирају се два улаза у комплекс. Парцела прилазног пута (к.п.бр. 4008 КО Врбас Град ) је у
државној својини Републике Србије.
Предмента парцела такође има директан приступ на Државни пут кат. парц. бр. 10858/1, КО
Врбас (ДП IБ 15 Кула - Врбас (Кулски пут), али са те саобраћајнице нису планирани улази у
комплекс.
Прилаз саобраћајницама унутар комплекса преко два колско - пешачка улаза у комплекс
обезбеђен је преко постојећег прилазног пута (к.п.бр. 4008 КО Врбас Град ) а који је са чврстом
подлогом и асфалтом као завршним слојем. Она је раније била у функцији прилаза већој трафо
станици која је тренутно ван употребе тако да већ дуже време постојећа саобраћајница није у
функцији или је у питању саобраћај малог интензитета. Овим пројектом она се ставља у
функцију и има везу са фабричким комплексом шећеране на северозападној страни а са
магистралним путем Кула-Врбас на југозападној страни парцеле.
Саобраћајне површине у кругу комплекса су у основи равне са попречним падовима у сврху
одвођења воде са исте површине.
Ширина приступне саобраћајнице је минимално 3.5m, а лепезе радијуса и ширине
саобраћајница омогућавају несметано и безбедно кретање возила чије се присуство планира на
предметном подручју.

На основу члана 33, Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(,,Сл.Гласник РС'' бр.22/2015), пројектован је паркинг простор за шест аутомобила у кругу
биогасног постројења у складу са предвиђеним бројем запослених у оквиру комплекса.

4 НУМЕРИЧКИ ПАРАМЕТРИ
4.1 ГАБАРИТ И СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА
ОБЈЕКАТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Погон за производњу гаса
Тренч силос
Дозирна станица
Складиште за фертилизат са
сепаратором
Биофилтер
Вага
Управна зграда
CHP са трафостаницом
Сушач гаса
Трафо станица
Дизел агрегат

Спратност
објекта

Габарит
објекта

БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ
П
58,5 х 70,50
П
72,4 х 69,9
.
2.5 x 8

Бруто
површина
у основи

Бруто
развијена
површина

4437 m2
4830m2
19 m2

4437 m2
4830m
19 m2

П

10x20

200 m2

200 m2

П
П
П
-

2,5 x 12
3 x 18
12,7 x 7
10 х 26,75
3x4
3,5x 4,3
3x4
УКУПНО:

30 m2
54 m2
88 m2
247 m2
12m2
13 m2
12m2
9932m2

30 m2
54 m2
88 m2
247 m2
12m2
13 m2
12m2
9932 m2

Поред објеката у табели планирани су објекти у функцији инфраструктурног опремања локације
и за потребе производног процеса (саобраћајнице, бетонски манипулативни платои, бунар,
септичка јама, упојни резервоар за атмосферску воду…) као и објеката ЕД - Објекат места
прикључења(ОМП).

4.2 УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ - БИЛАНС ПОВРШИНА

Анализа површина урађена у односу на укупну површину парцеле, са садржајима који су
планирани :
Површина подручја обухваћеног урбанистичким пројектом
Површина
Бруто површина објеката

9932 m2

Саобраћајнице
Паркинг површина

2848 m2
80 m2

Манипулативни платои и
Заштитна стаза око објекта

1002 m2

Зелене површине

7136 m2

Индекси заузетости и изграђености за предметну локацију износе:

2 09 98m2
Укупно

удео
47%

3930 m2 19%

33%

Индекс заузетости парцеле - објекти
Индекс изграђености парцеле - објекти
Индекс заузетости парцеле
(објекти и манипулативни платои)
Индекс изграђености парцеле
(објекти и манипулативни платои)

47%
0,47
66%
0.66

Добијене вредности су у складу са дозвољеним.

5 НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Зелене површинемогуће озеленити са лишћарима високог раста као што је на пример бела
бреза (Betula alba) или јавор (Acer platanoides) у комбинацији са четинарима средњег раста, као
и са аутохтоним или декоративним врстама жбуња и дрвећа који имају минималне захтеве за
одржавањем и као врсте које су велики потрошачи подземних вода.
Травњаке реализовати сетвом семена травне смеше отпорне на гажење.
На граници предметног простора за околним ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња које
представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака. То
су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и сл.
Остало зеленило на парцели планирано јеНа нашим подручјима сматрају се инвазивним
следеће врсте: циганско перје (Asclepias syriaca),jaсенолисни јавор(Acer negundo), кисело
дрво(Ailanthus
glandulosa),
багремац(Amorpha
fruticosa),
западни
копривић(Celtis
occidentalis),пенсилвански длакави јасен(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos),
жива ограда(Lycium halimifolium), петолисни бршљан(Parthenocissus inserta), касна сремза
(Prunus serotina), јапанска фалопа(Reynouria syn. Faloppa japonica), сибирски брест(Ulmus
pumila).
Проценат зелених површина унутар предметног комплекса износи 33% од укупне површине
парцеле.
Слободне површине су предвиђене за паркирање возила и за манипулативне саобраћајнице.

5.1 ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛА

Према Плану генералне регулације за насељено место Врбас, висина ограде не сме бити већа
од 2,2 m.
Предлаже се постављање панелне ограде са стубовима. Оградни елементи би требало да буду
челични, топло цинковани и пластифицирани.
Ограда на свим границама парцеле поставља се на међној линији а на парцели , у складу са
правилима из плана. На оба колско пешачка улаза у комплекс, ограда је увучена да би се
омогућило отварање капије.

6 НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
6.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Приликом хоризонталног решавања саобраћајница, манипулативних саобраћајних површина,
првенствено је утицала диспозиција потребних објеката предметног технолошког процеса,
расположиве димензије постојеће парцеле 4006/1 као и сам положај исте у односу на
некатегорисани приступни пут на парцели 4008, прикључак некатегорисаног пута на државни

пут ДП IБ 15 Кула - Врбас ,поштујући, при том, захтеве-услове надлежних организација, прописа,
пројектни задатак, као и геодетски снимак постојећег терена.
Прилаз саобраћајницама унутар комплекса као и два улаза у комплекс обезбеђен је преко
постојеће саобраћајнице некатегорисаног пута локалног карактера (к.п.бр. 4008 КО Врбас Град )
а која је са чврстом подлогом и асфалтом као завршним слојем. Она је раније била у функцији
прилаза већој трафо станици која је тренутно ван употребе тако да већ дуже време постојећа
саобраћајница није у функцији или је у питању саобраћај малог интензитета. Овим пројектом
она се ставља у функцију и има везу са фабричким комплексом шећеране на северозападној
страни а са магистралним путем Кула-Врбас на југозападној страни парцеле.
Ширина приступне саобраћајнице је 3.5m , а лепезе радијуса и ширине саобраћајница
омогућавају несметано и безбедно кретање возила чије се присуство планира на предметном
подручју, као и меродавног ватрогасног возила. Саобраћајница у оквиру комплекса је
планирана као двосмерна саобраћајнице променљивог профила , минималне ширине 6.0 м са
једностраним падом . Све саобраћајнице су пројектоване са радијусуом кривине минимално
10.5 м, како би се обезбедила несметана интервенција ватрогасног возила и несметано
кретање меродавног возила - камиона за довоз сировине. Уз саобраћајнице су позциониране
прилазне и манипулативне површине, као и одвојена трака за колску вагу.
Унутрашње саобраћајнице су конципиране да омогуће кружно кретање, као и да функционално
опслуже потребе одвијања технолошког поступка на комплексу.
Главна саобраћајница у оквиру комплекса је дефинисана теменима Т1-Т6. Обе улазне капија су
пројектована под правим углом на Т1 односно Т6, ширине 6м.

6.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРИКЉУЧАК

У комплексу је предвиђена производња електричне енергије постројењем на биогас.
Електрични уређаји у оквиру комплекса ће се напајати електричном енергијом из ТС 110(20 kV
Врбас 1 преко Објекта места прикључења у складу са условима ЕПС Дистрибуције - огранка ЕД
Сомбор.
На месту приказаном на графичком прилогу бр. 5, а у непосредној блзини ТС 110(20 kV Врбас 1
на суседној парцели биће изграђен Објекат места прикључења (ОМП) за смештај енергетске и
остале опреме потребне за прикључење биогасног постројења.
Прикључак на дистрибутивну мрежу и мерење производње односно утрошка електричне
енергије ће бити у складу са решењем и условима надлежне ЕПС Дистрибуција - ЕД Сомбор.
Мерење утрошка односно производње електричне енергије ће бити са две
средњенапонске мерне групе уграђене у објекту места прикључка, ОМП - РАЗВОДНОМ
ПОСТРОЈЕЊУ 20kV. У истом објекту је управљање и контрола помоћу модуларне даљинске
станице са радиорелејном везом између SN-RP и ЕПС Дистрибуција - ЕД Сомбор. ОМП- РП 20кВ
је предмет посебног пројекта.
Производња електричне енергије је преко ZTS у склопу CHP постројења 20/0,4 кV; са два
трафоа од по 1600 кVА, која је повезана са ОМП- RP 20кВ и са ЦХП постројењем. Сопствена
потрошња електричне енергије за репродукцију биогаса је преко МБТС лоциране поред објекта
ЦХП постројења. МБТС је типска трафо станица типа ЕВ 21а Бетоњерке Сомбор, опремљена са
припадајућом опремом и трафоом снаге 630 кВА. За случај резервног напајања предвиђа се
уградња ДЕАГ снаге 450кВА.
Од електро инсталације у склопу спољног уређења објекта предвиђени су кабловски НН
прикључак, инсталација спољног осветљења, напајање дефинисаних електропотрошача
односно емп и уземљење са громобранском инсталацијом.

Преко предметне парцеле 4006/1 прелазе четири 20кv кабловска вода ( 20 кV озводи
"Шећерана1", Шећерана 2", "Кантина" и "Куцура"). Како би се омогућила изградња планираног
комплекса неопходно је да се закључи уговор о припремању земљишта између инвеститора
или јединице локалне самоуправе са имаоцем јавног овлашћења ЕПС Дистрибуција д.о.о
Беорад, ОД ЕЛектродистрибуција Сомбор о измештању постојећих 20кV кабловских водова.
У близини планираног објекта Тренч силоса на крајњем северозападу парцеле налазе се
35(20) kV ДВ за Шећерану( ДВ Није под напоном и 20kV ДВ "Индустријска - Србобрански пут".
Преко парцеле 4006 пролази 35kVДВ који није под напоном. Уколико је због будуће
експлоатације предметног простора потребно изместити ( каблирати) поменуте ЕЕ Објекте,
неопходно је да се закључи уговор о припремању земљишта између инвеститора или
једнинице локалне самоуправе са имаоцем јавног овлашћења ЕПС Дистрибуција д.о.о Беорад,
ОД ЕЛектродистрибуција Сомбор о измештању постојећих 20kV и 35kV надземних водова.

6.3 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1 Водовод
На предметној локацији не постоји изграђена водоводна мрежа.
Спољна хидрантска мрежа ће се прикључити на постојећи бушени бунар у оквиру комплекса
шији је капацитет 10л/с а притисак који обезбеђује бунарска пумпа је 4,0 бара. Претпостављена
количина за гашење пожара је 10л/с а коначна вредност ће се знати кад се уради елаборат
заштите од пожара у сврху добијања одобрења за градњу.Спољна хидрантска мрежа мора бити
прстенаста и хидранти тако распоређени да покривају сваки објекат у оквиру комплекса.
Комплетна спољна хидрантска мрежа ће се извести од ПЕХД 100 водоводних цеви за притисак
од 10 бара. Спољну хидрантску мрежу обавезно анкерисати на скретањима и рачвањима и на
тим местима поставити ливеногвоздене фазонске комаде. Цеви се полажу у ровове ширине
0.6м, дубине 1.0м на слој песка д=0.1м. Спољни хидранти су пречника Ø80 мм.
Санитарна водоводна мрежа ће се прикључити на исти бунар као и хидрантска мрежа.Вода из
бунара не сме да се пије, за пиће ће се користити флаширана вода.Спољна водоводна мрежа
радиће се од ПЕХД водоводних цеви за 10 бара.Потребна количина санитарне воде је 0.35 л/с.
Технолошка вода ће се прикључити на спољну хидрантску мрежу
На бунару поставити уређај којим ће се обезбедити стално и систематско регистровање
количина воде.

6.3.2 Канализација
На предметној локацији не постоји изграђена фекална мрежа.
Фекална канализациона мрежа биће прикључена на новопројектовану водонепропусну
септичку јаму. Канализациону мрежу треба радити од ПВЦ канализационих цеви у
пројектованом паду.Пражњење септичке јаме вршиће надлежна комунална служба и одвозити
на депонију која је предвиђена за такве отпадне воде.
После ферментације у ферментору издваја се течни супстрат и чврста постферметорска
маса.Течни супстрат се већим делом враћа у процес производње гаса а мањи део упушта се у
цистерне, једна до две дневно, и одвозе се на пољопривредна земљишта и служе као ђубриво.
Чврста маса се лагерује или се директно испушта на возила и транспортује се до њива и служи
као фино ђубриво.
Чврста маса за ферментацију лагерује се у тренч силосе који ће се градити од водонепропусног
бетона па се самим тим неће загађивати земљиште испод и око њега.

Сви уређаји који се уграђују морају бити стандардни, I класе. Сав материјал, фазонски комади и
арматуре које ће се уграђивати морају одговарати стандарду

6.3.3 Атмосферска одводња
Атмосферске воде са кровова објеката који се налазе ван бетонских зидова Погона за
производњу гаса су таквог састава да се могу директно испуштати на зелене површине око
објеката. Атмосферске воде са саобраћајница и платоа сем са саобраћајнице испред тренч
силоса упуштаће се у отворен земљани јарак који ће се ископати поред банкине дуж те
саобраћајнице а саобраћајница ће имати пад ка том каналу гледајући попречни пресек
саобраћајнице.Те атмосферске воде су таквог квалитета да се могу директно упуштати у земљу.
Објекти који се налазе унутар бетонских зидова Погона за производњу гаса атмосферску воду
скупљају хоризонталним и вертикалним олуцима и испуштају ту воду на бетонску површину око
њих а са те бетонске површине вода се скупља у риголе постављене дуж централне осе објекта
и та вода из риголе упушта се у флотатор сепаратор и тако пречишћена преко ревизионе шахте
цевоводом упушта се у пројектовани отворени земљани јарак. Атмосферска вода са
саобраћајнице испред тренч силоса скупља се у риголу коју ће градити између тренча и
саобраћајнице тако да ће се и оцедна вода скупљати у ту риголу и те воде ће се одводити у
бетонску водонепропусну јаму а одатле ће се вода транспортовати цевима до предскладишта а
онда у ферментор.

7 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Геомеханичка истраживања за ово подручје нису вршена, те не постоје детаљни подаци о
геолошким карактеристикама тла. Нема деформација које би указивале да је терен нестабилан.

8 MЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.1 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Приликом пројектовања вођено је рачуна о положају објекта и обезбеђењу комуникација и
унутрашњих саобраћајница које омогућавају кружно кретање и приступ противпожарном
возилу свим објектима.
На парцели се предвиђа бушење бунара којим ће се обезбедити довољна количина воде за
гашење пожара.
За изградњу планираних објеката потребно је придржавање следећих закона и прописа:
-

Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број 111/09 и 20/15)

-

Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“,
број 54/15)

-

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, октретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара
(„Сл.гласник СРЈ“, број 8/95)

-

Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Сл.лист СФРЈ“, број 30/91)

-

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(„Сл.лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88 и 28/95)

-

Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског
пражњења („Сл.лист СРЈ“, број 11/96)

-

Техничке препоруке СРПС ТП21 и СРПС ТП19

-

Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и
уређаја од пожара („Сл.лист СФРЈ“, број 74/90)

-

Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућим трафостаницама („Сл.лист СФРЈ“, број 13/78) и Правилником о
изменама правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и
припадајућим трафостаницама („Сл.лист СФРЈ“, број 37/95)

-

Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија
(„Сл.лист СФРЈ“, број 24/87)

Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале чија и опрему за које
се могу обезбедити извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих
лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, уз поштовање процедуре
признавања иностраних исправа о усаглашености у складу са Законом о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености („Сл.гланик РС“, бр. 36/09)

8.2 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Биогасно постројење има низ позитивних утицаја на животну средину:
-

-

-

Користи се обновљив извор енергије (биомаса).За разлику од фосилних горива,
биогас је трајно обновљиво гориво, пошто се производи од биомасе, која је уствари
живо складиште сунчеве енергије кроз фотосинтезу. Коришћење биогаса помаже
побољшању енергетског биланса земље и допроноси очувању природних ресурса и
заштити животне средине.
Произвдњом биогаса анаеробном дигестијом смањују се емисије метана (CH4) и
нитро оксида (N2O) до којих долази током одлагања и коришћења стајског
ђубривакоји имају редом 23 и 296 пута јачи ефекат стаклене баште од
угљендиоксида (CO2).
Испаравањем биогаса угљендиоксид (CO2) се такође ослобађа, али главна разлика у
односу на фосилна гроива се огледа у томе што је угљендиоксид у биогасу недавно
абсорбован из атмосфере фотосинтетском активношћу биљака. Према томе, циклус
угљеника са затвара у веома кратком року (од једне дo неколико година).

Свуда где постоји отпадна органска материја која се не користи, него се одлаже као отпад, или
се разграђује природним путем, при чему често долази и до загађења отпадних вода и ваздуха,
може се применити биогасно постројење у коме се, путем контролисане анаеробне разградње,
од ове материје производи гориви гас, биогас и отпадне материје у течном и чврстом
стању.Овај отпад је таквог састава да служи за прихрањивање обрадивих површина.После
процеса ферментације течна фаза отпадних материја се директно убацујеу резервоаре који су
постављени на возилима и директно се возе на њиве и распрскавају се по њима а чврсти отпад
се директно избацује на возило и одвози се на њиве тако да нема никаквих негативних утицаја
на воду,ваздух и земљу.
Приликом израде пројектно техничке документације, неопходно је придржавати се:
-

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. ГласникРС“, бр. 135/04 и 36/09)
Закона о заштити ваздуха („Сл. ГласникРС“, бр. 36/10 и 10/13)
Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл.
ГласникРС“, бр. 71/10 и 6/11)
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање („Сл. ГласникРС“, бр. 76/11)

-

Правилника о ветеринарско санитарним условима објеката за узгој и држање
копитара, папкара, живине и кунића („Сл. ГласникРС“, бр. 81/2006)

Ради заштите биодиверзитета аграрних површина и очувања квалитета ваздуха, подиже се
заштитни зелени појас ободним делом парцеле према околним површинама.
Предност се даје аутохтоним врстама које су прилагођене локалним педолошким и климатским
условима, а избегавају се инвазивне врсте.

8.3 MEРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Циљевии, познати као "20-20-20", постављају три кључна циља за ЕУ до 2020. године:
-

Смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште за 20% у односу на ниво из
1990. године;
Повећање удела потрошње енергије из обновљивих извора на 20%;
Повећање енергетске ефикасности за 20%.

Циљеви 20-20-20 представљају интегрисан приступ политици климе и енергије која има за циљ
борбу против климатских промена, повећање енергетске безбедности ЕУ и јачање њене
конкурентности. Поменуте циљеве поставили су лидери ЕУ у марту 2007. године, када су се
обавезали да учине да Европа постане високо енергетски ефикасна економија са ниским
емисијама угљеника, а усвојени су кроз климатско-енергетски пакет 2009. године. ЕУ такође
нуди да повећа своје смањење емисија на 30% до 2020. године уколико се остале кључне
привреде такође обавежу да преузму праведан део напора у смањењу глобалних емисија.
Као што је наведено у тачки 8.2. биогасно постројење има низ позитивних утицаја на животну
средину који уједно утичу на сва три циља, позната као „20-20-20“.
У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивањаиспуњености услова
енергетске ефикасности зграда, планира се и израда ЕлаборатаЕЕ у складу са Правилником о
енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“ бр.61/2011).

8.4 УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА

У оквиру парцеле предвиђенје простор димензија 2.0 x 1.5 m за смештај једног контејнер
запремине 1,1mЗ за одлагање комуналног отпада мешовитог састава.Простор за одлагање
комуналног отпада планиран је уз прилазни пут на улазу у комплекс.
Подлога на којој се налази посуда за одлагање комуналног отпада планира се од тврдог
материјала и глатке површине (асфалтирана, бетонирана или поплочана). Површину за смештај
посуда у циљу заштите животне средине извести са благим нагибом за потребе одводње
атмосферске воде.
Инвеститор је у обавези да склопи уговор са надлежним предузећем за збрињавање, односно
одвожењеугинулих животиња у складу са прописима из области ветеринарства.

9 МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
Предметни простор не налази се у непосредној околини непокретних културних добара, нити
непокретности које уживају претходну заштиту.
Уколико се приликом извођења земљаних и грађевинских радова наиђе на предмете
археолошке природе, инвеститор је дужан да заустави радове и о обавести Покрајински заводи
за заштиту споменика културе.

Евентуално пронађена палентолошка и геолошка дукумента која би могла да представљаују
заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству
пољопривреде и заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења,
оштећења или крађе.
- На предметном простору нема заштићених природних добара.

10 ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА
ОПШТИ УСЛОВИ
На захтев инвеститора и на основу пројектног задатка урађено је идејно решење
биогасног постројења са комбинованом производњом електричне и топлотне енергије
са пратећим објектима у Врбасу снаге 2,4 МW.
Новопројектовани објекти су:
1. ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГАСА
2. ТРЕНЧ СИЛОСИ
3. ДОЗИРНА СТАНИЦА СА МЕЂУСКЛАДИШТЕМ
4. СКЛАДИШТЕ ЗА ФЕЛТИРИЗАТ СА СЕПАРАТОРОМ
5. БИОФИЛТЕР
6. ВАГА
7. УПРАВНА ЗГРАДА
8. CHP – ПОСТРОЈЕЊЕ СА ТРАФОСТАНИЦОМ
9. СУШАЧ ГАСА
10. МБТС
11. ДИЗЕЛ АГРЕГАТ

ЛОКАЦИЈСКО РЕШЕЊЕ
Објекат је пројектован у складу са захтевом инвеститора и пројектним задатком.
Локација објекта је на катастарској парцели бр. 4006 к.о. Врбас, непосредно уз фабрику
шећера чији је власник „Суноко“ доо из Новог Сада. Парцела нема постојећих објеката
тако да комплетну целину комплекса чине новопројектовани објекти. Прилаз комплексу
је омогућен преко тврдог асфалтног пута који тренутно нема употребну сврху јер је
раније служио као прилаз трафостаници у власништву Електродистрибуције која сад
није у функцији. Предметни постојећи пут има везу са једне стране са комплексом
шећеране а са друге магистралним путем Врбас – Кула. Кота релативно равног терена
креће се у границама од 83.15 до 84.00 надморске висине. Усвојена кота терена је 83.90
(+-0.00).
Електричном енергијом објекти се напајају у складу са условима Јавног предузећа.
Водом се објекат снабдева из бунара у кругу комплекса.
Ситуационим решењем дато је коначно решење комплекса са распоредом објеката
појединачно. Слободне површине се озелењавају пејзажном вегетацијом.

НАМЕНА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОБЈЕКАТА
Намена објеката је производња биогаса из првенствено репиних остатака као основне
сировине са производњом електричне и топлотне енергије.
Планира се пласман електричне енергије у јавну дистрибутивну мрежу а топлотне у
технолошки процес оближње фабрике „Карнекс“ у Врбасу која је у склопу истог система.
Овако пројектовано савремено постројење доприноси и заштити животне средине јер
отпад по завршетку процеса ферментације и производње укупно је у ствари квалитетно
ђубриво у течном и чврстом стању које се дистрибуира на њиве као и у склопу
пољопривредне производње.

АРХИТЕКТОНСКО – КОНСТРУКТИВНО РЕШЕЊЕ
1. ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГАСА
По садржају педставља најсложенији део комплекса оивичен заштитним (из еколошких
разлога) бетоским зидом висине 1,8м са димензијом у основи бруто 70,6x58,6м. Унутар
тог простора су објекти у функцији пријема, припреме и прераде сировине са
производњом биогаса. Поред пријема сировине ту је резервоар био киселине, станица
за суспензију, млин, станица за инхибицију, десулфурзациона станица, главни
ферментор као и постферментор са простором за извлачење остатка гаса и
ферментациони остатак.
Сами објекти унутар овог погона се граде углавном од две врсте материјала , челичних
лимова (прохром) и бетона.Зависно од потреба технолошког процеса неки су
термоизоловани, а неки без термоизолације.Висина и положај дати су у графичком
прилогу.
Цела подна површина је армирано-бетонска а објекти се појединачно темеље на
армиано-бетонским плочама у складу са условима из геомеханичког елабората.
Приступ у простор ограничен зидом омогућен је преко коловозне рампе од армираног
бетона и пешачке рампе уз простор управне зграде.
Вода настала од атмосферских падавина у простору оивиченом бетонским зидом се
преко пречистача –одвајач мастии уља сабира и одводи у отв.атмосф.канал. Детаљније у
опису одводнихи канализационих инсталација.
Простор назван колектор уз три бетонска зида овог простора служи за спровођење
већине свих врста инсталација и везу са предм.објектима.
Колектор је у ствари тунелски ходник висине 2,0м, а ширине 2,5м у који су са леве и са
десне стране смештене инсталације.

2. ТРЕНЧ СИЛОС ЗА ПРИЈЕМ И ЛАГЕР СИРОВИНА
Педставља четири бокса (3x14x70м + 1x14x52м) са зидовима од армираног бетона МБ
20, висине х=4,0м и представља довољан капацитет (укупно 18592м³) за пријем
сировине, претежно репа и репни остаци како би се њиховом конзервацијом одржала
произодња гаса током целе године.
Подна површина, приступна саобраћајница и плато тренч силоса се асфалтира.

3. ПРИЈЕМ-ДОЗИРНА СТАНИЦА

Састоји се од пријемног коша контејнерског типа ослоњен на бетонски плато, у
грађевинском смислу представља темељну плочу од арм.бетона дим. 2,5x8м д=30цм,
МБ30 на коју се ослања контејнерски усипни кош који је саставни део опреме.

4. СКЛАДИШТЕ ФЕРТИЛИЗАТА СА СЕПАРАТОРОМ
Објекат дим. у основи 10x13м са армирано бет. зидовима х=6,0м и челичном
конструкцијом изнад зидова х=5,0м тако да укупна висина објекта износи 11,0м. Објекат
је наткривен и затворен са све четири стране у горњем делу обложен једноструким
трапезастим лимом без прозора са вратима на источној страни дим. 4,0x3,0м. Објекат
служи за пријем чврстог супстрата, постерменторске масе која се издваја сепарацијом.
Сепаратор је смештен на висини од око 8,0м на челичној подконструкцији. Сепарисана
маса се повремено довози на даљу обраду или као ђубриво за њиве за потребе
ратарске производње.
Вентилација и пречишћавање ваздуха из те просторије обезбеђени су принудно.

5. БИО ФИЛТЕР
Саставни део опреме која је контејнерски постављена на армирано-бетонску темељну
плочу МБ30, д=30м. Дим. у основи 12,0x2,5м укупно 1 комад.
Био филтер служи у еколошке сврхе и пречишћавају ваздух из објекта бр.4-складиште
фертилизата.

6. ВАГА
Једна од класичних варијанти, вага капацитета мерења до 60т у нивоу терена на
темељној армирано-бетонској плочи дужине 18,0м и ширине 3,0м. Мерење
електронско са командним управљачем у једној од просторија управне зграде.

7. УПРАВНА ЗГРАДА
Класично зидани објекат дим.у основи 7,0x12,7м са основном наменом упрвљања
постројењем уз пратећу канцеларију, санитарни чвор, гардеробу и чајну кухињу.
Висина просторија је х=3,0м, зидан са ојачањима од вертикалних и хоризонталних
серклажа.
Кровна армирано-бетонска плоча је равна са слојем за пад и завршном облогом. Кровна
мембрана произвођача одвод воде са кровне површине обезбеђен је олучним
вертикалама ,,Сика“ или другог сличног исте намене.
Објекат је у целости термоизолован у складу са важећим прописима о енергетској
ефикасности. Назив и распоред простора дат је у графичком делу докумнтације.

8. ЦХП СА ТРАФОСТАНИЦОМ
Класично зидани објекат делимично разуђене основе дим. У основи 10x20,75. У делу
где су смештени и мотори подељен на два идентична дела као слика у огледалу.
Саставни део објеката је и простор за две трафо станице које су технолошки и
функционално везане уз простор за моторе генератора.
Објекат је зидан, ојачан арм.бетонским вертикалним и хоризонталним серклажима.
Висина објеката разликује се зависно од намене, тако она у делу са моторима износи

4,5м а у делу са управљачким орманима 3,5м. Кровна плоча је од армираног бетона,
равна са слојем за пад, термоизолована и завршном облогом мембраном. Облога
зидова са унутрашње стране је перфоираним плочама за спречавање буке.
Завршна обрада споља је малтерисање са фасадним премазом.

9. СУШАЧ ГАСА
У грађевинском смислу обична тем.плоча од армираног бетона дим у основи 3x4,0м
д=30цм, МБ30 која служи змештај опреме за сушење гаса у функцији рада мотора.

10. МБТС
Монтажна армирано-бетонска трафо станица дим. У основи 3,55x4,3м која служи за
сопствену потрошњу струје постројења.
У свему се поставља и опрема према условима електро-дистрибуције. Више у
графичком приказу и техничком опису електро дела пројекта.

11. ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
У грађевинском смислу армирано-бетонско постоље за смештај дизел агрегата
неопходног у случајевима нестанка струје за одржавање минималног процеса рада.
Тем. Плоча дим 3x4,0м у основи, МБ30 д=30цм.

-

САОБРАЋАЈНИЦЕ

Прилаз саобраћајницама унутар комплекса као и улаз у комплекс уопште обезбеђен је
преко постојеће саобраћајнице некатегорисаног пута локалног карактера а која је са
чврстом подлогом и асфалтом као завршним слојем.
Саобраћајне површине у кругу комплекса су у основи равне са попречним падовима у
сврху одвођења воде са исте површине.
Она је раније била у функцији прилаза већој трафо станици која је тренутно ван
употребе тако да већ дуже време постојећа саобраћајница није у функцији или је у
питању саобраћај малог интензитета.
Овим пројектом она се ставља у функцију и има везу са фабричким комплексом
шећеране на северозападној страни а са магистралним путем Кула-Врбас на јужној
страни парцеле.
Атмосферске воде сабирају се у отворене канале уз банкину саобраћајница унутар
комплекса.

Завршна конструкција је асфалт бетон са слојевима:
- асфалтбетон

д=3,0цм

- битуагрегат (БНС) д=10цм
- ризла 0-30

д=10цм

- ризла 30-60

д=30цм
Укупно Д=53,0цм

Горе наведени слојеви и врста коловозне конструкције је иста и као подна облога тренч
силоса и платоа.
На делу паркинга за путничке аутомобиле конструкција је нешто слабија и по слојевима
износи:
-

асфалтбетон (ХС) д=3цм
битуагрегат (БНС) д=6цм
камена ризла 0-30 д=10цм
туцаник 30-60
д=15цм
Укупно Д=34,0цм

11 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Урбанистички пројекат је израђен у пет истоветних примерака и састоји се од текстуалног дела,
графичког дела и других прилога.
Три примерка се уручују инвеститору, један задржава Општинска управа, а један примерак
остаје у архиви обрађивача.
Сходно члану 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019други закон), орган јединице локалне самоуправе надлежан запослове урбанизма потврђује да
урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом и законом о
планирању и изградњи и подзаконским актима донетим на основу тог закона.
Потврђен Урбанистички пројекат представља основ за подношење захтева за израду и
издавање Локацијских услова.Планираној изградњи не може се приступити на основу издатих
Локацијских услова, већ након добијања Грађевинске дозволе на основу одговарајуће техничке
и инвестиционе документације.

Одговорни урбаниста:

___________________________
Милорад Стругар , дипл.инж.арх.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Investitor: “SUNOKO“ DOO NOVI SAD
Objekat: Biogasno postrojenje snage 2,4 MW sa proizvodnjom električne i toplotne
energije
Mesto gradnje: Vrbas

Tehnički opis
A) OPŠTI USLOVI
Na zahtev investitora i na osnovu projektnog zadatka urađeno je idejno rešenje
biogasnog postrojenja sa kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne
energije sa pratećim objektima u Vrbasu snage 2,4 MW.
Novoprojektovani objekti su:

1. POGON ZA PROIZVODNJU GASA
2. TRENČ SILOSI
3. DOZIRNA STANICA SA MEĐUSKLADIŠTEM
4. SKLADIŠTE ZA FELTIRIZAT SA SEPARATOROM
5. BIOFILTER
6. VAGA
7. UPRAVNA ZGRADA
8. CHP – POSTROJENJE SA TRAFOSTANICOM
9. SUŠAČ GASA
10. MBTS
11. DIZEL AGREGAT

B) LOKACIJSKO REŠENJE
Objekat je projektovan u skladu sa zahtevom investitora i projektnim zadatkom.
Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4006 k.o. Vrbas, neposredno uz
fabriku šećera čiji je vlasnik „Sunoko“ doo iz Novog Sada. Parcela nema
postojećih objekata tako da kompletnu celinu kompleksa čine novoprojektovani
objekti. Prilaz kompleksu je omogućen preko tvrdog asfaltnog puta koji trenutno
nema upotrebnu svrhu jer je ranije služio kao prilaz trafostanici u vlasništvu
Elektrodistribucije koja sad nije u funkciji. Predmetni postojeći put ima vezu sa
jedne strane sa kompleksom šećerane a sa druge magistralnim putem Vrbas –
Kula. Kota relativno ravnog terena kreće se u granicama od 83.15 do 84.00
nadmorske visine. Usvojena kota terena je 83.90 (+-0.00).
Električnom energijom objekti se napajaju u skladu sa uslovima Javnog
preduzeća. Vodom se objekat snabdeva iz bunara u krugu kompleksa.

Situacionim rešenjem dato je konačno rešenje kompleksa sa rasporedom
objekata pojedinačno. Slobodne površine se ozelenjavaju pejzažnom
vegetacijom.
C) NAMENA I FUNKCIONALNOST OBJEKATA
Namena objekata je proizvodnja biogasa iz prvenstveno repinih ostataka kao
osnovne sirovine sa proizvodnjom električne i toplotne energije.
Planira se plasman električne energije u javnu distributivnu mrežu a toplotne u
tehnološki proces obližnje fabrike „Carnex“ u Vrbasu koja je u sklopu istog
sistema.
Ovako projektovano savremeno postrojenje doprinosi i zaštiti životne sredine jer
otpad po završetku procesa fermentacije i proizvodnje ukupno je u stvari
kvalitetno đubrivo u tečnom i čvrstom stanju koje se distribuira na njive kao i u
sklopu poljoprivredne proizvodnje.
D) ARHITEKTONSKO – KONSTRUKTIVNO REŠENJE
1. POGON ZA PROIZVODNJU GASA
Po sadržaju pedstavlja najsloženiji deo kompleksa oivičen zaštitnim (iz ekoloških
razloga) betoskim zidom visine 1,8m sa dimenzijom u osnovi bruto 70,6x58,6m.
Unutar tog prostora su objekti u funkciji prijema, pripreme i prerade sirovine sa
proizvodnjom biogasa. Pored prijema sirovine tu je rezervoar bio kiseline, stanica
za suspenziju, mlin, stanica za inhibiciju, desulfurzaciona stanica, glavni
fermentor kao i postfermentor sa prostorom za izvlačenje ostatka gasa i
fermentacioni ostatak.
Sami objekti unutar ovog pogona se grade uglavnom od dve vrste materijala ,
čeličnih limova (prohrom) i betona.Zavisno od potreba tehnološkog procesa neki
su termoizolovani, a neki bez termoizolacije.Visina i položaj dati su u grafičkom
prilogu.
Cela podna površina je armirano-betonska a objekti se pojedinačno temelje na
armiano-betonskim pločama u skladu sa uslovima iz geomehaničkog elaborata.
Pristup u prostor ograničen zidom omogućen je preko kolovozne rampe od
armiranog betona i pešačke rampe uz prostor upravne zgrade.
Voda nastala od atmosferskih padavina u prostoru oivičenom betonskim zidom
se preko prečistača –odvajač mastii ulja sabira i odvodi u otv.atmosf.kanal.
Detaljnije u opisu odvodnihi kanalizacionih instalacija.
Prostor nazvan kolektor uz tri betonska zida ovog prostora služi za sprovođenje
većine svih vrsta instalacija i vezu sa predm.objektima.
Kolektor je u stvari tunelski hodnik visine 2,0m, a širine 2,5m u koji su sa leve i sa
desne strane smeštene instalacije.
2. TRENČ SILOS ZA PRIJEM I LAGER SIROVINA
Pedstavlja četiri boksa (3x14x70m + 1x14x52m) sa zidovima od armiranog
betona MB 20, visine h=4,0m i predstavlja dovoljan kapacitet (ukupno 18592m³)

za prijem sirovine, pretežno repa i repni ostaci kako bi se njihovom
konzervacijom održala proizodnja gasa tokom cele godine.
Podna površina, pristupna saobraćajnica i plato trenč silosa se asfaltira.
3. PRIJEM-DOZIRNA STANICA
Sastoji se od prijemnog koša kontejnerskog tipa oslonjen na betonski plato, u
građevinskom smislu predstavlja temeljnu ploču od arm.betona dim. 2,5x8m
d=30cm, MB30 na koju se oslanja kontejnerski usipni koš koji je sastavni deo
opreme.
4. SKLADIŠTE FERTILIZATA SA SEPARATOROM
Objekat dim. u osnovi 10x13m sa armirano bet. zidovima h=6,0m i čeličnom
konstrukcijom iznad zidova h=5,0m tako da ukupna visina objekta iznosi 11,0m.
Objekat je natkriven i zatvoren sa sve četiri strane u gornjem delu obložen
jednostrukim trapezastim limom bez prozora sa vratima na istočnoj strani dim.
4,0x3,0m. Objekat služi za prijem čvrstog supstrata, postermentorske mase koja
se izdvaja separacijom. Separator je smešten na visini od oko 8,0m na čeličnoj
podkonstrukciji. Separisana masa se povremeno dovozi na dalju obradu ili kao
đubrivo za njive za potrebe ratarske proizvodnje.
Ventilacija i prečišćavanje vazduha iz te prostorije obezbeđeni su prinudno.
5. BIO FILTER
Sastavni deo opreme koja je kontejnerski postavljena na armirano-betonsku
temeljnu ploču MB30, d=30m. Dim. u osnovi 12,0x2,5m ukupno 1 komad.
Bio filter služi u ekološke svrhe i prečišćavaju vazduh iz objekta br.4-skladište
fertilizata.
6. VAGA
Jedna od klasičnih varijanti, vaga kapaciteta merenja do 60t u nivou terena na
temeljnoj armirano-betonskoj ploči dužine 18,0m i širine 3,0m. Merenje
elektronsko sa komandnim upravljačem u jednoj od prostorija upravne zgrade.
7. UPRAVNA ZGRADA
Klasično zidani objekat dim.u osnovi 7,0x12,7m sa osnovnom namenom
uprvljanja postrojenjem uz prateću kancelariju, sanitarni čvor, garderobu i čajnu
kuhinju.
Visina prostorija je h=3,0m, zidan sa ojačanjima od vertikalnih i horizontalnih
serklaža.
Krovna armirano-betonska ploča je ravna sa slojem za pad i završnom oblogom.
Krovna membrana proizvođača odvod vode sa krovne površine obezbeđen je
olučnim vertikalama ,,Sika“ ili drugog sličnog iste namene.
Objekat je u celosti termoizolovan u skladu sa važećim propisima o energetskoj
efikasnosti. Naziv i raspored prostora dat je u grafičkom delu dokumntacije.
8. CHP SA TRAFOSTANICOM

Klasično zidani objekat delimično razuđene osnove dim. U osnovi 10x20,75. U
delu gde su smešteni i motori podeljen na dva identična dela kao slika u
ogledalu. Sastavni deo objekata je i prostor za dve trafo stanice koje su
tehnološki i funkcionalno vezane uz prostor za motore generatora.
Objekat je zidan, ojačan arm.betonskim vertikalnim i horizontalnim serklažima.
Visina objekata razlikuje se zavisno od namene, tako ona u delu sa motorima
iznosi 4,5m a u delu sa upravljačkim ormanima 3,5m. Krovna ploča je od
armiranog betona, ravna sa slojem za pad, termoizolovana i završnom oblogom
membranom. Obloga zidova sa unutrašnje strane je perfoiranim pločama za
sprečavanje buke.
Završna obrada spolja je malterisanje sa fasadnim premazom.
9. SUŠAČ GASA
U građevinskom smislu obična tem.ploča od armiranog betona dim u osnovi
3x4,0m d=30cm, MB30 koja služi zmeštaj opreme za sušenje gasa u funkciji
rada motora.
10. MBTS
Montažna armirano-betonska trafo stanica dim. U osnovi 3,55x4,3m koja služi za
sopstvenu potrošnju struje postrojenja.
U svemu se postavlja i oprema prema uslovima elektro-distribucije. Više u
grafičkom prikazu i tehničkom opisu elektro dela projekta.
11. DIZEL AGREGAT
U građevinskom smislu armirano-betonsko postolje za smeštaj dizel agregata
neophodnog u slučajevima nestanka struje za održavanje minimalnog procesa
rada.
Tem. Ploča dim 3x4,0m u osnovi, MB30 d=30cm.

-

SAOBRAĆAJNICE

Prilaz saobraćajnicama unutar kompleksa kao i ulaz u kompleks uopšte
obezbeđen je preko postojeće saobraćajnice nekategorisanog puta lokalnog
karaktera a koja je sa čvrstom podlogom i asfaltom kao završnim slojem.
Saobraćajne površine u krugu kompleksa su u osnovi ravne sa poprečnim
padovima u svrhu odvođenja vode sa iste površine.
Ona je ranije bila u funkciji prilaza većoj trafo stanici koja je trenutno van
upotrebe tako da već duže vreme postojeća saobraćajnica nije u funkciji ili je u
pitanju saobraćaj malog intenziteta.
Ovim projektom ona se stavlja u funkciju i ima vezu sa fabričkim kompleksom
šećerane na severozapadnoj strani a sa magistralnim putem Kula-Vrbas na
južnoj strani parcele.
Atmosferske vode sabiraju se u otvorene kanale uz bankinu saobraćajnica
unutar kompleksa.

Završna konstrukcija je asfalt beton sa slojevima:
- asfaltbeton
d=3,0cm
- bituagregat (BNS) d=10cm
- rizla 0-30
d=10cm
- rizla 30-60
d=30cm
Ukupno D=53,0cm
Gore navedeni slojevi i vrsta kolovozne konstrukcije je ista i kao podna obloga
trenč silosa i platoa.
Na delu parkinga za putničke automobile konstrukcija je nešto slabija i po
slojevima iznosi:
- asfaltbeton (HS) d=3cm
- bituagregat (BNS) d=6cm
- kamena rizla 0-30 d=10cm
- tucanik 30-60
d=15cm
Ukupno D=34,0cm

Mitar Borenović, dipl.ing.građ.
Broj licence: 310 3625 0

T E H N I Č K I O P I S - ELEKTROINSTALACIJE
Na osnovu projektnog zadatka, građevinskog, mašinsko-tehnološkog i hidrotehničkog
rešenja urađen je tehnički opis elektroenergtskih instalacija ka deo IDR - idejnog rešenja, za
objekat biogasno postrojenje u Vrbasu, čiji je investitor “Sunoko“ d.o.o. iz Novog Sada, Bulevar
oslobođenja 60, električne energije snage 2,4 MW, na k.p. br. 4006 k.o. Vrbas.
Priključak na distributivnu mrežu i merenje proizvodnje odnosno utroška električne
energije će biti u skladu sa rešenjem i uslovima nadležne EPS Distribucija - ED Sombor.
Merenje utroška odnosno proizvodnje električne energije će biti sa dve srednjenaponske
merne grupe ugrađene u objektu mesta priključka, OMP - RAZVODNOM POSTRIJENJU
20kV. U istom objektu je upravljanje i kontrola pomoću modularne daljinske stanice sa
radiorelejnom vezom između SN-RP i EPS Distribucija - ED Sombor. OMP- RP 20kV je
predmet posebnog projekta.
Proizvodnja električne energije je preko ZTS u sklopu CHP postrojenja 20/0,4 kV; sa dva
trafoa od po 1600 kVA, koja je povezana sa OMP- RP 20kV i sa CHP postrojenjem. Sopstvene
potrošnja električne energije za reprodukciju biogasa je preko MBTS locirane pored objekta
CHP postrojenja. MBTS je tipska trafo stanica tipa EV 21a Betonjerke Sombor, opremljenoj sa
pripadajućom opremom i trafoom snage 630 kVA. Za slučaj rezervnog napajanja predviđa se
ugradnja DEAG snage 450kVA.
Od elektro instalacije u sklopu spoljnog uređenja objekta predviđeni su kablovski NN
priključak, instalacija spoljnog osvetljenja, napajanje definisanih elektropotrošača odnosno emp i
uzemljenje sa gromobranskom instalacijom.
Osnovni podaci usvojenog konbinovanog pogona za ME
Mala elektrana ME je definisana mašinsko - tehnološkim rešenjem koje je definisano u
mašinskom projektu odnosno Tehničkom izveštaju a u svemu prema tehnologiji i rešenju
WABIO® Technologie GmbH - R&D Center Neukirchen iz Nemačke.
Planirano biogasno postrojenje je protočno i pokreće se mezofilno i termofilno na
temperaturama od 32-55 °C. Cilj postrojenja je proizvodnja i isporuka električne energije u
javnu mrežu, kao i korišćenje toplotne energije, kao pratećeg proizvoda u interne svrhe.
Sekundarni cilj je korištenje otpadnih materijala i ostatka iz proizvodnje šećera kao ulazne
sirovine u produkciji energije.
Predviđen CHP pogon je sa dva gasna motora proizvođača Caterpillar, tip CG170-12
maksimalne električne snage 1.200 kWe, što ukupno rezultuje sa 2.400 kWel. Ostvarena
proizvodnja električne energije iznosi do 19.920 MWh/god., i ona se distribuira u
elektroenergetski sistem Srbije.Ukupna količina toplotne energije iznosi 19.200 MWh/god., od
čega se za sopstvene potrebe koristi do 5.000 MWh/god. .Preostala količina toplotne energije
se otprema za potrebe proizvodnog procesa u Carnex, Vrbas.
Mesto koncentracije električne instalacije CHP postrojenja su upravljački ormani, UO1 i
UO2, svakog od motor-generatora. Upravljački ormani su smešteni u kontrolnoj sobi CHP
postrojenja. Mesto koncentracije ostale električne instalacije emp i opreme je GRU, koji je
smešten u elektronskoj sobi upravne zgrade. U sklopu UO I GRU su i komandni ormani
upravljanja.

Umrežavanje i zaštita generatora :
-Upravljački pult koji
je postavljen u području generatora sadrži neke uređaje za
nadgledanje, regulisanje i upravljanje, a koji su u vezi sa sigurnim i slobodnim pogonom
celokupnog agregata i ispunjava sve za to potrebne funkcije. Nadalje on sdrži i deo koji je
neophodan za upravljanje radi umrežavanja generatora.
-Regulisanje i upravljanje celokupnog agregata zamišljeno je tako, da postoji automatski
pogon od pokretanja do stavljanja van pogona agregata. U to spada isto tako i sigurno
sprečavanje daljeg toka prema nastalim mehaničkim ili električnim smetnjama.
-Uređaj za paralelno upravljanje dozvoljava automatsko paralelno upravljanje na NN mreži
u okviru datih tolerantnih vrednosti.
-Predviđeni su i tasteri za isključenje u hitnim situacijama, koji nezavisno od regulisanja
odmah isključuju gasne motore.
Kompletna tehnološka oprema za proizvodnju bio gasa, motor generator sa pripadajućim
elementima i GRU je predmet isporuke, ugradnje, povezivanja, pokretanja i upravljanja od strane
isporučioca mašinsko tehnološke opreme.

-2NN PRIKLJUČAK I RAZVOD
Proizvodnja električne energije je preko ZTS u sklopu CHP postrojenja 20/0,4 kV; sa dva
trafoa od po 1600 kVA, koja je povezana sa OMP- RP 20kV i sa CHP postrojenjem.
Projektom je predviđeno da NN postrojenje svakog od pripadajućih blok trafoa, ZTS,
napaja odgovarajući upravljački orman pogonskog postrojenja CHP. Spoj na NN polja
trafostanice vrši se iz komandne sobe CHP postrojenja kroz podni kanal i predhodno ukopane
pvc cevi Ø 125mm. NN napajanje je kablovima tipa XP00 1x240 mm2 položenih u pvc zaštitne
cevi ukopane u zemlji. Po fazi predviđeno je osam kablova dok se za nulu polažu četiri kabla.
Za potrebe NN napajanja dela opšte potrošnje i postrojenja za proizvodnju biogasa, GRU,
predviđen je priljučni NN kabel iz sopstvene MBTS 20/0,4 kV; 630 kVA. Ovaj NN priključak je
kablom tipa 4xPP00-AS 4x150 mm2 kroz podni kanal i predhodno ukopane juvidur cevi Ø
125mm. GRU se slučaj rezervnog napajanja istim kablom povezuje na ATS orman ugrađenog
DEAG snage 450kVA. Kabel u svemu polagati prema važećoj tehnici polaganja kablova i
važećim tehničkim propisima.
Instalisana snaga novoformirane električne instalacije NN priključka je 520 kW dok je
maksimalno jednovremeno opterećenje 400 kW.
RAZVODNI BLOKOVI
Mesto koncentracije električne instalacije CHP postrojenja su upravljački ormani, UO1 i
UO2, svakog od motor-generatora. Upravljački ormani su smešteni u kontrolnoj sobi CHP
postrojenja. Mesto koncentracije ostale električne instalacije emp i opreme je GRU, koji je
smešten u elektronskoj sobi upravne zgrade. U sklopu UO I GRU su i komandni ormani
upravljanja.
Mesto koncentracije električne instalacije za kompletan objekat osim CHP postrojenja je
RB-P. RB-P je samostojeći razvodni ormani od tipskih pvc ormana za spoljašnju montažu,
postavljenog uz GRU u elektronskoj sobi upravne zgrade.
RB-P samostojeći razvodni blok sadrži, glavni prekidač, topljive i automatske osigurače,
tajmer i izbornu sklopku za režim rada spoljnog osvetljenja u svemu prema crtežima i predmeru
radova. Signalno kamandni elementi se ugrađuju u unutrašnjosti orman uz obavezno
postavljanje natpisa o nameni pojedinih prekidača. Svi dostupni delovi pod naponom
moraju se izolovati u cilju zaštite od direktnog napona dodira. Orman mora sadržati natpise o
nazivu razvodnog ormana, opomeni o prisutnosti napona opasnog po život, primenjenom
načinu zaštite od indirektnog napona dodira.
Mesto koncentracije električne instalacije za proizvodnju biogasa je GRU, koji je
samostojeći višesegmentni. GRU je predmet isporuke, ugradnje, povezivanja, pokretanja i
upravljanja od strane isporučioca mašinsko tehnološke opreme „Catapilar”.
Mesto koncentracije električne instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije je
UO svakog od gasmotora, koji je samostojeći višesegmentni. Svaki od UO je predmet isporuke,
ugradnje, povezivanja, pokretanja i upravljanja od strane isporučioca mašinsko tehnološke
opreme „Wabio”.
Zaštita od direktnog napona dodira je ugrađivanjem u kušićte i izolovanjem. Sistem
razvoda je TN-C/S sistem, zaštita od indirektnog napona dodira je automatskim isključenjem
napajanja primenom zaštitnih prekostrujnih uređaja - osigurača.

Potrebno je da isporučilac opreme izborom zaštitne opreme na strujnim krugovima
tehnološke opreme obezbedi vreme isključenja manje od 100 ms.
ELEKTROMOTORNI POGON
Električna instalacija emp je urađena u skladu sa mašinsko - tehnološkim i
konstruktivnim rešenjima. Mesto koncentracije kompletne električne instalacije emp i opreme
je UO odnosno GRU u sklopu kojih su i komandni ormani upravljanja. U sklopu rešenja emp
predvđen je savremen način upravljanja, preko PLC-a sa nadzorom i upravljanjem preko touch
panela na komandnom ormanu i vizualizacije pomoću scade na računaru. Upravljanje
tehnološkim procesom i praćenje parametara rada pogona vrši se iz komandne prostorije
odnosno GRU odnosno komandnog ormana - polja gde je ugrađena mikroprocesorska jedinica sa
pripadajućom opremom. Izrada scada i programa upravljanja sa tach panela i sa računarske
opreme je predmet posebnog projekta isporučioca opreme.
Upravljački sistem realizuje se SCAD-om preko PLC-a (Omron ili sličan) putem
programabilnog toch panela i razvodnih ormana sa sklopkama za izbor rada odabranog pogona.
PLC sistem upravljanja ima sigurnosni sistem napajanja tipa UPS urđaja.

-3U sklopu rašavanja emp daje se rešenje punjenja, pražnjenja, dopune fermenotora,
regulacije proizvodnje, pritiska i protoka biogasa, kao i njegova doprema do konbinovanog
postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije.
U sklopu mašinsko tehnološke opreme koja se isporučuje i ugrađuje su i kablovi za
ožičenje tehnološke opreme. Za njeno polaganje predviđeno je polaganje kablovica u zemljanom
rovu kao i odgovarajućih pvc cevi po i u betonskim konstrukcijama fermentora i rezervoara gasa.
Tehnološka oprema koja se ugrađuje u zoni opasnosti ugroženoj od eksplozivnih smeša,
je odgovarajuće Ex izvedbe.
Sva ugrađena oprema od strane isporučioca opreme mora imati odgovarajuće certifikate
izdate na osnovu sprovedenih ispitivanja od strane akreditovanih laboratorija.
Kompletna tehnološka oprema za proizvodnju bio gasa i motor generator sa pripadajućim
elementima, kao i UO i GRU je predmet iporuke, ugradnje, povezivanja, pokretanja i upravljanja
od strane isporučioca mašinsko tehnološke opreme.
U sklopu mašinsko tehnološke opreme koja se isporučuje i ugrađuje u pogonsku
prostoriju CHP postrojenja je i detektor požara kao i detektor gasa, koji deluju na NN prekidač u
sklopu glavnog razvodnog uređaja GRU.
U tehnološkom nominalnom radu predviđen je rad u nivou od 8300 h/godišnje, odnosno
kontinualni rad. Zbog specifišnosti rada kogeneratora vrši se stalna kontrola i regulacija
dovedenog biogasa. Tako da ne postoji mogućnost isticanja gasa kod CHP postrojenja, a da se to
ne registruje.
SIGURNOSNI SISTEMI NAPAJANJA
Tehnološki se stalno vrši balans proizvodnje bio gasa u količini koja se i koristi. U
slučaju havarijskog stanja CHP postrojenja i u slučaju da rezervoar gasa ne može primiti nove
količine gasa, višak gasa se preusmerava na ugrađenu baklju gde se višak gasa spaljuje. Gasnom
bakljom se upravlja sa posebnog razvodnog ormana koji se sigurnosno napaja kablom tipa ili
sličnog tipu NHXHX -FE 120/E90 iz komandne prostorije CHP sa KRU.
U predviđenoj električnoj instalaciji zbog kontinuiteta proizvodnje bio gasa postoji
rezervni sistem napajanja DEAG, sa automatskim uključenjem preko ATS, nakon zadatog
vremena.
Kontrolno upravljački sistemi su napaojeni preko pripadajućih UPS uređaja.
U objektima su predviđene protivpanične svetiljke sa sopstvenim izvorom napajanja,
koje se uključuju po nestanku napona napajanja i daju svetlost do 3 časa od trenutka uključenja.
Na strujnom kolu napajanja svetiljke postavlja se prekidač kojim je poželjno jednom mesečno
isključivanjem prazniti akumulatore ugrađenih svetiljki.
Hidranska mreža ima poseban sistem napajanja i NN razvoda.
KLASIFIKACIJA SPOLJNIH UTICAJA
Prilaz pogonskim motorima je od dole u stepenu zaštite IP65. Strujni krugovi tehnološke
opreme se u delu prilaska kablova elektropotrošačima zaštićuju metalnim cevima i
plastificiranim metalnim savitljivim crevima tipa SAP odgovarajućeg poprečnog preseka.
Prolazi kablova kroz različite zone ugroženosti eksplozivnih smeša sprovodi se
premazivanjem i zaptivanjem smešama vatrootpornosti kao i vatrootpornosti građevinskih
konstrukcija kroz koju prolaze.

Klasifikacija spoljašnjih uticaja unutar komandne prostorije i mašinsko tehnološke
opreme fermentora sa pogonom CHP je različita.
SPOLJNO OSVETLJENJE
Predviđeno je spoljno osvetljenje saobraćajnica i tehnološke opreme u kompleksu objekta
svetiljkama postavljenim na kandelabere visine 9 i 12 m.
Predviđene svetiljke su reflektori tipa ili ekvivalentni tipu AMPERA MIDI 48
LED/106W 12500lm odnosno NEOS 3 LED/99W 14000lm proizvođača MINEL-SCHREDER
iz Zemuna. Svetiljke se postavljaju na vrh kandelabera na nasadni element fi 48mm. Svetiljke su
sa ugrađenom LED izvorom, hladnjakom i napojnom jedinicom u samoj armaturi sa staklenim
protektorom i sijalicama LED.
Kandelaberske svetiljke i reflektori se napajaju iz razvodnog bloka RB kablom tipa PP00A 4x16+2,5 mm2, sa trakom FeZn 25x4 mm, postavljenog u zemljani rov i pvc cevi. Kabel
polagati na dubini od 0,8m na travnatim terenima odnosno na 1,2m ispod putnih površina. Kabel
u svemu polagati prema važećoj tehnici polaganja kablova u zemljani rov i važećim tehničkim
propisima.
-4GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Novoprojektovana gromobranska instalacija fermentora sa skladištem bio gasa i
pripadajuće opreme je sa tri uređaja sa ranim startovanjem - prevektronom. Gromobranska
instalacija. CHP pogona, kontejnerski smeštene tehnološke opreme i MBTS je klasične izvedbe u
vidu faradejevog kaveza
Predviđena gromobranska instalacija sa štapnom hvataljkom sa uređajem za rano
startovanje, postavljen na ugrađen tipski metalni četvorosegmentnog stub visine 20 i 24 m, tipa
CRFS-P(20) AMIGA. Postavljenim na posebnom betonskom temelju, ugradnjom temeljnih
ankera i uzemljivačkih uvoda. Udaljenost stuba od fermenotora sa gasnim rezervoarom je 10 m.
Proračunom nivoa zaštite gromobranske instalacije usvaja se za predmetni objekat
potreban nivo zaštite NIVO I. Predviđena štapna hvataljka sa uređajem za rano startovanje je tipa
ESE SIGMA R-75 sa vremenom prednjačenja od 60 s.
Uzemljivač gromobranskog stuba je konbinovani trakasti i cevasti. Uzemljivač
kompleksa je trakasti i izrađuje se od trake FeZn 25x4 mm, koja se polaže zemljani rov oko
temelj objekata fermentora i gasnog rezervoara. Prilikom polaganja traku povezivati na
armaturu temelja i izvode za zemne uvodnike. Uzemljivač treba spojiti sa svim postojećim i
budućim okolnim uzemljivačima.
UNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA - INSTALACIJA ODVOĐENJA
SATIČKOG NAELEKTRISANJA I EKVIPOTENCIJALIZACIJE
Sve metalne mase konstrukcije kontejnera, metalne opšivke fermentora, metalne
tehnološke opreme, konstrukcionih nosećih elemenata mašinsko tehnološke opreme i pogona
spojiti međusobno, a preko zemnog uvodnika obavezno ih spojiti na uzemljivač kompleksa
objekta. Zemni uvodnik je pocinkovana trake tipa FeZn 25x4 mm odnosno provodnika P/F-Y 16
mm2.
Sve spojeve u instalaciji izvesti solidno i kvalitetno da imaju dobru mehaničku i
galvansku vezu.

OPŠTE NAPOMENE
Na kraju radova odgovarajućim merenjima ispitati izvedenu instalaciju i efikasnost
izvedene zaštite sa izdavanjem izveštaja o rezultatima merenja.

S A S T A V I O:
________________________
_____
Z. Licenberger, dipl.ing.el.

TEHNIČKI OPIS
- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJEP-068-19
Na osnovu urbanističkog projekta,građevinskog rešenja, podataka o infrastrukturi
dobijenih od Investitora uvida u postojeće stanje i na zahtev Investitora urađen je tehnički opis
vodovodne, hidrantske I kanalizacione mreže za Idejno rešenje biogasnog postrojenja snage
2.4MW u Vrbasu na kp 4006 KO Vrbas.
Spoljnu hidrantsku mrežu treba priključiti na postojeći bušeni bunar u okviru kompleksa
šiji je kapacitet 10l/s a pritisak koji obezbeđuje bunarska pumpa je 4,0bara. Pretpostavljena
količina za gašenje požara je 10l/s a konačna vrednost će se znati kad se uradi elaborat zaštite od
požara u svrhu dobijanja odobrenja za gradnju.Spoljna hidrantska mreža mora biti prstenasta i
hidranti tako raspoređeni da pokrivaju svaki objekat u okviru kompleksa. Kompletna spoljna
hidrantska mreža će se izvesti od PEHD 100 vodovodnih cevi za pritisak od 10 bara. Spoljnu
hidrantsku mrežu obavezno ankerisati na skretanjima i račvanjima i na tim mestima postaviti
livenogvozdene fazonske komade. Cevi se polažu u rovove širine 0.6m, dubine 1.0m na sloj
peska d=0.1m. Spoljni hidranti su prečnika Ø80 mm.
Sanitarnu mrežu treba priključiti na isti bunar kao i hidrantsku mrežu.Voda iz bunara ne
sme da se pije, za piće će se koristiti flaširana voda.Spoljna vodovodna mreža radiće se od PEHD
vodovodnih cevi za 10 bara.Potrebna količina sanitarne vode je 0.35 l/s.
Tehnološka voda će se priključiti na spoljnu hidrantsku mrežu.
Fekalnu kanalizacionu mrežu priključiti na novoprojektovanu vodonepropusnu septičku
jamu.Kanalizacionu mrežu treba raditi od PVC kanalizacionih cevi u projektovanom
padu.Pražnjenje septičke jame vršiće nadležna komunalna služba i odvoziti na deponiju koja je
predviđena za takve otpadne vode.
Atmosferske vode sa krovova objekata koji se nalaze van betonskih zidova su takvog
sastava da se mogu direktno ispuštati na zelene površine oko objekata.Atmosferske vode sa
saobraćajnica i platoa sem sa saobraćajnice ispred trenč silosa upuštaće se u otvoren zemljani
jarak koji će se iskopati pored bankine duž te saobraćajnice a saobraćajnica će imati pad ka tom
kanalu gledajući poprečni presek saobraćajnice.Te atmosferske vode su takvog kvaliteta da se
mogu direktno upuštati u zemlju.Objekti koji se nalaze unutar betonskih zidova atmosfersku
vodu skupljaju horizontalnim i vertikalnim olucima i ispuštaju tu vodu na betonsku površinu oko
njih a sa te betonske površine voda se skuplja u rigole postavljene duž saobraćajnice i ta voda iz
rigole upušta se u flotator separator i tako prečišćena preko revizione šahte cevovodom upušta se
u projektovani otvoreni zemljani jarak.Atmosferska voda sa saobraćajnice ispred trenč silosa
skuplja se u rigolu koju će graditi između trenča i saobraćajnice tako da će se i ocedna voda
skupljati u tu rigolu i te vode će se odvoditi u betonsku vodonepropusnu jamu a odatle će se voda
transportovati cevima do predskladišta a onda u fermentor.

Količina atmosferske vode koja se skuplja sa površine unutar betonskog zida je oko 39l/s pa pri
izboru flotatora separatora moramo se voditi tim podatkom.
Posle fermentacije u fermentoru izdvaja se tečni supstrat i čvrsta postfermetorska
masa.Tečni supstrat se većim delom vraća u proces proizvodnje gasa a manji deo upušta se u
cisterne, jedna do dve dnevno, i odvoze se na poljoprivredna zemljišta i služe kao đubrivo.
Čvrsta masa se lageruje ili se direktno ispušta na vozila i transportuje se do njiva i služi kao fino
đubrivo.
Čvrsta masa za fermentaciju lageruje se u trenč silose koji će se graditi od vodonepropusnog
betona pa se samim tim neće zagađivati zemljište ispod i okolo njega.
Svi uređaji koji se ugrađuju moraju biti standardni, I klase. Sav materijal, fazonski
komadi i armature koje će se ugrađivati moraju odgovarati standardu.

sastavio:
--------------------------------------------M.BORENOVIĆ dipl.ing.građ.

Tehnički opis tehnolosko – mašinskih instalacija
Planirano biogasno postrojenje, na kat.parceli broj 4006 K.O. Vrbas čiji je investitor
„Sunoko“ d.o.o. iz Novog Sada, Bulevar oslobođenja br. 60, je protočno i pokreće se
mezofilno i termofilno na temperaturama od 32-55 °C. Cilj postrojenja je proizvodnja i
isporuka električne energije u javnu mrežu, kao i korišćenje toplotne energije, kao
pratećeg proizvoda u interne svrhe. Sekundarni cilj je korištenje otpadnih materijala i
ostataka iz proizvodnje šećera i otpada iz klanice, kao ulazne sirovine u produkciji
električne i toplotne energije.
U ovoj fazi projektovanja toplotna energija će se koristiti za zagrevanje fermentora i
upravne zgrade na biogasnom postrojenju, a sav preostali deo toplotne energije
predviđen je da se plasira u proizvodni sistem Carnex d.o.o iz Vrbasa.
Primarni energenti koji se koriste za proizvodnju biogasa su sirovine iz proizvodnje
šećera i otpada iz klanice:
 Presovani repin rezanac: 10.000 tona/god.; (25% suve materije, 95% organske suve
materije),
 Otpad od šećera: 20.000 tona/god.; (20% suve materije, 90% organske suve
materije),
 Otpad iz klanice: 2.400 tona/god.; (23% suve materije, 85% organske suve
materije),
 Dešećerizovana melasa: 10.000 tona/god.; (50% suve materije, 66% organske
materije).
Ukupna količina sveže sirovine koja se prerađuje u biogasnom postrojenju
iznosi 42.400 t/god. Ostatak iz šećerane se skladišti u trenč silosu kapaciteta 18.592
m3 i utovarivačem se prebacuju u dozirni sistem. Sirovina se iz dozirnog sistema
transportuje trakom do Stanice za mlevenje gde se nakon usitnjavanja smešta u
betonskom rezervoaru –Suspenzionom tanku- kapaciteta 200 m3, koji u jednom delu
ima rezervoar biokiseline. Na gornjem delu suspenzionog tanka je mlin, koji usitnjava i
homogenizuje ulazni materijal. Tu se supstratu dodaje jedna manja količina biokiseline
kako bi imao adekvatno i prihvatljivo stanje za ulazak u proces hidrolize, te se prati i
količina suve materije i ona takođe koriguje biofiltratom (povratom materijala iz procesa
separacije). Smeša ulaznih sirovina se preko sistema cevovoda i centralne pumpe u
pumpnoj stanici prebacuje u rezervoar za Hidrolizu.
Stanica za Hidrolizu se sastoji od mešaonog i zagrejanog rezervoara od nerđajućeg
čelika. Pored biosuspenzije, rezervoar za hidrolizu se može napajati biocidnom
kiselinom iz rezervoara za biokiselinu, kao i sa nadziranom količinom protoka vazduha.
Temperatura procesa se održava između 50 i 60 °C. Rezervoar za Hidrolizu, kapaciteta
500 m3, funkcioniše kao rezervoar („buffer“) za pumpnu stanicu, koja naizmenično
napaja fermentore. Dobijeni reakcioni gasovi se usisavaju sa vrha i uvode u centralni
gasovod pod pritiskom od 50 mbar.
Rezervoar za Hidrolizu opremljen je senzorima za kontrolu temperature, nivoa i pH.
Pored toga, količina i kvalitet procesnih gasova se beleži kontinualno.
Glavna fermentacija proizvedenog hidrolizata se odvija u velikim paralelnim WABIO
čeličnim Fermentorima. Kvalitet procesa fermentacije se procenjuje analizom vremena

povećanja pritiska. Sistem za zagrevanje/hlađenje fermentora je projektovan za
održavanje optimalne temperature medija u fermentoru za mezofilni proces (32.. 42 °C)
ili termofilni proces (52...55 °C) , tako da čini održavanje kulture bakterija stabilnom.
Za interni nadzor proizvodnje biogasa Fermentora ili Postfermentora, pre ulaska u
centralni cevovod sirovog biogasa, meri se njegova količina i kvalitet. Povezivanje
fermentora sa centralnim cevovodom za sirovi biogas izvršeno je preko ventila za
kontrolu/ograničenje pritiska koji izjednačava ulazak biogasa u cevovod za sirovi biogas
pod pritiskom od 50 mbar.
Glavni Fermentor i Postfermentori, povezani su cevovodima za ispuštanje ostatka
fermentacije, ili digestata.
Fermentacija sirovine obavlja se u Glavnom fermentoru, prečnika 19,0 m, visine
19,0 m. Radna zapremina Fermentora je oko 4.000 m3. Spoljni zidovi i dno
fermentora su termički izolovani izolacijom debljine 10 cm. Na fermentoru se nalazi
prostor za smeštaj proizvedenog sirovog biogasa. Taj prostor osigurava da se
kogenerativna jedinica snabdeva biogasom bez fluktuacija u količini i koncentraciji.
Prostor u Glavnom fermentoru služi da prihvati biogas iz proizvodnog procesa.
U Glavnom fermentoru nalaze se mešalice za homogenizaciju fermentisane smeše,
za njenu ravnomernu raspoređenost i sprečavanje stvaranja plutajuće sedimentacije
na vrhu. U Postfermentorima takođe su predviđene mešalice koje imaju istu funkciju.
Zahvaljujući dobroj homogenosti, ne postoji velika razlika u temperaturama, niti u
samoj gustini mase unutar fermentora.
U fermentorima se godišnje izdvoji oko 7.823.030 Nm3 biogasa, od čega je oko
5 .084.970 Nm3CH4, (biogas sastava oko 65% CH4). Pored biogasa, odnosno
metana, kao krajnji proizvod fermentacije pojavljuje se i postfermentorska masa –
supstrat fermentacije u količini do 70.803 t /god.. Postfermentorska masa se preko
pumpne stanice prebacuje na separator čvrste i tečne sirovine. Tečni deo
postfermentorske mase vraća se u proces, tačnije u Stanicu za suspenziju, a čvrsti
deo pada ispod 2 Separatora (FAN Bauer) u Skladište fermentacionog ostatka
(digestata). Skladištenje se obavlja u hali dimenzija 10,0 x 20,0 m visine 11,0 m,
zapremine 1.000 m3. Digestat, ili čvrsti ostatak nakon digestije, jeste visoko kvalitetno
organsko đubrivo. Čvrsti deo, od 28-32% suve mterije, se skuplja ispod separatora i
kao visokokvalitetno organsko đubrivo tretira i primenjuje na njivama i poljoprivrednim
parcelama. Količina čvrstog ostatka (biođubriva) biće oko 22.423 t godišnje, i to u
mnogome zavisi od ulaznih komponenti.
Vazduh iz Skladišta za fertilizat sa separatorom, odvodi se kroz Biofilter, koji služi
da prikupi eventualne postojeće neprijatne mirise iz separata.
Prilikom doziranja sirovina, izvesna količina proteina će biti unesena u fermentor.
To dovodi do pojave manje količine H2S (vodonik-sulfida). H2S je toksičan i korozivan
gas i mora se ukloniti pre nego što se biogas pošalje dalje, ka kogenerativnoj jedinici.
Proces uklanjanja sumpora se naziva odsumporavanje ili desumporizacija. Ona se
može izvršiti biološki, uz pomoć bakterija ili hemijski, uz dodavanje obojenih jedinjenja
u fermentor.
U posebnoj Stanici za odsumporavanje gasa, obezbeđeno je odstranjivanje
sumpora iz biogasa i snabdevanje gasnih motora biogasom sa smanjenim sadržajem
sumpora. Efikasno vezivanje vodonik sulfida koji se nalazi u sirovom biogasu, zahteva

da se za aerobne kulture u desulfurizaciji gasa obezbedi najmanje 2% kiseonika
(zapreminski) (ili u aps. 8% vazduha). Na osnovu zabeleženih brzina protoka gasa iz
Hidrolizne stanice i Glavnog fermentora i Postfermentora, određuje se rezultujuća
količina vazdušnog protoka i dodaje se u rezervoar za Hidrolizu. Praćenje sadržaja
kiseonika i/ili azota u desulfurizovanom biogasu nakon odsumporavanja, služi za
eventualnu potrebnu korekciju dovoda vazduha u Hidroliznu stanicu.
Nakon desumporizacije, preostala količina H2S će biti oslobođena kao
komponenta biogasa. Na ovaj način se izbegavaju sumporna isparenja u izduvnom
gasu i korozija unutar CHP-a. U smislu garancije, većina proizvođača CHP-ova ima
određen gornji limit H2S koncentracije u biogasu. Ovaj gornji limit je 500 ppm ili 0.05%
H2S. Studije su pokazale da je prosečna koncentracija H2S nakon biološke
desumporizacije dosta ispod 250 ppm. U prostoru pumpne stanice smešta se analizator
biogasa.
Proizvedeni gas se iz Glavnog fermentora i Postfermentora distribuira do
gasnih motora gde se mehanička energija motora, preko generatora pretvara u
električnu energiju. Predviđa se instalacija 2 gasna motora proizvođača Caterpillar,
tip CG170-12 maksimalne električne snage 1.200 kWe, što ukupno rezultuje sa 2.400
kWel. Ostvarena proizvodnja električne energije iznosi do 19.920 MWh/god., i ona se
distribuira u elektroenergetski sistem Srbije. Na putu od Glavnog fermentora i
Postfermentora do gasnih motora biogas se vodi podzemno cevovodima od polietilena
visoke čvrstoće (HDPE), dok se nadzemni deo gasovoda izvodi se cevima od
nerđajućeg čelika 1.4301. Na putu od Postfermentora do gasnog motora dolazi do
hlađenja biogasa u cevima i izdvajanja kondezata iz njega. Kondezat se izdvaja u
rezervoaru kondezata i pumpom kondezata se prebacuje u skladište biofiltrara.
U postrojenju za sušenje gasa koje je projektovano za protok do 1.100 m³/h,
vrši se tehničko hlađenje desulfurizovanog gasa na temperaturama <10 ° C. Gas koji
napušta skladište gasa ima relativnu vlažnost od 100%. Gasni kondenzat nastao tokom
hlađenja dovodi se u skladište biofiltrata. U biofiltratu koji protiče kroz stanicu za
ekstrakciju inhibitora, čuvaju se jedinjenja azota koja se nalaze u gasnom kondenzatu
za proizvodnju đubriva. Drugi potencijalni azot iz gasnog kondenzata se transportuje
kroz flotacijski mulj koji nastaje iz preostalog tretmana biofiltratom nazad u postupak.
Kao sekundarni proizvod proizvodnje električne energije u gasnom motoru
pojavljuje se toplotna energija nastala od hlađenja istog. Ukupna količina toplotne
energije iznosi 19.200 MWh/god., od čega se za sopstvene potrebe koristi do 5.000
MWh/god. .Preostala količina toplotne energije prediđeno je da se otprema za
potrebe proizvodnog procesa u Carnex d.o.o, Vrbas. Toplotna energija za biogasni
proces se, podzemno, preko predizolovanih crnih čeličnih cevi prebacuje u pumpnoventilsku stanicu do razdelnika toplote. Iz razdelnika toplote topla voda se
predizolovanim cevima distribuira do Glavnog Fermentora, Post fermentora i upravne
zgrade. Po unutrašnjem obimu Fermentora i Postfermentora postavljene su cevi DN100
od nerđajućeg čelika 1.4301. Dimni gasovi se preko prigušivača buke i dimnjaka od
nerđajućeg čelika koji su smešteni na krovu kogenerativne jedinice izbacuju u
atmosferu. Ventilacija prostorije za smeštaj kogenerativnog postrojenja vrši se preko

odvodnih hauba-komora koje su postavljene na krov kogeneracionog postrojenja i
preko dovodnih hauba koje su postavljene na bočnom zidu sa strane generatora. Obe
komore su opremljene sistemom za prigušivanje zvuka i sastoje se od:
 rešetki protiv kišnice na dovodu i odvodu vazduha, koje su upotpunjene mrežicom
koja sprečava ulazak ptica
 filterima za vazduh koji se mogu zamenjivati i prati
 sistema zvučne izolacije odgovarajuće debljine i odgovarajuće širine prolaza za
vazduh
Ventilacionim sistemom u prostoru za kogeneraciju će upravljati ambijentalni
temperaturni senzor. Ciljana temperatura će biti podešena i ukoliko je potrebno može
se menjati.
Zapremina vazduha za sagorevanje za potrebe gasnih motora iznosi ukupno
8000 Nm3/h. Na odvodnoj komori instalirana su četiri aksijalna ventilatora kapaciteta
( 4x15.625 m 3 /h). Ventilatori su frekventno regulisani. Ventilacijom se obezbeđuje
potrebni vazduh za sagorevanje i održavanje ambijentalne temperature, tj.
odvođenje toplote nastale zračenjem gasnog motora, kao i potreban broj vazduha.
Za vanredne situacije izgrađuje se baklja za gas, kapaciteta 1100 m3/h kako bi se
u slučaju prekomerne proizvodnje gasa i prilikom radova održavanja i izostanka
funkcije kogeneracionog postrojenja biogas mogao spaliti.
Garantovani rad na godišnjem nivou iznosi 8.300 časova, dok se vek trajanja
postrojenja procenjuje na 20 godina.
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1.POGON ZA PROIZVODNJU GASA
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