
Што е Биогас калкулатор?

Биогас калкулатор е алатка за проценување на потенцијалното производство
на биогас и е од помош за планирање на објекти за биогас. Калкулаторот

содржи променливи подесувања (трошоци, супстрати, видиви на мотор), кои
можат да бидат прилагодени за употреба во било кој регион. Резултатите од
пресметките можат да бидат пренесени во Excel табела.

Инструкции за инсталирање и поставување на Биогас калкулаторот

Минимална конфигурација:

Microsoft Windows NT, 2000, XP or Vista.

Java http://java.com

Ако сеуште не сте инсталирале Java , кликнете тука http://java.com за да започнете
да симнувате и да ги добите инструкциите за инсталирање.

Поставување на Биогас калкулаторот:

Ископирајте ја датотеката BioGC.zip на привременa дестинација. Спакуваниот

документ содржи папка BioGC. Одпакувајте ја на место по ваш избор користејќи
WinZip или слично. Готово!

Најдете ја извршната датотека BioGC.exe. Биогас калкулаторот се стартува
со кликнувањење на него. Исто така е препорачливо да се направи кратенка на
иконата на десктоп.



Како да започнете

За да го стартувате Биогас калкулаторот, кликнете на BioGC.exe, или на
кратенка на вашиот десктоп. Кога за прв пат ќе ја стартувате апликацијата од вас
преку еден прозорец ќе биде побарано да одберете јазик.

Потоа ќе се отвори следниот прозорец.

Пред да започнете со пресметките треба да бидат подесени вашата земја, регион
итн.

Главно мени

Главното мени има 2 подменија:
1.Програма

За рестартирање на програмата, кликнете “restart”. За да
го затворите програмот кликнете “close”.



2.Подесувања

- Јазик

За да промените јазик, кликнете на “language”. Ќе се отвори нов прозорец и можно
е да се избира помеѓу наведените јазици со селектирање на едно од кружните
копчиња. За да го потврдите вашиот избор кликнете на копчето “OK”. Програмата
ќе се рестартира автоматски.



Цени, трошоци и стапки

Пред да започнете со пресметките ве молиме прилагодете ги цените за
електрична енергија, трошоците, каматните стапки итн. Кликнете на менито “ цени,
трошоци и стапки”. Ќе се отвори нов прозорец.

Прилагодете ги вредностите и кликнете на копчето “save”. Програмата ќе ги зачува
промените и ќе се рестартира автоматски. Ако не сакате да ги зачувате овие
подесувања кликнете на “cancel”.

Кликнете на копчето за ресетирање , ако сакате да ги вратите стандардните
вредности (базирани на Германските закони и услови). Во случај да биде од вас
побарано да ја потврдите операцијата..



Кликнете “OK” за да потврдите или “cancel” за да откажете. Ако кликнавте “OK”
програмата ќе ги зачува промените и ќе се рестартира автоматски.

Суровини (супстрати)

Пред да ги започнете пресметките ве молиме проверете ги суровините
(супстратите) во базата на податоци. Калакулаторот веќе има стандардна база на
податоци. Може да бидат додадени нови суровини (супстрати), постоечките може
да бидат ажурирани или избришани. Кликнете на менито “substrates”. Ќе се отвори
нов прозорец. Првиот запис е вчитан. Кликнете на копчињата со стрелки ако
сакате да одите на следниот, последниот, претходниот или првиот запис. Ако
сакате да одите на одредена суровина (супстрат), внесете го бројот на местото за
внесување помеѓу копчињата со стрелките и притиснете го копчето “Enter”.



Секое подесување се состои од:

 Name – името ја опишува суровината (супстратот).
 Record set number – овој број е даден од страна на програмата по азбучен

ред
 Unit – можете да одберете помеѓу “т”, “ха”, и “стока”.
 T/unit – тони по единица. Колку тони материјал содржи една единица? (на

пр.: 1ха луцерка силажа содржи 30 тони материјал).
 DM % FM – процент на сува материја од свеж материјал
 Organic DM % FM – процент на органска сува материја од свеж материјал
 m3 CH4/t organic DM – количина на метан по тон органска сува материја

 Methane content – процент на содржина на метан
 Costs €/unit – Внесете “0” ако нема трошоци за суровината (супстратот). Ако

суровината (супстратот) донесе бенефит наместо трошоци ставете минус
пред бројот

 N kg/t – килограми азот по тон

Сите полиња за внесување мора да бидат пополнети. Ако се обидете да ја
зачувате суровината (супстратот) со празно место, програмот ќе застане и ќе ви
покаже порака за грешка.

Ажурирање на постоечки запис суровина (супстрат)

За одново да запишете запис прилагодете ги податоците во полињата за
внесување и притиснете го копчето “save”. Ажурираните податоци ќе бидат
активирани откако ќе биде рестартирана програмата.

Додавање на нов запис суровина (супстрат)

Кликнете на копчето “new” . Пополнете ги полињата за внесување. Кликнете
на копчето “save”. Новите податоци ќе бидат активирани  по рестартирање на
програмата.



Бришење на запис за суровина (супстрат)

Селектеирајте ја суровината (супстратот), што сакате да го избришете.
Кликнете на копчетo “delete”. Ќе биде побарано од вас да ја потврдите оваа
операција.

Промените ќе бидат активирани откако ќе биде рестартирана програмата.

Ресетирање на стандардната база на податоци

Ако сакате да ги промените стандардните вредности кликнете на копчето за
ресетирање. Во овој случај ќе биде побарано од вас да ја потврдите операцијата.

Кликнете “OK” за да потврдите или “cancel” за да откажете. Променетите податоци
ќе бидат активирани по рестартирање на програмата.



Мотори

Базата на мотори се состои од две поединечни бази:

 мотори на гориво (мотори со внатрешно согорување)
 мешани мотори (мотори за производство на механичка и топлинска

енергија)
Базата на мотори содржи стандардни вредности (базирани на германските
услови). Пред да започнете со пресметките ве молиме проверете ги и прилагодете
ги за вашата област. Може да се додадат нови мотори и постоечките може да
бидат ажурирани или избришани. Кликнете на менито на “engines” и селектирајте
го видот на мотор што сакате да го ажурирате. Ќе се отвори нов прозорец. Првиот
запис е вчитан. Кликнете на копчињата со стрелки ако сакате да одите на
следниот, последниот, претходниот или првиот запис. Ако сакате да одите на
одреден мотор, внесете го бројот на местото за внесување помеѓу копчињата со
стрелките и притиснете го копчето “Enter”.

Секој запис се состои од:

 Record set number – овој број е даден од страна на програмата според редот
(моторите се подредени по растот на моќта)

 Power – моќност во kW
 просечен трошок по инсталиран kW – (на пр. 30 kW = 5500€).



Сите полиња за внесување мора да бидат пополнети. Ако се обидете да го
зачувате моторот со празно поле, програмата ќе застане и ќе ви покаже порака за
грешка.

Ажурирање на постоечки запис (мотор)

За одново да запишете запис прилагодете ги податоците во полињата за
внесување и притиснете го копчето “save”. Ажурираните податоци ќе бидат
активирани откако ќе биде рестартирана програмата.

Додавање на нов запис (мотор)

Кликнете на копчето “new”. Пополнете ги полињата за внесување. Кликнете
на копчето “save”. Новите податоци ќе бидат активирани  по рестартирање на
програмата.

Бришење на запис (мотор)

Изберете го моторот, што сакате да го избришете. Кликнете на копчетo
“delete”. Ќе биде побарано од вас
да го потврдите ова бришење.

Промените ќе бидат активирани
откако ќе биде рестартирана
програмата.

Ресетирање на стандардната база на податоци

Ако сакате да ги промените стандардните вредности кликнете на копчето за
ресетирање. Во овој случај ќе биде побарано од вас да ја потврдите операцијата.

Кликнете “OK” за да потврдите
или “cancel” за да откажете.
Променетите податоци ќе бидат
активирани по рестартирање на
програмата.



Пресметка

Чекор 1: Кога сте завршиле со прилагодувањата, рестартирајте ја програмата.
Внесете ги вашите податоци за проектот:

Чекор 2: Изберете ја суровината (супстратот) во менито долу и потоа внесете
вредност, и кликнете на копчето “add to list”.

(Ако имате повеќе од една суровина (супстрат) повторете го чекор 2).

Чекор 3: Поставете го периодот на задржување во денови. Употребете го лизгачот
или впишете го бројот директно во полето до него.



Чекор 4: Изберете тип на мотор

Чекор 5: Ако избравте мотори на гориво (мотори со внатрешно согорување)
продолжете на чекор 6. Ако сте избрале мешани мотори (мотори за производство
на механичка и топлинска енергија), треба да го подесите процентот на палење на
горивото (на пр. 5%)



Чекор 6: Кликнете на копчето calculate

Чекор 7: Ако е неопходно подесете ја ефикасноста на комбинираната машина за
производство на електрична и топлинска енергија (Стандардната вредност е 36%
за електрична и 30% за топлинска. Во Германија има достапно мотори со излезна
ефикасност од 28% до 45%).



Чекор 8: Кликнете на копчето “export to Excel”. Зачувајте го документот на
дестинација по ваш избор.

Готово!


