שמוש במערכת GHP
לבקרת אקלים
במבנים לגידול קנאביס רפואי

ועידת קנאביס רפואי –  9ביולי 2019
ערך אבי מנשה – א.מ .אינטרנשיונל אבי מנשה מהנדסים יועצים בע"מ

מיקרו-אקלים
❑ יצור מיקרו אקלים בר השגה בחממה או במבנה סגור
❑ גידול קנאביס רפואי מחייב שמירה על

❑ טמפרטורה
❑ לחות יחסית
❑ זרימת אוויר על פני העלווה
❑ עוצמת תאורה פוטו סינטטית (שמש – תאורה מלאכותית)
❑ ריכוז CO2

❑ משטר הזנת הצמח

תנאי הגידול
❑ טמפרטורה – 20ºC- 30ºC
❑ לחות יחסית 70%-40%

❑ מהירות רוח  0.5-1.0מטר לשניה

❑ ריכוז 1000PPM- 2500PPM CO2

כיצד משיגים את תנאי האקלים
❑

מערכות אוורור וצנון Fan & Pad

❑

מסחררי אוויר

❑

מסכי החשכה וצל (תרמי)

❑

מחוללי פד"ח

❑

מערכת בקרה ושליטה לבקרת

טמפרטורה לחות תאורה וצל.
❑

מערכות חמום חלל

❑

מערכות מיזוג אוויר לבקרת
טמפרטורה ,לחות ,וCO2 -

מתי תידרש מערכת מיזוג אוויר מרכזית
❑

כאשר לא ניתן להשיג את הטמפרטורה והלחות הרצויים בחממה.

❑

כאשר בחלק משלבי הגידול (הפרחה) נדרשת טמפרטורת גידול הנמוכה מכ 27.0ºC -ולחות יחסית
נמוכה מכ 60% -בחממה.

❑

כאשר טמפרטורת חוץ ולחות חוץ גבוהים (מישור החוף) ופוטנציאל הצנון האדיאבטי מוגבל.

❑

כאשר הגידול מתבצע במבנה סגור  ,INDOORוהעומס התרמי של גופי התאורה מחייב קירור החלל

❑

כאשר קימת דרישה להכנסת אוויר חיצוני מסונן דרך מסנני .HEPA

❑

כאשר נדרשת שמירת לחץ חיובי בחלל המבנה.

יעילות אנרגטית
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

מרכיב כבד של הוצאות הייצור הוא בחשמל לתאורה וליצירת תנאי מיקרו-אקלים
לגידול.
מערכות הפועלות בשיטת מאווררים ומזרון לח זולות בעלויות התפעול בהשקעה
מגבלה בהספקת תנאים נדרשים לאורך כל עונות השנה.
יתרונה של מערכת מיזוג אוויר:
שליטה מלאה על בקרת האקלים אחידות ויציבות התנאים ,ניקיון האוויר מניעת
כניסת מזהמים.
בחממה עם גג  P.E / PCתידרש תפוקת קירור סגולית של  1ט.ק .לשטח של  5-8מ"ר
לשמירה על טמפרטורה של כ 26.0ºC -כתלות בכיסוי הגג השקוף וסוג מערכת
ההצללה( .עלויות)
יצור  CO2להעשרת אוויר החממה מחייב מחוללי פד"ח ושימוש בגז לתהליך.
המסקנה  :באותם מקומות בהם קימת דרישה למיזוג אוויר נשאף לבחור במכונת
מיזוג יעילה המסוגלת לספק קירור ,חמום ,ייבוש ,העשרה ב CO2 -מאותה מכונה.

מכונת GHP
❑

זו משאבת חום הכוללת מכלול דחיסה בשיטת הקרר המשתנה,
בהנעה של מנוע גז (טבעי ,פרופן בוטן) .מספקת מים קרים או
קירור בהתפשטות ישירה  ,DXחמום ,ייבוש ,מים סניטרים וCO2 -

❑

תפוקת הקירור והחמום מחושבת על בסיס הצרכים.

❑

המערכת מודולרית וניתנת להרחבה בכל שלב של הפרויקט

❑

המערכת מוזנת בגז טבעי כך – עלות תפעול נמוכה בכשליש
מחשמל.

❑

יחידות האנרגיה מתחברות אל יחידות טיפול אוויר 4 PIPE

❑

מחייב שמוש בצובר גז או התחברות אל קו גז טבעי.

יתרונות מערכת GHP
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

יעילות עונתית גבוהה  SPFבעומסים חלקיים בהשוואה למערכות
הפועלות בחשמל הפחתת הצריכה בכ.80% -
השבת חום ליצור מים חמים סניטאריים
שמוש באוויר כמקור אנרגיה מתחדשת
הפחתת פליטת דו תחמוצת הפחמן וניצולו להעשרה
שיפור היעילות האנרגטית הכוללת של המתקן EER=5.50
עלויות תפעול נמוכות
שילוב מערכות מולטי  VRFלהתפשטות ישירה או מערכות צילרים
לייצור מים קרים חמים ומי צריכה סניטריים
תפוקה משתנה כתלות בעומס במערכות  VRFוצילרים.
הקטנת חיבור החשמל לחווה – ל 300-ט.ק .נדרש חיבור של 75kw
אמינות מנועי הגז של חברת "טויוטה העולמית"

תוכנית חממה ממוזגת לדוגמא

סכמת יצור מים קרים חמים לחווה

מפרט יחידות יצור מים קרים חמים טויוטה

תודה על ההקשבה
שאלות ??

מודל ניתוח כדאיות כלכלית
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

מודל ההשוואה בונה את פרופיל צריכת האנרגיה לקירור וחמום של החווה
לפי התפלגות חודשית
ההשוואה נערכת בין צילרים בעיבוי אוויר לעומת מערכת המופעלת בגז
לאותו בסיס תפוקה.
המודל מחשב את תצרוכת החשמל והגז של כל שיטה על בסיס זהה של
שעות עבודה ובהתייחס ליעילות  EERשל הצילרים ושל יחידות GHP
המודל מראה את כושר יצור המים החמים בטמפרטורה של  ,55ºCבהשבת
חום ממערכת  GHPכולל נפח אגירה להבטחת רציפות אספקת מים חמים.
המודל מביא בתחשיב את עלות האנרגיה  kwhrועלות ק"ג גז טבעי.
המודל מביא בתחשיב את עלות חיבור החשמל לחווה ואת עלות חיבור הגז
הטבעי.
המודל מציג את הפחתת פליטות דו תחמוצת הפחמן וניצולו לצרכי העשרה
לסיכום מוצגת תקופת החזר הפרש ההשקעה בין מערכת  GHPלמערכת
הצילרים

