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АБСТРАКТ
Целта на овој текст е да се анализира целиот спектар на обновливи извори на
енергија достапни за модерните и локалните економии. Станува јасно дека
иднината на развојот во енергетскиот сектор е првенствено во новиот режим на
обновливите извори на енергија, и до одреден степен во системите базирани на
природен гас, а не во конвенционалните извори на нафта и јаглен.
Исто така ќе се опфати и прашањето за улогата на индустриската енергетска
ефикасност во одржливиот развој на индустријата. Подобрувањето на
енергетската ефикасност во индустријата е главниот пат кон обезбедувањето
одржлив индустриски развој во светски рамки, особено во земјите во развој.
Експертите порачуваат дека индустријата мора да инвестира во енергетска
ефикасност , а со тоа и намалување на потрошувачката на енергија , ако сака
индустријата да остане ликвидна. Компаниите преку идентификација на
критичните точки каде потрошувачката на енергија е голема ќе прават заштеди
кои ќе ги намалат производните трошоци.
Посебно внимание ќе се посвети на употребата на геотермалната и
сончевата енергија. Геотермалната енергија , односно енергијата од земјата би се
користела за греење и за ладење на производствените простории во Пелистерка
А.Д Скопје, во производствениот погон во село Меџитлија. А сончевата енергија
би се употребила за предгреење на напојната вода, од која се добива процесна
пареа. Исто така се остава и можност за користење на сонцевата енергија за
ладење на производот во текот на производствениот процес.
За да се искористи енергијата од земјата треба посебно внимание да се
посвети на технологијата на работа топлинските пумпи и нивната ефикасност
како и определување на големината на изворот на енергија. Истото треба да се
направи и кај користењето на сончевата енергија, треба да се разгледа
технологијата на работа на сончевите колектори и на соларните системи во
целина.
За да добиеме ефикасен систем кој користи обновливи извори на енергија
треба за се исполнети голем број на прописи и стандарди. Еден од основните
стандарди кој треба да биди применет е EN 12831.
При користењето на обновливите извори на енергија треба посебно
внимание да се посвети и на некои одлуки и дериктиви на Европската унија, во
кои е опфатено редуцирање на енергетската потрошувачка и елиминирање на
енергетските загуби.
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АBSTRACT
The purpose of this text is to analyze the full range of renewable energy sources
available to modern and local economies. It is clear that future development in the
energy sector is primarily in the new regime of renewable energy, and to some degree in
systems based on natural gas, rather than conventional sources of oil and coal.
It will also cover the question of the role of industrial energy efficiency in
sustainable development of the industry. Improving energy efficiency in the industry is
the way to ensure sustainable industrial development worldwide, especially in
developing countries. Experts recommend that the industry must invest in energy
efficiency, thus reducing energy consumption, if the industry wants to remain liquid.
Companies by identifying critical points where energy consumption is high to make
savings that will reduce manufacturing costs.
Special attention will be given to the use of geothermal and solar energy.
Improving energy efficiency in the industry is the way to ensure sustainable industrial
development worldwide, especially in developing countries. Geothermal energy, or
energy from the ground to be used for heating and cooling production facilities in
Pelisterka AD Skopje manufacturing plant in the village Medzitlija. A solar power
would be exercised to preheat the feed water, which is obtained by steam process. It
also leaves the possibility of using soncevata energy for cooling products during the
manufacturing process.
To use power of the country need special attention to be given to the technology
of heat pumps work and their efficiency and sizing of energy sources. The same
should be done with the use of solar power, you should consider technology to work on
solar panels and solar systems in general.
To get an efficient system that uses renewable energy sources need to be met a
number of regulations and standards. One of the basic standards that should be applied
is EN 12831.
The use of renewable energy special attention should be paid to some decisions
and deriktivi the European Union, which included reducing energy consumption and
eliminating energy losses.
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Обновливи
извори на
енергија

1

1

1.1 ВОВЕД
Конвенционалните извори на енергија врз основа на нафта, јаглен и природен гас се
покажаа со висока ефикасност, но во исто време се забележа нивното штетно влијание
врз животната средина и здравјето на луѓето. Кога индустриската револуција во Европа
предизвика еволуција на општеството, луѓето сфатија дека факторите како што се
удобното сместување и енергијата би можеле да бидат важни за развојот на една земја.
Поради овој тренд на развој, се зголемува потребата од енергија, паралелно се зголемува
потребата од извори на енергија. Конвенционалните извори на енергија се исцрпуваа,
додека загадувањето расте. Ако сака човештвото да преживее денес и во вековите кој
доаѓаат треба да почни со примена на обновливите (алтернативни) извори на енергија.
Потенцијалот на обновливите извори на енергија е огромен, нивниот капацитет е
поголем од побарувачката на енергија на светот, но не е искористен. Во последните 30
години цената на енергетските системи кој користат обновливи извори на енергија се
намалува, за разлика од цената на нафтата и природниот гас која се зголемува. Всушност,
социјалните и еколошките трошоци кај фосилните горива и обновливите извори на
енергија се со спротивна насока. Обновливите извори на енергија снабдуваат некаде
помеѓу 15% и 20% од вкупната светска побарувачка на енергија. 20% од глобалното
снабдување со електрична енергија се обезбедува од хидроенергијата. Новите обновливи
извори на енергија (соларната енергија, енергијата на ветерот, модерната био – енергија,
геотермалната енергија, малите хидроцентрали), задоволуваат 2% од светската
побарувачка на енергија. Голем број на студии имаат сценарио според кое во втората
половина на 21 век, обновливите извори на енергија ќе задоволуваат од 20% до 50% од
светската побарувачка на енергија.
Земјата добива сончева енергија од зрачењето на сонцето, и тоа во количества кој
далеку ги надминуваат потребите на човештвото. Со загревање на планетата се генерира
ветер, дожд, бранови. Заедно со дождот, сончевата енергија е потребна за растенијата да
растат. Органските материи што ги прават растенијата се познати како биомаса, која
може да се користи за производство на електрична енергија, гориво и хемикалии.
Водородот исто така, може да биде извлечен од многу органски соединенија, како што
може од водата. Водородот е најзастапен елемент на земјата, но не во форма на гас. Тој е
секогаш во комбинација со други елементи, како на пример со кислородот со што се
добива вода. Откако водородот ќе се оддели од другите елементи, тој може да согорува
како гориво или да се претвори во електрична енергија.
Истражувањата покажуваат дека обновливите извори на енергија се поприсутни денес
отколку што беа пред 25 години. На пример енергијата од ветерот се намали од 40 центи
по kWh на помалку од 5 центи. Користењето на обновливите енергетски ресурси ќе
резултира со нови работни места и помалку зависност од нафтата. Користењето на
обновливите извори на енергија не е ограничено. Обновливите извори на енергија
постојано се обновуваат. Како што спомнавме погоре во текстот, обновливите извори на
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енергија - соларната енергија , ветерот, биомасата, плимата и осеката се темелат
директно или индиректно на соларната енергија. Не постои недостаток на обновливите
извори на енергија, бидејќи можат да се земат од сонцето, ветерот, водата, растенијата и
ѓубрето за да се произведе електрична енергија и гориво. На пример, сонцето што паѓа во
САД во еден ден содржи два пати повеќе енергија од енергијата што се троши за една
година. Калифорнија има доволно ветер, за да се произведе 11% од светската електрична
енергија. Чистите извори на енергија може да се користат за производство на електрична
енергија, процесна топлина, горива и вредни хемикалии со помал ефект врз животната
средина. Емисиите од согорените горива влијаат на атмосферата преку ефектот на
стаклена градина. Околу 81% од сите стакленички гасови во САД се емисии на јаглерод
диоксид поврзани со изворите на енергија. На меѓународната конвенција за климатските
промени во Кјото (1997), беше договорено дека развиените земји мора да ги намалат
емисиите на штетни гасови. Европската унија треба во периодот од 1990 до 2010 година
да ги намали штетните емисии за 8%, САД за 6% и Јапонија за7%. Овие договори се
утврдени во Протоколот од Кјото, а цел на општеството е користење на обновливи
извори на енергија, а не фосилни горива.

Земја

Намалување на емисии (%)

Аустралија

-8

Канада

+6

Хрватска

+5

Европска унија

+8

Унгарија

+6

Исланд

-10

Јапонија

+6

Нов Зеланд

0

Норвешка

-1

Полска

+6

Русија

0

Украина

0

САД

+7

Табела 1.1 Намалување на штетните емисиите1
Разбирливо е дека светот е загрижен околу емисиите бидејќи нашата средина не е
можност да ги апсорбира сите нив. Штетните емисии се причинители за создавањето
стаклената градина и климатските промени. Затоа треба да се тежнее кон извори
енергија со мали количини на штетни емисии. Тоа можеме да го пронајдеме

1

Извoр: Depledge, J., 2000. Tracing the origins of the Kyoto Protocol.
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обновливите извори на енергија. Во табела 1.2 се прикажани некои извори на енергија и
нивното приближно производство на 𝐶𝑂2 на kWh.

Емисии на 𝑪𝑶𝟐 /𝒌𝑾𝒉

Извор на енергија
Согорување на отпад

600

Биогас

+3800

Биомаса

+4000

Фотоволтажни ќелии

120

Турбина на ветер

10

Хидроенергија

25

Нуклеарна енергија

55

Гасна термоцентрала

400

Термоцентрала на јаглен

1160

Табела 1.2 Емисии на 𝐶𝑂2 на kWh
Од социо – економски и еколошки точки на гледање, обновливите извори на енергија се
најдостапни и обновливи, имаат најниско штетно влијание врз животната средина,
овозможуваат локални решенија, и нудат одржлив енергетски развој. Обновливите
извори на енергија нудат пошироки можности за инвестирање, се избегнуваат трошоците
за гориво и нудат нови работни места.

1.1.1

Планирање и развој на обновливите извори на енергија

Многу истражувања покажуваат дека глобалниот ветер како извор на енергија
има капацитет два пати поголем од проекцијата за побарувачката на електрична
енергија во светот во 2012 година. Слично на тоа теоретскиот потенцијал на сончевата
енергија одговара на речиси 90 милиони тони нафтен еквивалент годишно2. Поради овие
причини треба брз развој на технологиите за обновливите извори на енергија, да се
зголемат можностите во однос нс нивната интеграција во енергетските системи. Во
развојот и планирањето треба исто така да се посвети на внимание и на животната
средина. Најважната придобивка од обновливите енергетски ситеми е намалувањето на
загадувањето на животната средина. Општо семено обновливите извори на енергија треба

2

EREC (Integration of Renewable Energy Sources), Targets and benefits of large-scale, deployment of renewable
energy sources, presented at the Workshop on Renewable, Energy Market Development Status and Prospects,
Workshops in the New Member States, April–May 2004
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да ги заменат конвенционалните извори, поради тоа што конвенционалните извори се
ограничени а можеби и при крај, и се големи загадувачи.
1.2 ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
Земјата е еден најголем резервоар на топлинска енергија, но најголемиот дел од таа
енергија е скриен така длабоко, што нејзиното присуство на површината на Замјата е
прилично растурено и нерамномерно. Топлинската енергија содржана во внатрешноста
на Земјата се нарекува геотермална енергија. Дека внатрешноста на Земјата е потопла од
нејзината површина се потврдува со појавите на: вулканските ерупции, при кои се исфрла
стопен материјал со температури повисоки и од 800 ºС, извори на пара, смеса на пара и
вода од артериски тип, топла вода.
Внатрешната топлина на Земјата потекнува од нејзиното огнено создавање (од
прашина и гасови) пред повеќе од 4 милиони години, а истата се регенерира од
распаѓањето на радиоактивните елементи во земјината кора. Освен со радиоактивно
распаѓање, топлината се создава и на други начини и тоа со: егзоенергетски хемиски
реакции, кристализација и вцврстување на растопените карпи, триење на површинските
маси при тектонски поместувања.
Штом се оди од површината кон центарот на Земјата температурата се повеќе се
зголемува, со што се комплетира сликата за Земјата како многу топла планета.
Надворешниот слој, односно цврстата покривка која е дебела меѓу (5÷37) кm, има ниска
топлинска спроводливост (средниот проток на геотермална топлина низ цврстата
покривка, при температурен градиент од 30 ºС/km е 0,06 𝑊 ⁄𝑚2 ), со што истиот ја штити
внатрешноста на Земјата од прекумерно ладење. Благодарение на овој заштитен слој,
површината на Замјата и морињата се одржува температура доволна за одвивање
животот. Иако огромните количини на топлина се складирани во внатрешноста
планетата, кога се зборува за искористување на оваа енергија секогаш се мисли
енергијата складирана во подолните слоеви на цврстата покривка и горните слоеви
Земјината кора. Протокот на геотермалната топлина исто така се менува со промена
температурниот градиент. За предели со повисок температурен градиент, протокот
геотермална топлина може да изнесува (10 ÷ 20) 𝑊 ⁄𝑚2 , поради што овие места
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погодни за изградба на термоенергетски постројки за искористување на оваа енергија.
Вкупниот проток на топлина од Земјата е огромен и изнесува околу 30000 ∙
6

10 𝑘𝑊 .Toa e околу 17 пати повеќе од инсталираниот капацитет на постројките за
производство на електрична енергија во светот и околу 35 пати поголем од произведената
енергија од овие постројки. Доколку целата Земја се олади за само 0,001°𝐶, топлината
што би се добила изнесува 1,043 1018 𝑘𝑊ℎ, што е доволна за покривање на потребите со
топлинска енергија од десетина илјади година, или потребите од електрична енергија за
20000 години. Се проценува дека секоја година до површината на Земјата стигнуваат
околу 100 𝑃𝑊ℎ (1017 𝑊ℎ) топлинска енергија. Било која проценка да се направи во
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однос на резервите на геотермална енергија нема да биде точна, но слободно може да се
каже дека тие се огромни. Сепак вкупните резерви на геотермална енергија, содржана во
земјината кора на длабочина до 19 𝑘𝑚, се проценува на 4 ∙ 1022 Ј. Ако само за 1% од оваа
енергија се трансформира во електрична, при коефициент на трансформација од 25,
вкупното производство би изнесувало 1020 𝐽 , што дава можност за изградба ба
геотермални централи со моќност од 60 𝐺𝑊.

1.2.1

Температурен градиент на геотермалната енергија

Најважен фактор во искористувањето на овој вид енергија е температурата на
геотермалните води, што зависи дали геотермалната енергија ќе се користи за загревање
или производство на електрична енергија.
Тргнувајќи од површината на земјата кон внатрешноста, температурата постепено
се зголемува со длабочината за 3°𝐶, во просек на секои 100 метри (30° 𝐶 ⁄𝑘𝑚). Ова се
нарекува геотермален градиент. Ако на неколку метри под површината температурата на
земјата е колку просечната годишна температура на воздухот, 15°𝐶, може лесно да се
пресмета дека на длабочина од 2000 метри температурата е (65 ÷ 75°𝐶), на 3000 метри
(90 ÷ 105°𝐶) и се зголемува како што се оди подлабоко.
Областите каде може да се користи геотермалната енергија се тие чијшто
геотермален градиент е поголем од нормалниот. Во некои области, поради вулканската
активност за време на некоја неодамнешна геолошка епоха, или поради избивање на
жешка вода од големи длабочини низ пукнатини, геотермалниот градиент е значително
поголем од просечниот, при што има од 250 ÷ 350°𝐶 на длабочини од 2000 до 4000
метри. Таквите жешки зони се блиску до границите на плочи со тврди карпи (наречени
плочи) кои се дел од земјината литосфера, која се состои од земјината кора и горниот,
цврст дел на основниот погуст, жежок слој (обвивка). Чистиот копнен тек на топлина на
океаните и континентите е 65 ÷ 101 𝑊 ⁄𝑚2 , или на глобално ниво 87 𝑊 ⁄𝑚2 . Според
температурниот градиент, геотермалните подрачја на Земјата можат да се поделат во три
основни групи и тоа:

-

Нормални (10 ÷ 40 ℃⁄𝑘𝑚)
Термални (40 ÷ 80 ℃⁄𝑘𝑚)

-

Хипертермални (≥ 80 ℃⁄𝑘𝑚)

-

1.2.2

Геотермални системи

Со циркулација на подземните води и со продирање на стопената магма во
земјината цврста покривка до длабочина од (1 ÷ 5 𝑘𝑚), топлината од внатрешноста , по
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пат на конвекција и кондукција, доспева поблиску до површината на Земјата. Растопената
топла карпеста маса ја грее околната подземна вода, која по природен пат се пробива кон
површината на земјата во форма на вода или пара, т.е извори на топла вода, гејзери и др.
Геотермалниот систем се состои од неколку главни елементи: топлински извор,
резервоар, течност, која што ја пренесува топлината, дел за полнење и непропустлив
карпест слој за да се запечати водонепропусливиот слој. Топлинскиот извор може да биде
со висока температура (< 600°𝐶), продирање на магма до мали длабочини (5 ÷ 10 𝑘𝑚)
или, како што е случај со повеќето системи со ниска температура, нормална температура
на земјата, која, како што објаснивме, се зголемува до длабочината. Резервоарот е
зафатнина на жешки пропусливи карпи од кои течностите кои кружат ја прибираат
топлината. Резервоарот е покриен со воглавно непропусливи слоеви или карпи чија
пропусливост е резултат на феноменот на самозапечатување поради наталожувањето на
минерали во дупките на карпите. Резервоарот е поврзан со вештачки базен за полнење
низ кој атмосферските води може да ги заменат (делумно) течностите кои излегуваат низ
површинските извори или се извлекуваат со бунари. Геотермалната течност е водата, во
најголем број случаеви атмосферската вода, во течна или гасовита состојба, во зависност
од температурата и притисокот. Овие води содржат соединенија и гасови како што е 𝐶𝑂2
и други. На слика 1.1 е претставена поедноставна слика на идеалниот геотермален
систем.

дождовница

Топол флуид

конвекција
Проток на топлина
(кондукција)

Слика 1.1 Шематски приказ на идеален геотермален систем
Механизмот кој е во основа на геотермалните системи е зависен од конвекцијата
на течноста. Конвекцијата се појавува поради загревањето и термалното ширење на
течностите во гравитационото поле. Топлината, која се наоѓа во основата на
циркулирачкиот систем, е енергијата која го движи системот. Загреаната течност со
помала густина е склона кон кревање и нејзино заменување со поладна течност со
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поголема густина, која се наоѓа на краевите од системот. Конвекцијата е склона кон
зголемување на температурата во горниот дел на системот така што температурата во
долниот дел се намалува. Појавата која ја објаснивме може да изгледа едноставна, но
геотермалните системи може да се направат и во средини со различни комбинации на
геолошки, физички и хемиски карактеристики, со што може да се направат неколку
различни видови системи.

1.2.3

Концепт на енталпија

Најчестиот критериум за класифицирање на геотермалните извори е базиран на
енталпијата на геотермалните течности кој ја пренесуваат топлината од длабоките жешки
карпи до површината. Енталпијата, која може да биде пропорционална со температурата,
се користи за изразување на топлинската содржина на течностите, со што се добива груба
претстава за нивната вредност. Изворите се поделени на мали, средни и високо
енталписки (или температурни извори), во зависност од критериумите кои се базирани на
енергетската содржина на течностите и нивниот потенцијал за искористување. Во табела
1.3 е дадена класификација која е предложена од неколку автори.

a

b

c

Мали енталписки извори

< 90

< 125

< 100

Средни енталписки извори

90 ÷ 150

125 ÷ 220

100 ÷ 200

Високи енталписки извори

> 150

> 225

> 200

d

e

≤ 150 ≤ 190
−

−

> 150 > 190

Табела 1.3 Класификација на геотермални извори (°𝐶)
Областите со високи температури кои се користат за производство на електрична
енергија се сконцентрирани во региони со млади вулкани, сеизмичка активност и
движење на магмата. Изворите со помали температури можат да се најдат во повеќе
држави. Тие се формираат со циркулирање во длабочините на атмосферската вода низ
пукнатините и раседите и од вода која се наоѓа во високо порозни карпи, на доволна
длабочина за водата да се загрее од геотермалниот градиент на земјата.
Многупати се прави разликување меѓу геотермалните системи на вода или друга
течност и геотермалните системи на пареа (или сува пареа) (White, 1973). Кај системите
на вода, течната вода е постојана, вода под притисок во течна состојба. Може да има
пареа во форма на мали меурчиња. Овие геотермални системи, чија температура е помеѓу
125 ÷ 225°𝐶 се најупотребувани во целиот свет. Во зависност од температурата и
притисокот, тие може да произведуваат жешка вода, вода и пареа, водена пареа во некои
случаеви, сува пареа. Кај системите на пареа, течната вода и пареата се заедно во
резервоарот, при што пареата е во постојана состојба под притисок. Ваквите геотермални
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системи од кој најпозната се Лардело во Италија и Гејзерот во Калифорнија, се ретки
системи со високи температури. Најчесто произведуваат сува или многу жешка пареа.
Друга поделба на геотермалните системи е според рамнотежната состојба на
резервоарот (Nicholson, 1993), во зависност од кружењето на течноста во резервоарот и
механизмот на пренесување на топлината. Кај динамички системи, резервоарот постојано
се надополнува со вода која е загреана и потоа се испушта од резервоарот или на
површината или во подземните пропустливи слоеви. Топлината се пренесува низ
системот со конвекција и кружење на течноста. Во оваа категорија спаѓаат системите со
високи температури > 150°𝐶 и мали температури < 150°𝐶 . Кај статичките системи
(познати како инертни или системи за складирање) има само мало или никакво полнење
на резервоарот и топлината се пренесува само со спроведување. Во оваа категорија
спаѓаат системите со ниски температури.

1.2.4

Примена на геотермалната енергија

Во досегашното користење, геотермалната енергија најголема примена нашла во
балнеологијата, потоа за: готвење, добивање на минерали, производство на електрична
енергија, централно греење и кондиционирање на воздухот, земјоделието, индустријата и
други примени. До скоро геотермалната енергија најмногу се користела да добивање на
електрична енергија и за централно греење, но иако со ограничен обем, нејзината
примена за други цели е многу значајна и истата постојано се зголемува.
Во почетокот на 20 – от век строго се верувало дека производството на
електричната енергија е најзначајната примена на геотермалната енергија. Тоа може да се
оправда бидејќи потребите од електрична енергија во тоа време биле големи, а истата
лесно се транспортира на големи растојанија. Електричната енергија од друга страна е
квалитетен вид на енергија која може да се користи за било која намена, така што
нејзиното производство значело и голема заработка. Освен тоа сите геотермални полиња,
кои во тоа време биле во експлоатација, произведувале флуиди со релативно висока
температури, на кои парните турбини можат да работат со прифатлива ефикасност.
Заради тоа интересот за откривањето на геотермалните полиња бил главно концентриран
на пронаоѓање на извори со високи температури, погодни за производство на електрична
енергија. Во тоа време се мислело дека изворите со ниско температурна геотермална
топлина се од интерес главно за балнеологијата или ако изворот е значително топол, за
обезбедување на централно греење и санитарна топла вода. Но користењето на
геотермалната енергија за централно греење и добивање на санитарна топли вода обично
е економски оправдано само за средни по големина населени места и за места, кои покрај
тоа што треба да бидат лоцирани во близината на геотермалното поле (транспортирањето
на геотермалната нискоквалитетна топлина на големи растојанија не е економски
оправдано), треба да се наоѓаат во студени, или умерени климатски подрачја.
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Првобитното сваќање, дека производството на електричната енергија од
нискотемпературни извори на геотермална енергија е неефикасно, било базирано на
законите на термодинамиката, според кои при пониска температура на изворот на
топлина, пониска е ефикасноста на трансформација на енергијата. Од друга страна кај
директното или неелектричното користење (непосредно користење на топлинската
енергија без нејзина конверзија во друг облик, како што е електричната енергија) на
геотермалната енергија, како што е: загревање на просторот, во индустријата или
земјоделието, ефикасноста може да се зголеми, бидејќи загубите се незначителни
(зависат од изолираноста, дренирањето и крајните температурни разлики во изменувачот
на топлината) и истите можат да се сведат во економски прифатливи граници.
Користењето на нискотемпературната топлина за цели во земјоделието и
сточарството, започнало порано од колку за централно греење, особено во земјите со
постудена клима. Тек од средината на 20 – от век огромниот потенцијал на геотермалната
енергија започнал да наоѓа примена и во индустријата; многу индустриски подрошувачи
имаат континуирана потреба од топлина со температури повисоки од

20°𝐶 . Линдал

(Baldur Lindar – инжинер од Исланд) публицирал интересен дијаграм (слика 1.2) во кој се
внесени потенцијалните корисници на геотермална енергија во температурните граници
меѓу (20 ÷ 200°𝐶). Тој секако немал намера на овој дијаграм да ги прикаже сите можни
примени на геотермалната енергија и нагласува дека многу од примените прикажани на
овој дијаграм практично се обавуваат и надвор од температуринот дијапазон, а не само во
дефинираното подрачје. Од дијаграмот јасно се гледа дека топлината со било која
температурна вредност на геотермалниот флуид може да најде практична примена. Иако
геотермалните извори со многу високи температури, неопходно потребни за
грнчарството, топењето на металите и т.н. не се влезени во овој дијаграм (се очекува
топлината на лавата и магмата да почне да се користи во блиска иднина), од дијаграмот
се гледа дека дијапазонот на користење на геотермалната пара и вода е многу голем. Од
дијаграмот може да се види дека за земјоделието и аквакултурата се потребни пониски,
односно температури во границите меѓу (25 ÷ 90°𝐶). Растворените хемиски елементи
(арсен) и гасови (бор) во геотермалната вода, предизвикуваат проблеми кај постројките и
животните и затоа е потребно при нејзино користење за таа цел да се применат
изменувачи на топлина. За загревање на просторот потребни се температури помеѓу
(50 ÷ 100°𝐶), со 40°𝐶 како крајна вреност, а со примена на топлински пумпи може да се
користи топлината на Земјата и со температура од 4°𝐶 . Процесот на ладење, како и
процесите во индустријата бараат температури над 100°𝐶 . Водечка земја во однос на
користењето на геотермалната енергија е Исланд, каде повеќе од 85% од населението во
своите домови ги користат благодетите на геотермалната енергија. Покрај тоа
најголемата примена на геотермалните извори со висока температура е за добивање на
електрична енергија, изворите на геотермална вода со ниска и средна температура главно
се користат за греење.
Користењето на изворите на геотермалната вода со ниски температури за
загревање на индивидуални станови за живеење, или за централно греење е најразвиен
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начин на примена. Други интересни примени се во земјоделието и главно за загревање на
оранжерии, со можност за комбинирање со други примени (сушење на житарици), се со
цел да се продолжи периодот на користење на геотермалната топлина.

200°С
ј
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кањ

р
ицп

ао
осп

с ењ

Л
еда

ПРОИЗВОДСТВО

прегреана пара

180°С
160°С

Ладење со апсорпција на амоњак
Сушење на месо од риба
Конзервирање на храна

140°С
120°С
100°С

Испарување при рафинирање на шеќер
Испарување

Сушење на земјоделски производи
Сушење на складирана риба

НА ЕЛЕКТРИЧНА
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Чување во ладилник
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Кондиционирање на воздух
Одгледување на животни
Загревање на земјиштето
Базени за пливање, одмрзнување

Загревање на
просторот
со топлински
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Слика 1.2 Приближно потребни температури на геотермалните флуиди за одредени
примени (Lindle – ов дијаграм)
Одгедувањето на риби е исто така многу погодно поле за примена на изворите на
геотермална вода со ниска температура. Секако дека тука треба да се спомне и
традиционалниот начин за користење на овие извори, во насока на лекување и
рекреација. Една од најголемите предности на примената на геотермалната вода со ниска
температура, во однос на конвенционалното греење, е то во атмосферата не се исфрла
𝐶𝑂2 , со што се намалува загадувањето на околината и намалува ефектот на стаклена
градина. Примената на геотермалната енергија во принцип може да се подели во две
категории и тоа:
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-

Производство на електрична енергија, и
Директна (неелектрична) примена.

Инсталираниот капацитет за директна примена на геотермалната енергија во светот е
скоро 10000 MWt, а вкупната годишна потрошувачка на геотермална енергија, во околу
40 земји во светот, е околу 37000 GWh/год. Оваа количина е доволна да замени 3,8
милиони тони нафта годишно. Геотермалната енергија кај дирекната примена главно се
користи (во светски размери) за: греење на просторот (33%, од кои ¾ се за централно
греење), топлински пумпи за греење и ладење (12%), базени за пливање, капење и
балнеологија (19%), оранжерии (14%), аквакултура (11%) и во индустрија (10%).

1.2.4.1 Примена во индустријата

Светската индустрија секако опфаќа широк дијапазон на активности. Во својот
развој многу индустрии користат високо квалитетна енергија, но многу повеќе имаат
потреба од ниско квалитетна, како што е геотермалната енергија. Првата поголема
индустриска примена на геотермалната енергија е во 1950 година, кога во Каверау
(Kawerau), Северен остров во Нов Зеланд, започнало производство на хартија, а посебно
на ротохартија. Во оваа постројка се трошат околу 200 t/h пара за потребите на процесот,
а како спореден производ се добива електрична енергија.
Геотермалната енергија денес во индустријата се користи за: добивање на сол
(отсолување на морската вода); производство на пиво; добивање на сулфурна киселина
(Јапонија); обработка на дрво и добивање на фурнир (Нов Зеланд); добивање на
амиониум бикарбонат и амониум сулфур (од геотермалната пара во Италија); добивање
на лесна цементрна маса и камени плочи за изградба на згради (Исланд); вадење на
елементарен сулфур (од вулканската чад во Јапонија); добивање на природни силикатни
материјали и т.н.
Критериумот за погодноста на примената на геотермалната енергија во
индустријата може да се процени според степенот на топлинскиот интензитет, кој
претставува потрошувачка kJ топлинска енергија по единица маса финален производ.
Карактеристично за индустриите што користат топлина од геотермален извор е тоа што
истите треба да бидат лоцирани во близина на изворот, што не е случај со
обезбедувањето на електричната енергија, која лесно се транспортира на големи
растојанија. Но доколку топлината е отпадна или значително ефтина, за индустриите со
голема потрошувачка на енергија може економски да биде оправдано користењето на
геотермалните извори и со поголема оддалеченост.
Бројот на индустрии кој можат да бидат опслужени со геотермална енергија е
огромен и веројатно во иднина ќе се зголемува. Многу од нив веќе користат геотермална
енергија, а за секој нов корисник треба да се направи дополнителна пресметка.
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Директното користење на геотермалната енергија во индустријата има преднос во многу
индустриски гранки, како што се: сушење на храна, рудници за злато, текстилна и млечна
индустрија, производство на печурки, варење на отпадоци и др.

1.2.5 Истражување на геотермалните ресурси

Пронаоѓањето на геотермалниот резервоар е сложена операција која вклучува
повеќе фази, почнувајќи со површински истражувања на конкретна локација. Ова се
состои од првични проценки на постоечките геотермални карактеристики (извори на
жешка вода, фумароли, водени струења, гејзери), проследени со геолошки, геохемиски,
геофизички испитувања како и копање на пробни бунари (длабоки до неколку стотици
метри) за да се измери температурата (геотермалниот градиент) како и да се процени
движењето на топлината низ земјата. Заклучоците од собраните податоци ќе кажат каде
да се продолжи со длабинско ископување, со копање на бунари со што ќе се потврди
постоењето на геотермалните води. Во случај на постоење на позитивни резултати,
геотермалната област која е откриена ќе се експлоатира со копање на доволен број на
бунари за производство на геотермални води.

1.2.5.1 Методи на експлоатација

Целите на геотермалните истражувања се (Lumb, 19891):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Да се идентификуваат геотермалните феномени.
Да се потврди постоењето на корисната количина во геотермалната област.
Да се одреди големината на изворот.
Да се одреди видот на геотермалната област.
Да се одредат зоните на производство
Да се одреди топлинскиот состав на водите кои ќе бидат пуштени од резервоарите
во геотермалната област.

7. Да се направи една основна база на податоци со која во иднина ќе бидат
споредувани идните податоци.

1.2.5.2 Потребни основни податоци
Потребно е да се соберат сите постоечки, геолошки, геофизички и геохемиски
податоци.
Геолошки и хидрогеолошки испитувања се почеток на секој процес на
истражувања, и нивната основна функција е одредување на локацијата и проширувањето
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на областите кои може подетално да се истражуваат како и одредување на најсоодветните
методи за истражување во тие локации. Геолошките и хидрогеолошките истражувања
имаат важна улога во сите понатамошни фази на геотермалните истражувања. Тие даваат
и основни податоци за разбирање на податоците добиени од други методи на
истражување и за правење на реален модел на геотермален систем и проценување на
потенцијалот на изворот.
Геохемиските истражувања (вклучувајќи ја изотопната геохемија) се корисен
начин за определување дали геотермалниот систем е најмногу застапен со вода или
пареа, за проценување на минималната температура која се очекува на одредена
температура, за хомогеноста на водениот проток, за определување на хемиските
карактеристики на длабочинските води, како и определување на изворот со вода за
дополнување. Корисни податоци може да се добијат од видот на проблемот што може да
се појави при фазата на повторно полнење и работење на системот и како да се избегне
или да се реши истиот (промени во составот на водата, корозија и бигор на цевките на
опремата на системот, како и влијанието врз животната средина). Геохемиските
истражувања се состојат од мерење и анализи на хемиските изотопи на водата и гасовите
од геотермалните појави или од изворите во локацијата која се истражува. Бидејќи
геохемиските даваат корисни податоци за планирањето на истражувањата со што
трошоците се релативно помали во однос на пософистицирани методи, како што се
геофизичките истражувања, геохемиските техники треба да се користат што е можно
повеќе пред преминувањето кон поскапи методи. Геотермалните локации треба
дополнително да се тестираат пред користење на некоја од геофизичките техники
(гравиметрија, магнетни и електрични истражувања, хемиска анализа на жешките води и
др.) кои се користат за лоцирање на конкретни резервоари од кои може да се
произведуваат течности.
Геофизичките истражувања се насочени кон добивање на физички параметри од
длабоките геолошки формации на индиректен начин. Овие физички параметри може да
бидат:


Температура (термално испитување);



Електрична спроводливост (електрични и електромагнетни методи);



Растечка брзина на променливите бранови (сеизмичко испитување);



Густина (гравитациони испитувања);



Магнетна подлежност (магнетно испитување).

Некои од овие техники како што се сеизмичките, гравитационите и магнетните, кои
најчесто се користат при нафтени испитувања, може да дадат важни податоци за
формата, големината, длабочината и други важни карактеристики на длабоките геолошки
структури кои може да формираат геотермален резервоар, но тие може да дадат малку
или воопшто да не дадат индикација за тоа дали овие структури содржат течности кои се
главна цел на истражувањето. Ваквите методологии се попрактични за одредување на
деталите за време на последните фази на истражувањето, пред поставувањето на
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истражувачките бунари. Со помош на електричните и електромагнетните методи може да
се одреди дали постојат геотермални течности, кои полесно го откриваат присуството на
течности или промените во температурата отколку другите истражувачки методи, овие
две методи се користат насекаде со задоволувачки резултати. Термалните техники
(температурните мерења, одредувањето на температурниот градиент и движењето на
земјината топлина) може да дадат точни проценки за температурата на горниот дел од
резервоарот.
Сондирањето со истражувачки бунари е последната фаза при секое геотермално
истражување и е единствен начин за одредување на вистинските карактеристики на
геотермалниот резервоар а со тоа и проценка на неговиот потенцијал. Податоците кој се
добиваат од истражувачките бунари треба да се доволни за потврдувања на
претпоставките и моделите добиени од резултатите за површинските истражувања и
потврдувањата дека резервоарот постои о дека има доволно течности си соодветни
карактеристики за експлоатирањето за кое е наменет. Поставувањето на истражувачки
бунари е доста сериозна постапка.
Геотермалното истражување се прави во неколку чекори:


Проучување на термалните состојби со собирање на податоци и мапи за
движењето на топлината.



Проучување на хидрогеолошките мапи за проценка на дистрибуцијата на
површинските водени извори.



Бушење на бунари за искористување на чечностите.

1.3 СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА

Енергијата на сончевото зрачење е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив
извор на енергија која не ја загадува околната средина. Меѓутоа енергијата од сончевото
зрачење има два основни недостатоци и тоа: има мала густина на енергетскиот флукс и не
е постојана. Заради тоа, нејзиното користење е поврзано со решавањето на проблемот со
сончевото зрачење и акумулацијата на сончевата енергија.
Сончето е основен извор на енергија од сончевото зрачење. Со својата огромна
маса, која е загреана на висока температура, во центарот на Сонцето температурата
изнесува околу 107 (𝐾), а на површината околу 5900(𝐾). Протокот на сончевото зрачење
(енергијата што ја оддава Сончето во свемирот), даден со вкупниот спектар на
електромагнетни бранови, изнесува околу 3,8 ∙ 1026 [𝑊 ]. Основата на неговото зрачење се
базира на ултравиотеловиот (9%), видливиот (45%), инфрацрвениот (46%) дел од
спектарот. Вкупната енергија која доаѓа со Земјата изнесува околу 1,73 ∙ 1017 [𝑊 ]
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(5,4 ∙ 1024 [𝐽⁄год], 1,5 ∙ 1021 [𝑊ℎ⁄год]) , или само приближно 4,5 ∙ 10−10 дел од
енергијата што ја зрачи Сонцето.

Слика 1.3 Годишно зрачење на оптимално наклонети површини 𝑘𝑊ℎ⁄𝑚2

1.3.1

Распределба на сончевата енергија на Земјата

Густината на протокот на сончевото зрачење на површината на Земјата изнесува
63 [𝑀𝑊 ⁄𝑚2 ], измерена на надворешната страна на земјината атмосфера. На површината
нормална на сончевите зраци се менува (поради тоа што земјината орбита е елиптична) и
изнесува од 1308 до 1389 [𝑊 ⁄𝑚2 ]. Средната густина на протокот изнесува 1353 [𝑊 ⁄𝑚2 ]
и се вика соларна константа. Соларната константа претставува густина на протокот на
сончевото зрачење на површината нормална на тој проток на надворешната страна од
атмосферата на Земјата, на растојание 1,496 ∙ 1011 [𝑚] од Сончето (средно растојание од
Земјата до сончето).
Од вкупната енергија што доаѓа кон Земјата 1,73 ∙ 1017 [𝑊 ] околу 30% се
рефлектира од облаците и честичките во атмосферата и повторно се враќа во свемирот,
46,8% се претвора во топлина (загревање на површината на земјата, водата и воздухот),
23% се трошат на испарување на водата и создавање на врнежи (фидроциклус), само 0,2%
се троши на создавање на ветровите, морски бранови и морски струи, а само 0,02% од
вкупната енергија, со процесот на фотосинтеза, се троши за создавање на органски
материи. Значи со навлегување во земјината атмосфера, дел од зрачењето се рефлектира
назад во вселената, а дел се апсорбира во атомите, молекулите и јоните на присутните
гасови и аеросоли. Апсорпцијата зависи од дебелината на атмосферата низ која поминува
зрачењето (воздушната маса) т.е. од периодот денот и годината, како и од географската
широчина и должина на локацијата на која се мери сончевото зрачење. Колку правецот на
сончевите зраци отстапува од вертикала, толку и нивниот пат низ атмосферата е подолг,
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па достигнатата моќност на Земјата е помала. За да може апсорпцијата во атмосферата
точно да се дефинира се воведуваат два параметри: оптимална воздушна маса и содржина
на пареа. Оптималната воздушна маса претставува однос помеѓу должината на зрачењето
низ атмосферата во одреден период во денот и должината на зрачењето кога сонцето се
наоѓа во зенитот.
𝑚=

ℎ2
1
=
ℎ1 𝑠𝑖𝑛𝛽

(1.1)

Слика 1.4 Дефиниција на оптичката воздушна маса

1.3.2 Земјина орбита и сончева деклинација

Земјата се врти околу Сонцето по елиптична орбита од 365,25 дена.
Екцентричноста на орбитата е мала, така да всушност може да се смета дека е приближно
кружна. Земјата се наоѓа најблиску до Сонцето на почетокот на јули, а најдалеку на
почетокот на јануари. Екваторијалната рамнина зафаќа агол од 23,45º со рамнината на
орбитата што е и причина за постоењето на годишните времиња. Во времето на
пролетната и есенската рамноденица која се случува на 20 Март и 23 Септември,
линијата која ги спојува центрите на Сончето и Земјата поминува точно низ екваторот и
тогаш секаде на Земјата денот и ноќта траат 12 часа. Најголемиот агол помеѓу сончевите
зраци и екваторската рамнина (23,45º) се јавува за време на зимската краткоденица и
летната долгоденица на 21 Јануари и 21 Јуни. Заради ротацијата на Земјата, секојдневно
сме сведоци на движењето на Сонцето по небото по патека која достигнува највисока
точка околу средината на денот. Во многу ситуации е корисно да се знае да се предвиди
позицијата на сонцето на небото во било кое време од денот, било кој ден од годината и
на било која локација. На пример, од аспект на искористувањето на сончевата енергија,
заради зафаќање на најголем дел од сончевото зрачење, за одредување на најдобрата
позиција и агол на поставување на сончевите колектори или фотонапонски модули. Ако
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помеѓу рамнината на екваторот и линијата што ги поврзува центрите на Сонцето и
Земјата се вика сончева деклинација, 𝛿. Тој варира помеѓу ± 23,45º, а неговата вредност
може многу добро да се апроксимира со синусна промена со периода од 365 дена, при
што пролетната рамноденица се јавува на 𝑛 = 81 ден.
360
(𝑛 − 81)]
𝛿 = 23,45 ∙ 𝑠𝑖𝑛 [
365

(1.1)

На слика 1.4 е даден алтернативен поглед на меѓусебната позиција на Сонцето и Земјата,
на која Земјата е неподвижна, а Сонцето е некаде во вселената, движејќи се бавно горе –
долу, како што се менуваат годишните времиња. Така , за време на пролетната и
есенската рамноденица, Сонцето се наоѓа директно (вертикално) над екваторот, или се
наоѓа директно над границите на тропскиот појас кои се на географска ширина од ±
23,45º над и под екваторот.
21 Јуни

21 Март
екватор

21 Септември

21 Декември

Слика 1.5 Промена на сончевата деклинација во текот на годината
Од слика 1.4 може да се оцени која би била добра позиција за поставување на сончевите
колектори. По правило, добри просечни годишни перформанси овозможуваат колектор
насочен кон екваторот (за жителите на северната хемисфера тоа значи кон југ) и поставен
под агол еднаков на локалната географска ширина. Се разбира, ако се бара поголема
ефикасност во зимскиот период тој агол треба да се зголеми и обратно во лето да се
намали.
Висината на сонцето за време на соларно пладне (време кога сонцето е точно над
локалниот меридијан) е еден од најважните соларни агли кои ја дефинираат позицијата на
сонцето (слика 1.5). Непосредно се добива:
𝛽𝑁 = 90° − 𝐿 − 𝛿
𝐿 – географска ширина;
𝛿 – сончева деклинација;
𝛽𝑁 – висина на сонцето;

18

(1.2)

зенит

𝛽𝑁
екватор

Локален хоризонт

Слика 1.6 Висина на сонцето на соларно пладне

Пример 1.1
Да се определи оптимален агол за поставување на фотонапонски модул
поставен во Битола (географска ширина 𝐿 = 41° ), на соларно пладне, на 1
Март.
1 Март е шеесетти ден од годината па според равенка 1.1 сончевата
деклинација изнесува:
360
360
(𝑛 − 81)] = 23,45 ∙ 𝑠𝑖𝑛 [
(60 − 81)] = −8,3°
𝛿 = 23,45 ∙ 𝑠𝑖𝑛 [
365
365
Висината на сонцето на тој ден, на пладне ќе биде според равевенка (1.2)
𝛽𝑁 = 90° − 𝐿 − 𝛿 = 90 − 41 − 8,3 = 40,7°
Според тоа, аголот на поставување на модулот за да сончевите зраци, на
пладне паѓаат нормално на модулот, треба да изнесува:
𝛼 = 90 − 𝛽𝑁 − 40,7 = 49,3°

𝛽𝑁 = 40,7
𝛼 = 49,3°
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1.3.3 Позиција на сонцето во текот на денот

Позицијата на сонцето во било кој период од денот може да се опише со два агли:
висина 𝛽 и азимут 𝜙𝑠 .
пладне
утро

залез
Слика 1.7 Определување на позицијата на Сонцето со помош на агол на висината 𝛽 и
аголот на азимут 𝜙𝑠
Според усвоената конвекција, азимутот е позитивен наутро, со сонцето на исток, а
негативен попладне, со сонцето на запад. Аглите на висината и азимутот зависат од
географската ширина, денот во годината и пред се од периодот во денот. За нивно
одредување можат да се користат следните изрази:
𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑐𝑜𝑠𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐻 + 𝑠𝑖𝑛𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿
𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠 =

𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐻
𝑐𝑜𝑠𝛽

(1.3)
(1.4)

Во изразите 𝐻 е аголот што Земјата, со својата ротација, мора да го направи за да
сонцето, од одреден период од денот, достигне до соларно пладне. Како што е прикажано
на слика 1.7 сонцето во секој момент се наоѓа над одредената линија од географската
должина (сончев меридијан). Аголната разлика меѓу локалниот меридијан и сончевиот
меридијан го одредува часовниот агол. Ако се земе дека Земјата прави агол од 360º за
време од 24 часа т.е. 15º/h, часовниот агол ќе биде: 𝐻 = 15° ∙ (часови до соларно пладне).
На пример: во 11 часот соларно време 𝐻 = 15° (Земјата треба да ротира 15° или уште
еден час за да достигне соларно пладне). Попладне, часовниот агол е негативен, така во
14 часот соларно време, 𝐻 = −30°.
Користењето на равенката (1.4) за одредување на азимутот може во одредени
случаи да доведе до потреба од дополнителни пресметки. Имено во текот на пролетниот
и летниот период, рано наутро и доцна навечер сончевиот азимут може да биде поголем
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од 90°, поради тоа е потребно да се направи дополнителен тест за да се утврди точната
вредност на аголот 𝜙𝑠 со оглед на тоа што 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑠𝑖𝑛(180 − 𝑥):
Ако 𝑐𝑜𝑠𝐻 ≥

𝑡𝑎𝑛𝛿
𝑡𝑎𝑛𝐿

⇒; во спротивно |𝜙𝑠 | > 90°

Сончев
меридијан

Локален
меридијан

Часовен агол 𝐻

Слика 1.8 Одредување на часовниот агол како разлика помеѓу сончевиот и локалниот
меридијан

Пример 1.2
Да се определи висината и азимутот на сонцето во Прилеп (географска ширина
41,35º), во 15 часот соларно време, за време на летната долгоденица (21 Јуни).
Како што е кажано, за време на зимската и летната долгоденица сончевата
деклинација е максимална, т.е. 𝛿 = 23,45°. Бидејќи 15 часот е три часа после
соларното пладне, следува 𝐻 = 15° ∙ (−3 ℎ) = −45°.
𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑐𝑜𝑠𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝐻 + 𝑠𝑖𝑛𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿
= 𝑐𝑜𝑠41,35° ∙ 𝑐𝑜𝑠23,45° ∙ 𝑐𝑜𝑠(−45)° + 𝑠𝑖𝑛41,35° ∙ 𝑠𝑖𝑛23,45° = 0,75
Висината на сонцето во однос на хоризонтот е 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛0,75 = 48,6°
𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠 =

𝑐𝑜𝑠𝛿 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐻 𝑐𝑜𝑠23,45° ∙ 𝑠𝑖𝑛(−45)°
=
= −0,98
𝑐𝑜𝑠𝛽
𝑐𝑜𝑠48,6°

Во овој случај можни се две решенија:
𝜙𝑠 = arcsin(−0,98) = −78,5°

(78,5°, западно)

𝜙𝑠 = 180 −(−78,5) = 258,5°

(101,5°, западно)
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За да се провери кое решение е точно се користи:
𝑐𝑜𝑠𝐻 = cos(−45°) = 0,707
Бидејќи 𝑐𝑜𝑠𝐻 ≥

𝑡𝑎𝑛𝛿
𝑡𝑎𝑛𝐿

𝑡𝑎𝑛𝛿
𝑡𝑎𝑛𝐿

=

𝑡𝑎𝑛23,45
𝑡𝑎𝑛41,35

= 0,49

следува дека азимутниот агол изнесува

𝜙𝑠 = 78,5°

При проектирањето на соларните енергетски системи важно е познавањето на
позицијата на сонцето во било кој дел од денот и било кој период од годината. За таа
намена практични се дијаграмите на сончевата патека кои за одредена локација и ден во
годината ја покажуваат неговата позиција во денот. На таквите дијаграми може да се
внесе и позицијата на околните објекти со цел да се оцени ефектот на сенка кои тие
објекти, евентуално, би го правеле врз некој соларен систем. Ова е посебно значајно кај
фотонапонските системи кои се посебно осетливи на засенување. При одредување на
позицијата на околните објекти може да се користи и едноставен прибор: агломер и висок
за одредување на висината на објектот и компас за одредување на азимутот на објектот.
При тоа треба да се земе предвид магнетната деклинација т.е. фактот дека магнетниот
север се разликува од географскиот север. Тоа отстапување е различно, зависно од
локацијата и годината (Битола во 2008 има магнетна деклинација од 3°24, ). На слика 1.8 е
даден пример на сончевата патека на локации кои се наоѓаат на 40° северна географска
ширина со внесени позиции на неколку објекти. Може да се види дека во периодот од
ноември до јануари го засенуваат сонцето во период од 830 − 930 часот, а зградата после
15 часот.

Пладне

Слика 1.9 Сончева патека во текот на денот и годината
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1.3.4 Интензитет на сончевото зрачење на Земјата

Вкупниот соларен флукс кој удира во некој соларен колектор претставува
комбинација од три компоненти: директното зрачење кое претставува права линија од
сонцето до колекторот, дифузно зрачење кое е расеано во атмосферата заради присутни
молекули на разни гасови и аеросоли и рефлектирано зрачење од површината на земјата
и други површини кои се наоѓаат пред колекторот.
Колкав дел и која компонента од сончевото зрачење некој соларен систем
(колектор) го прима зависи од типот на соларниот систем. Сончевите колектори кои
користат концентратори за фокусирање на зрачењето го користат само директното
зрачење, додека на пример фотонапонските системи не користат уреди за фокусирање, па
сите три компоненти на сончевото зрачење придонесуваат при конверзија на зрачењето
во електрична енергија. Атмосферата низ која поминува сончевата радијација е
променлива и се однесува како динамички филтер, апсорбирајќи и расејувајќи го
зрачењето. Облаците, зависно од видот и висината на која се наоѓаат, го блокираат
директното зрачење во поголема или помала мерка. Ако денот е сончев со чисто небо,
поголем дел од зрачењето кое пристигнува на земјата директно, а на дифузното зрачење
отпаѓа од 5 до 20%. Од друга страна, при многу облачно време, дури и 100% од вкупната
радијација на Земјата е резултат на дифузното зрачење. При ведро време и чисто небо,
вкупната радијација на површината на земјата на пладне може да надмине 1000 𝑊 ⁄𝑚2 ,
од друга страна, при мрачно и облачно време не надминува 100 𝑊 ⁄𝑚2 .

1.3.4.1 Дирекно сончево зрачење при чисто небо

Сончевото зрачење на влезот во земјината атмосфера (соларна константа) во
помала мерка зависи од интензитетот на сончевата активност која е речиси константа
(варијации помали од 1%) и од растојанието помеѓу Сонцето и Земјата кое се менува
заради малата ексцентричност на земјината орбита. Така, зрачењето е поголемо за околу
7% во зимскиот период кога Земјата е поблиску до Сонцето.
Со навлегувањето во атмосферата, добар дел од зрачењето се апсорбира од
присутните гасови и честички, а дел се расејува. Просечно, на површината на Земјата,
само половина од вкупното сончево зрачење пристигнува во облик на директно зрачење.
Слабеењето на радијацијата зависи од патот што зракот треба да го помини низ
атмосферата, што е релативно лесно за одредување, но и од содржината на прашината и
други полутанти, влажноста на воздухот, присуството на облаци, магливост, што не е
лесно да се процени. Вообичаен и наједноставен модел кој се користи за да се определи
директното зрачење на површината нормална на зраците е даде на со следната релација:
𝐼𝑑𝑖𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑒 −𝑘𝑚
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(1.5)

𝐼𝑑𝑖𝑟 – директно сончево зрачење [𝑊 ⁄𝑚2 ]
𝑘; 𝐴 – коефициенти зависни од периодот на годината (добиени врз основа на емпириски
податоци и мерења) [𝑊 ⁄𝑚2 ]
𝑚 – оптичка воздушна маса
Врз основа на вредноста на 𝐼𝑑𝑖𝑟 се пресметува и вредноста на директното зрачење
кое пристигнува до некој сончев колектор чија позиција е одредена со негова косина во
однос хоризонталата (𝛼) и ориентацијата (𝜙𝑐 ).
𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑐 = 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜗

(1.6)

Упадниот агол 𝜗 е функција од позицијата на колекторот и висината и азимутот на
сонцето во одредено време.
𝑐𝑜𝑠𝜗 = 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜙𝑠 − 𝜙𝑐 )𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

(1.7)

Слика 1.10 Директно зрачење врз соларен колектор

Пример 1.3
Да се определи директното зрачење на 1 Март, на пладне, врз соларен колектор
поставен под наклон од 𝛼 = 55° и ориентиран кон југоисток за агол 𝜙𝑐 = 20°
поставен во Битола (пример 1.1) ако директното зрачење на површината нормална на
него, при чисто небо, изнесува 𝐼𝑑𝑖𝑟 = 900 𝑊 ⁄𝑚2 .
Висината на сончето на 1Март, на пладне, во Битола изнесува 𝛽 = 40,7° (пример 1.1)
𝑐𝑜𝑠𝜗 = 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜙𝑠 − 𝜙𝑐 )𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼
= 𝑐𝑜𝑠40,7 ∙ cos(0 − 20°) 𝑠𝑖𝑛55 + 𝑠𝑖𝑛40,7 ∙ 𝑐𝑜𝑠55 = 0,96
𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑐 = 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜗 = 900 ∙ 0,96 = 864 𝑊 ⁄𝑚2

24

1.3.4.2 Дифузно сончево зрачење
Одрдувањето на дифузното зрачење е значително потешко заради различните
фактори кои влијаат на него. Радијацијата може да биде рассеана од присутни честички и
прашина во атмосферата или рефлектирана во облаците. Дел од зрачењето се одбива од
површината на земјата и повторно се враќа назад во облик на расеано (дифузно) зрачење.
Наједноставен модел на дифузно зрачење претпоставува дека тоа доаѓа со еднаков
интензитет од сите правци и се одредува како дел од дирекното зрачење:

𝐼𝑑𝑖𝑓,𝐻 = 𝐶 ∙ 𝐼𝑑𝑖𝑟

(1.7)

𝐼𝑑𝑖𝑓,𝐻 – дифузно зрачење на хоризонталната површина [𝑊 ⁄𝑚2 ]
𝐶 - фактор на дифузија чија вредност може да се одреди од релацијата:
360
(𝑛 − 100)]
𝐶 = 0,095 + 0,04𝑠𝑖𝑛 [
365

(1.8)

𝑛 – ден во годината
Колкав дел од дифузното зрачење доаѓа до колекторот, поставен под некој агол 𝛼, се
одредува од релацијата:
𝐼𝑑𝑖𝑓,𝐻 = 𝐼𝑑𝑖𝑓,𝐻 (

1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼
1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼
) = 𝐶 ∙ 𝐼𝑑𝑖𝑟 (
)
2
2

(1.9)

При тоа се претпоставува дека до колекторот доаѓа дел од вкупното дифузно зрачење од
небото кон кое гледа колекторот. Така, ако колекторот е поставен хоризонтално, го прима
вкупното дифузно зрачење, а ако е поставен вертикално прима половина од таа вредност.

колектор
𝛼

Слика 1.10 Дифузно зрачење врз соларен колектор
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1.3.4.3 Рефлектирано сончево зрачење
Дел од зрачењето кое доаѓа до колекторот е резултат на рефлектираното зрачење
од површини кои се наоѓаат пред колекторот. Ова зрачење може да биде значајно ако се
работи за ведро време и површини покриени со снег или пак да биде занемарено.
Наједноставно е да се претпостави дека површините го одбиваат зрачењето дифузно со
некој фактор на рефлексија 𝜌. Неговата вредност се движи помеѓу 0,8 ако се работи за
нов снег и 0,1 ако површината е покрив од битуменозна шиндра. Типична вредност за
вообичаени површини, површини со вегетација е 0,2. Одредувањето се врши врз основа
на вкупното зрачење (директно и дифузно) на хоризонтална површина и соодветен
фактор на рефлексија. Рефлектираното зрачење врз колектор поставен под агол 𝛼 се
одредува (како и кај дифузното зрачење) од релацијата:
1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼
)
𝐼𝑟𝑒𝑓,𝐶 = 𝜌𝐼𝑑𝑖𝑟 (𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐶) (
2

(1.10)

Пример 1.4
Де се одреди дифузното, рефлектираното и вкупното зрачење на 1 Март, на пладне,
врз колекторот од пример 1.3 ако факторот на рефлексија на површините пред
колекторот изнесува 𝜌 = 0,2.
360
(𝑛 − 100)] = 0,069
𝐶 = 0,095 + 0,04𝑠𝑖𝑛 [
365
𝐼𝑑𝑖𝑓,𝐶 = 𝐶 ∙ 𝐼𝑑𝑖𝑟 (

1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼
1 + 𝑐𝑜𝑠55°
) = 0,069 ∙ 900 (
) = 49 𝑊 ⁄𝑚2
2
2

1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼
1 − 𝑐𝑜𝑠55°
) = 0,2 ∙ 900(𝑠𝑖𝑛40,7° + 0,069) (
)
𝐼𝑟𝑒𝑓,𝐶 = 𝜌𝐼𝑑𝑖𝑟 (𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐶) (
2
2
= 39 𝑊 ⁄𝑚2
Вкупното зрачење е збир на трите зрачења.
𝐼𝐶 = 𝐼𝑑𝑖𝑟,𝐶 + 𝐼𝑑𝑖𝑓,𝐶 + 𝐼𝑟𝑒𝑓,𝐶 = 864 + 49 + 39 = 952 𝑊 ⁄𝑚2
Може да се забележи дека само 4% од вкупното зрачење отпаѓа на рефлектираното
зрачење, така да во многу случаи тоа се занемарува.
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1.3.5 Енергија на сончевото зрачење на Земјата

Пресметувањето ли мерењето на просечните дневни или месечни енергии на
сончевото зрачење при реални временски услови е многу потешко отколку пресметките
со претпоставка дека небото е чисто. Климата, сезонските промени во атмосферата и
топографијата на некоја локација влијаат врз вредностите на зрачењето. Појдовни
податоци се долгорочни мерења на зрачењето на некоја локација, кои вообичаено се
однесуваат за хоризонтални површини. Врз основа на тие податоци, се прави проценка
колкав дел од зрачењето е директно, а колкав дел е дифузно. За таа цел се дефинира т.н.
фактор на чистота со цел да се дефинира релативната пропустливост на атмосферата.
𝐾=

𝐸
𝐸0

(1.10)

𝐾 – фактор на чистота
𝐸 - просечна дневна или месечна енергија на зрачење на хоризонтална површина
[𝑘𝑊 ⁄𝑚2 ∙ ден]
𝐸0 – просечна енергија на зрачење на хоризонтална површина [𝑘𝑊 ⁄𝑚2 ∙ ден]
Висок фактор 𝐾 одговара на чисто небо кога поголемиот дел од зрачењето е директно, а
мала вредност 𝐾 укажува на облачно време со претежно дифузно зрачење. Правени се
повеќе обиди да се одреди зависноста помеѓу факторот на чистота и делот од вкупното
зрачење кое е дифузно. Според некои автори таа зависност може да се одреди со
релацијата:
𝐸𝑑𝑖𝑓,𝐻
= 1,39 − 4,027 ∙ 𝐾 + 5,531 ∙ 𝐾 2 − 3,108 ∙ 𝐾 3
𝐸

(1.11)

𝐸𝑑𝑖𝑓,𝐻 – просечна или месечна енергија на дифузно зрачење на хоризонтална површина
[𝑘𝑊 ⁄𝑚2 ∙ ден]
Се разбира, пресметките на просечните дневни и месечни енергии на сончевото
зрачење се заморни и долго трајни. Затоа многу поудобно р да се користат разни
публикации или Internet мрежата каде можат да се најдат најразлични податоци за
просечното глобално и дифузно зрачење за одредена локација, врз површини со различна
наклонетост и ориентација.

27

1.4 ЕНЕРГИЈА ОД ОТПАД

Под поимот цврст отпад се подразбира црвст и отпаден материјал, кој не ретко
може повторно да се употреби во еден или друг облик, со процеси како што се:
рециклирање, преработка или трансформација.
За таа цел за цврстиот отпад е корисно да се дефинираат некои општо
прифатени термини, како што се:
Отпад. Зборот отпад се однесува на: некорисни, неупотребени, несакани или
отфрлени материјали. Отпадот може да биде во: цврста, течна и гасовита агрегатна
состојба. Гасните отпадоци во основа ги претставуваат индустриските гасови, течните
главно се состојат од отпадни води и течниот дел од индустриски отпадоци, цврстите се
класифицираат како смет, односно отпадоци.
Смет (цврст отпад). Терминот смет се однесува на цврсти отпадоци. Составот
на материјалите може да се класифицира на неколку различни начини. Потеклото на
отпадот е многу важно и затоа најчесто се употребува класификацијата која го зема во
предвид, како на пример пластика од: институции, комерција, индустрија, улици, рушење
или градба. Во некои случаи потеклото е помалку важно од природата на материјалите
содржани во отпадоците и класификацијата може да се направи врз основа на органскиот
и ли неорганскиот карактер, горивноста или негоривноста, бактериолошкото распаѓање
или нераспаѓање. Најупотребувана класификација која се заснова на видот на
материјалот содржан во отпадокот: ѓубре, крш, пепел, смет од улици, умрени животни,
оштетени автомобили, индустриски отпад, отпад од рушење, отпад при градење, ѓубре
(измет) од животни, цврст отпад од отпадни води и опасни и специјални отпадоци.
Ѓубре. Ѓубрето е животински и растителен отпад, настанат како резултат на
производство, подготовка, спремањето и послужувањето на храната. Составено е главно
од органски материи, во присуство на природна влага подлежи на трулење, со минимална
содржина на слободна течност. Ѓубрето главно потекнува од кујните, колонијалните
продавници, рестораните и други места каде се складира, подготвува и сервира храна.
Треба да се нагласи дека ѓубрето брзо се распаѓа, особено во топла вода, при што се
создаваат ислови за собирање и размножување на муви и инсекти. Служи како храна за
глувци, а испушта и непријатен мирис. Ѓубрето може да има комерцијална вредност кога
се користи како суровина за подготовка на храна за животни.
Крш. Кршот се состои од разновидни горивни и негоривни цврсти отпадоци од
домовите, складиштата и индустриите. Може да се специфицира како горивен и
негоривен крш. Горивниот крш не е подлежен на трулење, што овозможува да се
складира на подолг период. Негоривниот крш не гори на обични температури на
спалување (700ºС ÷1100ºС) и најголем дел се состои од неоргански материи, како што се
конзерви, минерални материи, стакло, метален мебел и друго.
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Смет од улици. Сметот од улици е материјал собран со рачно, или механичко
метење на улиците и тротоарите или јавните материјали.
Индустриски отпад. Индустрискиот отпад содржи цврст отпад на материјали
од фабриките, постројките за преработка и други производни претпријатија.
Смет од рушење. Сметот од рушење е отпад добиен во текот на рушењето на
згради и други објекти. Во повеќе градови, со реновирање на урбаните делови, овој смет
драстично се зголемува.
Смет од градење. Сметот од градење е отпаден материјал добиен при изградба,
поправки и преправки на домовите, комерцијалните згради и други објекти.
Шталско ѓубре. Го опфаќа цврстиот отпад, добиен како резултат на
исфрлениот остаток од преработената храна од животните. При проценка на топлинската
моќ на овој отпаден цврст материјал, треба да се занемари содржината на вода. Од
органските материи содржани во овој отпад може да се добие течно или гасно гориво.
Количината на цврстиот отпад добиен во фармите за одгледување на животни, може да
варира во зависност од видот и начинот на одгледување, условите за престој во шталите и
видот на хранење.

1.4.1 Создавање на цврстиот отпад

Современиот начин на живеење денес е производ на континуираниот развој на
технологијата. Развојот на технологијата е основа за висок вкупен стандард на живеење,
но исто така и причина за зголеменото загадување на околината и зголеменото
производство на отпадоци. Но за среќа, технологијата може да се искористи и за
решавање на овие проблеми.
Цврст отпад создаваат и производителите и потрошувачите. Колку е поголем
бројот на жители, толку е поголема и количината на цврстиот отпад. Количината на
цврстиот отпад се зголемува со зголемување на потрошувачката, така што зголемениот
број на жители и зголемената потрошувачка можат да создадат енормни количини на
цврст отпад, кој може да биде неподнослив во денешни услови на живеење.
Производството на отпадоци значително се зголемило со почетокот на
индустриската револуција кон крајот на 18 – от век. Во почетокот на 20 – от век
најголемиот дел од сметот се добивал од кујните и главно содржел парчиња на храна и
пепел од јаглен. По II – та Светска војна, се воведува практика на пакување, како белег на
брза, санитарна подготовка на храната. Со примена на пакувањето се намалил
квантитетот на сметот, но истовремено дошло до промена на составот, т.е. квалитетот на
отпадот, односно во него се појавиле нови материјали како што се: хартија, метали,
стакло и пластика.
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Одложувањето на цврстиот отпад постанува еден од основните проблеми на
денешниот начин на живеење. Во повеќето градски населени места, одложувањето на
цврстиот отпад е на отворени складишта и често негово отворено спалување. Овој начин
на одложување го загадува воздухот и водата, ја уништува обработливата земја, создава
опасност од појава на пожар и опасност по здравјето на луѓето и природните ресурси.
Затоа денес проблемот со огромната маса на цврст отпад се решава со негово собирање и
одложување на за таа цел посебно изградени локации, т.н депонии.
Во последната декада човекот вистински почна да го цени влијанието на
технологијата по животната средина и значењето на заштитата на околината. Грижата за
околината не е само насочена кон определување на ефектите од загадувањето, туку и кон
развивањето на технологиите за враќање, односно повторно искористување на ресурсите
кои се сметаат како отпадни, како суровини за добивање на нови производи, или како
горива за добивање на енергија.
Повторното користење на материјалите е поим кој значи вадење и повторно
користење на одредени материјали од цврстиот отпад. Некои материјали, како што се:
металите и минералите можат да се употребат во производството на нови производи
(рециклираат). Во материјалите кои можат повторно да се употребат може да има и такви
од кои може да се добие гориво, произведе компост и мелиорација на земјата со изградба
на санитарна депонија.
Најголем дел од цврстите отпадоци, како што се: ѓубрето, градскиот смет и
отпадоците од земјоделието, содржат органски материи, кои се потенцијален извор на
енергија.

1.4.2 Состав и количина на цврстиот отпад

Цврстиот градски отпад го сочинуваат: ѓубрето, отпадоци од животинско и
растително потекло добиени во производство, подготовка и служење на храната во
домовите за живеење, продавниците, рестораните и складовите; кршот, горивни и
негоривни цврсти отпадни материи од домовите, складиштата и административните
објекти; пепелта, цврст отпад добиен во процесот на согорувањето на: дрво, јаглен, кокс
и други горивни материи од домовите, складиштата, административните и други објекти;
сметот од улиците и дворовите; отпад собран со рачно, или механичко метење на
улиците, тротоарите и дворовите; и сметот добиен при рушење и градење на објекти,
отпад добиен во текот на рушењето и градбата на домовите за живеење, комерцијални и
други објекти.
За проценка на енергетскиот биланс на цврстиот градски отпад и изготвување
на план за негово собирање, неопходно е да се процени количината. Податоците за
количината на цврстиот градски отпад во постојаната литература се различни и се движат
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меѓу (0,8÷2,3) kg/човек · ден. Така на пример, според постојаната литература, просечната
количина на цврст отпад изнесува: од домаќинствата 1,633 kg/човек · ден, од
општествени објекти 0,55 kg/човек · ден и од комерцијалните објекти 1,043 kg/човек · ден.

kg/човек · ден

Материјал

1980

1990

1993

хартија

0,60

0,73

0,75

стакло

0,16

0,13

0,13

метали

0,16

0,16

0,16

пластика

0,09

0,17

0,19

гума и кожа

0,05

0,06

0,06

текстил

0,03

0,06

0,05

дрво

0,07

0,12

0,13

отпадоци од храна

0,15

0,13

0,13

отпадоци од дворови

0,3

0,35

0,32

различни неоргански отпадоци

0,02

0,03

0,03

Вкупно

1,66

1,97

1,98

Табела 1.4 Количина на цврст отпад во kg/човек·ден во САД.
Количината и составот, односно процентуалниот удел на поедини компоненти,
варира значително и зависи од местото на живеење, годишните времиња и други
фактори. Така на пример, отпадоците од населбите со централно греење имаат
значително поголем процент на хартија, а населбите без греење поголемо количество на
пепел, додека отпадоците од индустриските зони имаат значително присуство на метали.
Од друга страна , отпадот од дрвата по улиците во есен содржат значително на лисја..
Составот и количината на отпадоците зависи и варира и од животниот состав на
граѓаните. Со порастот на стандардот значително се зголемува квалитетот на отпадот
како гориво. За практична примена, еден град и неговата околина, може да ги комбинира
отпадоците, како што се: градските отпадни води, индустриските отпадоци, од
земјоделието и т.н. а се со цел да се добијат поголеми количества на отпадоци.
При проценка на количеството на цврстиот градски отпад, треба да се земе во
предвид и отпадокот, кој како талог може да се издвои од отпадните води. Според некои
проценки, од 1 m3 санитарна топла вода можат да се добијат 3,6 kg цврсти материи, во
вид на талог. Сепак, практичното искористување на талозите во вид на гориво е поврзано
со повеќе проблеми. Главен проблем претставува големата содржина на влага, која не
дозволува нивно користење без претходно сушење, а на кое би се потрошила практично
целокупната енергија која ќе се користи во процесот на неговото согорување и затоа во
овој материјал истиот нема да се анализира. За искористување на цврстиот градски отпад
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како гориво, од интерес се градовите со број на жители поголем од 200000. Денес, скоро
90% од градскиот отпад се одложува на земјата на специјално за тоа припремени
локации, а само околу 8% се спалува.

1.4.2.1Индустриски отпад

Индустриски отпад е било кој материјал што се исфрла од процесот на
индустриското производство, пакување, транспорт и продажба на индустриските
производи и истиот значително варира во зависност од типот и количината на
материјалите што се преработуваат.
Група

Процес

Водовод, греење, ладење

Оружје и опрема

Производство и
инсталирање во домови и
згради
Производство и склопување

Обработка, пакување и
транспорт
Ткаење, обработка, боење и
Преработка на текстил
транспорт
обработка
и
Граѓа и дрвени производи Пилење,
производство
Облека и други производи Сечење, шиење, лепење и
пресување
Изработка на мебел за
Мебел, дрво
домаќинства, канцеларии
на
хартија,
Хартија и материјали за Добивање
обработка на хартија и
спојување
картон, кутии и кеси
Издавање
на
весници,
Печатење и публикување
печатење, гравирање
Добивање на материјали за
Рафинирање на нафта
улици и кровови
Гума и разни пластични Производство на гумени и
пластични производи
производи
Храна и слични продукти

Кожа и производи од кожа
Порцелан, глина и стакло

Штавење
и
обработка,
пакување
Добивање на рамно стакло,
гипс, бертон

Вид на отпад
Парчиња
метал,
хартија, изолација

Метали, пластика, гума,
хартија, дрво, облека,
Месо,
масло,
коски,
зеленчук, овошје, лушпи
Отпадоци од облека и
предиво
Парчиња дрво, струготини,
пластика, метал, боја
Облека и предиво, метали,
пластика и гума
Парчиња дрво, струготинки,
штоф, јастуци, боја, влакна
Отпадоци од хартија и
конци, хемикалии, платно,
мастило и лепило
Хартија, весници, картон,
метали,хемикалии
Асфалт и катран, филц,
азбест, хартија
Парчиња гума и пластика,
боја, гаревина
Парчиња кожа, конци, боја,
масло
Стакло, цемент, глина, гипс,
камен, керамика, хартија

Табела 1.5 Извори и вид на индустриски отпад.
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гума,

Бидејќи индустријата опфаќа повеќе гранки со различни производи и капацитети,
отпадот од една можи да биди сосема различен во однос на друга индустриска гранка.
Индустрискиот отпад содржи материјали како што се: отпадна пластика, текстил, хартија
и картон, парчиња метал, згура, гума, керамика и др. Заради различниот состав и
количината на отпадот од една до друга индустриска гранка, органските материи ќе бидат
присутни само на поедини локации. Бидејќи квантитетот и составот на индустрискиот
отпад варира од локација до локација, ќе се менува и неговата топлинска моќ, така што
од енергетска гледна точка ќе бидат интересни оние локации и региони каде отпадот има
висока топлинска вредност. Бидејќи цврстиот отпад како извор на енергија е интересен
само во случај кога во себе содржи органски материи, најинтересни се отпадоците од
прехранбената индустрија, бидејќи е познато дека во процесот на производство на разни
прехранбени производи се формираат отпадоци во кои има значителна количина на
шеќер и смола, а во отпадоците од прехранбените зрнести производи, скроб и целулоза.
При преработка на овошје, содржината на цврстите отпадоци се движи од 100 kg/t при
конзервирање на патлиџан, до 670 kg/t при конзервирање на тикви, и од 150 kg/t при
конзервирање на вишни, до 450 kg/t при конзервирање на ананас. Заради големата
содржина на влага во отпадоците од прехранбената индустрија, ограничено е добивањето
на енергијата по пат на нивно директно согорување. Веројатно е најдобро тие да се
искористат за добивање на метан, но и при тоа се јавува проблем при транспортот и
силната конкуренција за нивно користење како храна за животните. Поголемо внимание
се посветува на енергетскиот потенцијал на отпадоците од шеќерна трска при
производство на шеќер, кои изнесуваат и до 30% од масата на трската.

1.4.3 Рециклирање

Еден од начините за намалување на количеството на цврст отпад што треба да се
складира на депониите е дел од отпадните цврсти материи кои можат да се издвојат и
вратат како суровина во технолошките процеси за добивање на нови производи т.е. да се
рециклираат.
Рециклирањето опфаќа серија на активности во која е вклучено: издвојување на
материјалите од отпадот, сортирање и обработка на рециклираните материјали во суров
материјал и преработка на рециклираниот суров материјал во нови производи. Самиот
процес на рециклирање се состои од три последователни етапи и тоа: издвојување на
материјалите од цврстиот отпад, користење на материјалите како суровина за добивање
на нови производи и користење на ново добиените материјали.
Во повеќето градови издвојувањето на одредени материјали од цврстиот отпад се
врши пред неговото собирање. Така на пример за некои материјали како што се: хартија,
стакло, алуминиум, калај и пластика се ставаат посебни кошници во кои граѓаните сами
ги одлошуваат односно издвојуваат овие материјали од останатите. Во некои градови, во
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текот на собирањето на отпадоците се врши издвојување и на отпадоците добиени при
чистење на дворовите, материјали со опасно дејство.

Kg/човек година

Материјали

Градски

Селски

Весници

34÷56,7

22,7

Метали

27,2÷34,0

27,2÷34,0

Уреди

9,1÷11,3

9,1÷11,3

Провидно стакло

18,1÷27,2

18,1

Обоено стакло

11,3÷18,1

11,3

2,7

2,7

45,3÷113,4

45,3÷113,4

Пластични кутии
Отпадоци од храна и чистење на дворовите

Табела 1.6 Количества на материјали од цврстиот отпад од домаќинствата што може
да се рециклираат во текот на една година.
Листата на потенцијални материјали што можат да се рециклираат е голема и истата
континуирано се зголемува, но за практична примена истите можат да се групираат во
пет групи и тоа:
- Хартија
- Стакло
- Пластика
- Метали
- Автомобилски гуми
Хартија. Рециклирањето на хартијата и производи од хартија главно се врши со цел
истите да се продадат на домашните или странските фабрики за преработка на хартија.
Хартијата што се рециклира се состои од: весници, брановиден картон, мешана хартија,
високо квалитетна хартија (бела канцелариска хартија), и кашеста маса (обично отпадоци
од мелници). Мелниците за хартија, најчест корисник на рециклирана хартија, го
користат овој материјал како суровина за производство на рециклирана хартија и
производи од хартија, како што се: ротохартија, картон, целулозни плочи, брановидни
картони и тоалетна хартија. Друга примена на рециклираната хартија е за производство
на кровни елементи. Исечканата хартија може да се користи за постилка на животни,
смеса за калапи и изолација од целулоза. Индустријата за хартија, како суровина во
процесот на своето производство, користи околу 40% од рециклираната хартија.
Стакло. Производителите на стакло го користат рециклираното стакло како суровина за
добивање на рамно провидно или обоено стакло, тегли или шишиња. Отпадното стакло
кое обично е скршено, откако претходно ќе се издвојат металните парчиња, сите
налетници и други нечистотии, пред да се внесе во печките за стакло, доколку има
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потреба дополнително се крши со цел да се намалат неговите димензии. Се очекува
индустријата за стакло во производствениот процес да ја зголеми употребата на
рециклирано стакло од сегашните 30% на 75%. Рециклираното стакло исто така може да
се користи и како: уметничко стакло, стаклен песок, прозорски стаклени панели, стаклена
волна за изолација и друго. Се препорачува отпадното провидно и обоено стакло да се
собира во посебни кошници.
Пластика. Во втората половина на векот што измина, технологијата за искористување на
рециклираната пластика се развиваат многу побрзо во однос на технологиите за
искористување на другите рециклирани материјали. Пред само неколку десетина години
полиетиленот и други со голема густина пластични материјали (полиетилен терефталит)
не можеле да се преработуваат. За рециклирање на другите смоли, како што се:
полистатин, поливинил хлорид, лесниот полиетилен, полипропилен и мешани пластични
смоли се веќе разработени технологии, но секако дека треба да се продолжи со
истражувањата во таа насока. Треба да се нагласи дека и преработката на обоена
пластика не држи чекор со расположливите количества на рециклирана пластика.
Метали. Железните и нежелезните метали се најпостојани материјали во цврстиот отпад
и затоа се погодни за рециклирање. Железните метали содржат парчиња од: автомобили,
уреди од домаќинствата, опрема, мостови, конзерви и други железни и челични
производи. Нежелезните метали содржат парчиња на: алуминиум, бакар, олово, калај, и
други драгоцени метали.
Автомобилски гуми. Автомобилските гуми се посебен предизвик како материјал за
рециклирање. Во минатото повеќето автомобилски гуми се пресувани, но со појавата на
нивното челично радијално опшивање и намалување на цената, се помалку гуми се
пресуваат. Рециклираните гуми најголема примена нашле како гориво за добивање на
енергија, а истите се применуваат и како суровина за добивање на асфалт за постилање на
сообраќајници и тротоари.

1.4.4 Енергетски потенцијал на цврстиот отпад

Во многу индустриски гранки, институции, административни и други објекти
можат да се направат огромни заштеди со претворање на сопствениот цврст отпад во
енергија. Оваа можност отвора нова ера во технологијата на претворање на отпадот во
енергија и е замена или можност за намалување на потрошувачката на скапите фосилни
горива (нафта, јаглен и природен гас) како извори на енергија.
Цврстиот градски, индустриски и отпадот од земјоделието поседува релативно
висока топлинска моќ, која му дозволува да се спали со многу мала количина на, или без
дополнително гориво. Спалувањето е решение со кое може да се намали количината на
цврстиот отпад што треба да се одложи на околу една третина од почетниот волумен.
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Топлината добиена со спалување на цврстиот отпад може да се употреби за добивање на
пара со која ќе се произведе електрична енергија или ќе се употреби за топлификациони
цели.

1.4.4.1Топлинска моќ на цврстиот отпад

Како што е познато, под топлинска моќ се подразбира количина на топлина што се
ослободува при потполно согорување на единица маса, или волумен на гориво. При тоа
се разликуваат горна и долна топлинска моќ. Кај горната топлинска моќ водата во
продуктите на согорувањето се наоѓа во течна, а кај долната во течна фаза.
Топлинската моќ на горивата се пресметуваат во работна состојба по пресметковен,
или експериментален пат. За цврсти и течни горива се пресметува равенката:
𝑂

𝐻𝑔 = 340𝐶 + 1425 (𝐻 − ) + 105𝑆 [𝑘𝐽⁄𝑘𝑔]

(1.12)
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𝑂

𝐻𝑑 = 340𝐶 + 1200 (𝐻 − ) + 105𝑆 − 25𝑊 [𝑘𝐽⁄𝑘𝑔]

(1.13)
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Со определување на хемискиот состав на органскиот дел од градскиот отпад како гориво,
може да се определи и неговата топлинска моќ. При техничка анализа на цврстиот отпад
се определуваат испарливите и неиспарливите материи, односно: испарливната горивна
маса (𝐻, 𝑂 + 𝐻, 𝐶𝑖𝑠𝑝 ), цврстата горивна маса (𝐶𝑓𝑖𝑥 ), нивната влажност (𝑊), и цврстите
негоривни материи (𝐴, 𝑆𝑠𝑢𝑙 ). Хемискиот состав добиен со техничка анализа на вообичаен
цврст отпад е даден во табела......
Елемент
Влага
Јаглерод
Водород
Кислород

Ознака

Содржина
(маса во %)

W
C
H
O

26,04
27,23
3,85
21,49

Елемент
Азот
Хлор
Сулфур
Пепел

Ознака

Содржина
(маса во %)

N
Cl
S
A

0,28
0,20
0,26
20,63

Табела 1.7 Хемиски состав на вообичаен хемиски состав
Содржината на јаглерод и водород во цврстиот градски отпад може да биде доволно
висока (31,08% во дадениот случај). Најзначајната карактеристика на овие отпадоци како
горива, е релативно ниската содржина на сулфур (0,26%), која е значително пониска од
онаа кај фосилните горива наменети за согорување во котли, со што се намалува
опасноста од создавање на сулфурни оксиди.
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Компонента

C

H

O

N

Мешан отпад

27,5

3,7

20,6

0,45

Набран картон

36,79 5,08

Рото хартија

Cl

S

W

A

Hd

0,5

0,83

23,2

23,4

11230

35,41 0,11

0,11

0,19

20,0

2,26

14700

36,62 4,66

31,76 0,11

0,11

0,19

25,0

1,55

14490

Часописи

32,93 4,64

32,85 0,11

0,13

0,21

16,0

13,13 12710

Друга хартија

32,41 4,51

29,91 0,31

0,61

0,19

23,0

9,06

12740

Пластика

56,43 7,79

8,05

0,85

3,00

0,29

15,0

8,59

26940

Гума и кожа

43,09 5,37

11,57 1,34

4,97

1,17

10,0

22,49 19400

Дрво

41,20 5,03

34,55 0,24

0,09

0,07

16,0

2,82

16120

Текстил

37,23 5,02

27,11 3,11

0,27

0,28

25,0

1,98

15330

Отпадоци од дрво

23,29 2,93

17,54 0,89

0,13

0,15

45,0

10,07 9310

Отпадоци од храна

17,93 2,55

12,85 1,13

0,38

0,06

60,0

5,10

7590

Табела 1.8 Хемиски на одредени материи во цврстиот градски отпад (во %)
За да може да се одреди топлинската моќ на цврстиот градски отпад, потребно е да
се знае топлинската моќ на секоја компонента поединечно. На табела 1.8 е дадена
топлинската моќ на некои компоненти од цврстиот градски отпад.
Просечна топлинска моќ, [𝒌𝑱⁄𝒌𝒈]

Компонента
Хартија и картон
Отпадоци од храна
Отпадоци од дворишта
Дрво
Текстил
Кожа и гума
пластика

18600
5813
6975
16275
16275
16275
34875

Табела 1.9 Топлинска моќ на некои компоненти од градски отпад.
Ако се знае процентуалното масено учество на органски компоненти во градскиот
отпад и нивната топлинска моќ, може да се добие просечната топлинска моќ на цврстиот
градски отпад, како што е прикажано во табела 1.9 и 1.10, во зависност од различното
учество на органските материи во градскиот отпад.
Од досега реченото може да се заклучи дека за секој цврст градски отпад, може да
се определи процентуалното масавно учество на органските материи, а со тоа и
топлинската моќ. Како што се гледа од горните табели топлинската моќ на цврстиот
градски отпад се движи во границите од 9300 до 12000 kJ/kg.
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Органска материја
Отпадоци од хартија
Отпадоци од храна
Отпадоци од кожа
Пластика, гума
Текстил
Дрво
Вкупно

Топлинска моќ на
компонентите
kJ/kg

Во % маса
42,0
12,0
15,0
1,5
0,6
2,4
73,6

Топлинска моќ на
сметот во kJ/kg

18600
5813
16275
34875
16275
16275

7812
697
2441
558
98
390
11996

Табела 1.10 Просечна топлинска моќ на цврст градски отпад.

Органска материја

Во % маса

Топлинска моќ на
компонентите
kJ/kg

Топлинска моќ на
сметот во kJ/kg

Хартија
Отпадоци од хартија
Отпадоци од дворови
Пластика
Стакло
Метал
Разноврсни отпадоци

50,0
10,0
15,0
2
8
7
8

17900
4185
9764
39525

8950
418,5
1464,5
790,5

2325

186

Вкупно

100

11809,5

Табела 1.11 Просечна топлинска моќ на градски смет.

Зголемувањето на цената на фосилните горива ќе има влијание на трендот на
намалување на волуменот на одложен цврст градски отпад, со трансформирање на
органските материи во гориво за добивање на пара за технолошки потреби или
производство на електрична енергија. Во табела 1.11 е дадена топлинската моќ на некои
видови цврст отпад, а во табела 1.12 основната хемиска анализа на некои фосилни горива
и отпадоци, меѓу кои и цврстиот градски отпад и нивната топлинска моќ за влажен и сув
отпад. Како што се гледа од табелата 1.12 топлинската моќ на цврстиот отпад зависи од
содржината на влага и истата е скоро двапати помала доколку влажноста се приближува
кон 40%. Од таа причина при добивање на цврсто гориво од цврстиот отпад, потребно е
претходно да се примени негово сушење.
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Вид на отпад

Просечна топлинска моќ kJ/kg

Цврст талог од градски санитарни води

16300

Отпадоци од шеќерна трска

15000

Шталско ѓубре, сува маса

17450

Растителни отпадоци

11500÷18600

Мешан градски смет

11160

Мешана хартија

15810

Рото (новинарска) хартија

18480

Брановиден картон

16370

Стара пошта

14150

Весници

12200

Мешани отпадоци од храна

5510

Отпадни гуми

32085

Отпадоци од дрва
-Бор

22300

-Кора од даб

19420

-Кора од бор

20950

-Исечоци од дрва

21000

-Отпадоци од лисја (50% влажност)

6255

-Отпадоци од лисја (10% влажност)

18560

-Зелени дрва

4880

-Треба (65% влажност)

6255

Табела 1.12 Топлинска моќ на некои видови цврст отпад

Поголемиот број на индустриски отпад има прифатлива топлинска моќ. Во табела
1.13 е даден преглед на неколку видови индустриски отпад со нивната топлинска моќ.
Како што се гледа од табела 1.13, смесата на цврст индустриски отпад има топлинска моќ
меѓу (15340 ÷ 16970) kJ/kg.
Индустрискиот цврст отпад се разликува од градскиот по тоа што може да содржи
најразличен материјал, така што карактеристиките на отпадот мора внимателно да се
дефинираат, пред истиот да се употреби како извор на енергија. Кај него треба да се
дефинира следното:
-

Содржината на влага
Содржината на испарливи материи
Содржина на цврст јаглерод
Содржина на пепел

-

Топлинска моќ
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Корозивноста
Токсичноста
Мирисот
Експлозивноста
Густината
Температурата на топење на пепелта и друго.

-

тресет

дрво
сушено

кора
од
дрво

сува шек
трска со
естрахир
шеќер

градски
отпад

талог од
мелници
за
хартија

камен
јаглен

35,0

43,3

23,3

5,0

нафта

Приближна анализа %
влажност

91,0

испарливи
материи

5,4

81,5

73,0

43,0

47,6

Cfix

3,0

17,5

26,0

6,7

48,3

пепел

1,6

1,0

1,3

7,0

10,2

,401

0,1

Основна анализа %
водород

5,7

6,3

5,9

6,1

8,2

7,2

6,0

14,2

јаглерод

58,0

52,0

56,2

47,3

27,2

30,9

77,9

85,0

азот

1,2

0,1

0,7

0,5

1,5

кислород

35,0

40,5

56,8

51,2

9,9

сулфур

0,11

0,1

0,2

0,6

пепел

1,0

11,3

7,0

10,2

4,1

6975

11322

11322

12439

31318

47430

22087

21250

32945

47430

36,7

35,3

1,0

1,0

Топлинска моќ, kJ/kg
влажен
сушен

2790
20925

Табела 1.13 Карактеристична анализа на материите и топлинската моќ на некои
горива и цврст отпад
Обработката на цврстиот отпад може да биде многу сложен процес доколку се
сака да се примени еден економичен и ефикасен систем. При одложувањето,
намалувањето на волуменот и согорувањето на цврстиот отпад, мора да се анализираат
повеќето фактори, како што се:
- Издвојувањето.
- Транспортот.
- Добивањето на цврсто, течно о гасно гориво.
- Складирањето и порамнувањето на одложениот отпад.
-

Ракувањето и напојувањето.
Создавање на услови за одвивање на процесот на согорување,
Опасност од корозија и други оштети на опремата.
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-

Ракувањето и одлагањето на отпадот од процесот на согорувањето.
Влијанието по околината.

Вид на цврст индустриски отпад

Топлинска моќ kJ/kg

Ситна шеќерна трска

8370÷15110

Кора од дрва

10460÷12090

Груби дрвени отпадоци

10460÷15110

Дрвени струганици и деланки

10460÷17430

Талог од кафе

11390÷15110

Лушпа од орев

17900

Лушпи од ориз

12150÷15110

Дршка од пченка

18600÷19300

Чевли, парчиња од чевли

19760

Сунѓер

19760

Синтетички парчиња

26740

Гума

28870

Парчиња јаже за гуна

28830

Автомобилски гуми

41850

Гумени парчиња

45800

Латекс парчиња

27900

Парчиња кожа

23250

Восочна хартија

27900

Парчиња од плута

28830

Пластика и синтетика
Целофанска пластика

27900

Полиетилен

46130

Поливинил хлород

40690

Парчиња од винил

40690

Алдехидна муљ

42200

Нафтен растворувач

43010

Јаглероден дисулфид

18600

Лигроин

23250
Табела 1.14 Листа на цврст индустриски отпад со топлинска моќ

41

Основи на
технологијата
на топлинските
пумпи

2
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2.1 ВОВЕД

Модерните електрични топлински пумпи нудат можност за ефикасна заштеда на
енергијата и намалување на емисиите на СО2. Со намалената побарувачка на енергија,
преку подобрената топлинска заштита , електричните топлински пумпи претставуваат
вистинска финансиска алтернатива.

Слика 2.1 Основи на технологијата на топлинските пумпи

Новата генерација на топлински пумпи работи при температура од 65°С.
Топлинските пумпи базирани за системите за греење овозможуваат сигурно и
економско работење. Со користењето на топлинските пумпи имаме ефикасно
искористување на обновливите извори на енергија во форма на топлина.

Слика 2.2 Енергетски биланс на топлинските пумпи
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Со помош на топлинските пумпи, три четвртини од топлинската енергија потребна за
греење се обезбедува од обновливите извори на енергија. При производство на топлина
со топлинска пумпа компресорот добива енергија од електромотор, тоа значи дека во
процесот се троши електрична енергија. Ако се произведе топлинска енергија 4/4, 3/4 се
земаат од околината (земја, вода, воздух), и 1/4 припаѓаат на електричната енергија од
компресорот. Тоа значи ако за погон на компресорот се троши еден kwh електрична
енергија, топлинската енергија ќе произведе 4 kwh топлинска енергија. Топлинската
енергија од земјата, воздухот, водата е достапна во неограничена количина. Топлинските
пумпи нудат можност за искористување на таа енергија на многу ефикасен и еколошки
начин.

2.1.1 Функционирање на топлинските пумпи

Топлинските пумпи функционираат многу слично како системите за ладење
(домашен ладилник). Работниот флуид апсорбира топлина кога испарува, а ослободува
кога кондензира. Според тоа основна карактеристика на левите кружни процеси е да
одземаат топлина од средина со пониска температура , при што со помош на компресор и
го зголемуваат тепмературното ниво и ја одведуваат во средини со повисока температура.
Компресор
Висока притисок
Висока температура
Пареа

Низок притисок
Ниска температура
Пареа

Кондензатор

Испарувач

Придушен вентил
Слика 2.3 Основи на технологијата на топлинските пумпи
Во ладилната техника топлинската пумпа се употребува за производство на студ
т.е за корисен продукт се смета само топлината која се одзема од ладената средина.
Топлината која се одведува во околината се смета за некорисен продукт. Како што веќе
кажавме евидентно е да околината, т.е земјата , воздухот, подземните води содржат
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енормни количини на латентна топлина. Основната причина да овие топлини не се
користат е во тоа да нивната температурата во генерален случај пониска од
температурата на средините кои треба да се загреваат. Евидентно е да овој негативен
предуслов може да се отклони само со покачување на нивното температурно ниво. Во
таков случај топлинската пумпа добива обратна намена; не за производство на студ туку
за производство на топлина. Во принцип, за производство на топлина може да се
употребат како парните, така и ејекторските, абсорпционите и ладните воздушни
постројки. Во пракса се најраширени парните ладилни постројки за производство на
топлина. Конструкцијата на една таква постројка не се разликува од конструкцијата на
постројките за производство на студ. Разликата е во тоа, да кај топлинската пумпа
корисна топлина е топлината која се доведува во кондензаторот. Исто така топлинските
пумпи имаат дополнителни вентили со кои се овозможува на флуидот за размена на
топлина да струи по два различни патишта: еден за греење и еден за ладење. Според тоа
топлинските пумпи можат да се користат и за двете намени, за греење и ладење.
Типовите на топлинските пумпи прилагодени за примена во геотермалната енергија се
вода – воздух и вода – вода. Принципот на работа на топлинската пумпа со течност како
медиум може упростено да се подели во четири операции: испарување, компресија,
кондензација и експанзија. Во текот на испарувањето, топлината потребна за испарување
на медиумот во пумпата се абсорбира од околината (земјата, воздухот, водата).
Топлината од околината ја презема работниот флуид кој струи во подземните цевки или
сонди. Испарениот медиум потоа се всисува од компресорот кој е погонуван од
електричен мотор. Компресорот го зголемува притисокот на гасот и врши
компримирање. Со зголемување на притисокот се зголемува и температурата на
медиумот. Потоа пареата со висок притисок и висока температура влегува во
кондензаторот. Во кондензаторот пареата и предава топлина на работниот флуид кој
струи низ цевките од кругот на греењето. Медиумот во кондензаторот се втечнува.
Поради тоа од кондензаторот излегува течност со висок притисок и и висока
температура. Експанзијата се обавува во експанзионен вентил, во кој имаме ширење на
медиумот. Како последица од експанзијата се добива течност со низок притисок и ниска
температура. Циклусот повторно се повторува.

2.2 ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

При користењето на топлинската енергија од животната средина, како извори на
енергија може да ги искористиме земјата, водата и амбиенталниот воздух. При
користењето на овие извори на енергија мора да се разгледаат следните критериуми:


Доволна достапност.



Највисоки можни температури.



Доволно обновување на изворот.



Ефективна (исплатлива) експлоатација.
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2.2.1 Земја
Земјата има способност да ја апсорбира сончевата енергија и да ја чува подолг
временски период. Земјата ја апсорбира околу половина од сончевата енергија, при што
ја одржува константна температурата на нејзината кора. Тоа е така бидејќи Земјата ги
пригушува температурните варијации. Варијациите на температурата се намалуваат со
зголемување на длабочината. Тие стануваат незанемарливи под 15m. Што подлабоко
продираме во средиштето на Земјата, температурата расте. Секако тоа не се некои
спектакуларни вредности, но на длабочина од неколку метри под смрзнатата површина
влегуваме во подрачје каде земјата и лето и зима е подеднакво топла од 8°С до 12°С. Тоа
значи дека во зима е потопла а во лето поладно отколку воздухот, па вешто се
искористува оваа термичка способност. Локалните температури на земјата зависат од
климата, снежната покривка, наклонот на земјиштето, карактеристиките на почвата и
други показатели и фактори. Со тоа ние добиваме извор на топлина со релативно
рамномерна температура во текот на целата година, со што се обезбедува висока
ефикасност при работата на топлинските пумпи. Температурата на горниот слој од
земјата зависи од температурата и временските услови.

Слика 2.4 Годишни температури

2.2.2

Вода

Дури и во студените зимски денови, подземните води имаа постојана температура
од 7 до 12°С, која е вистинска добивка. Поради константната температура, кај овој извор
на топлина , топлинската пумпа работи со висока ефикасност во текот на целата година.
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За жал подземните води не се достапни насекаде и во доволни количини и квалитет. Но
ако условите се исполнети, топлината од подземните води може да се користи како извор
на топлинска енергија. Подземните води кој содржат кислород и високо ниво на железо и
манган, може да имаат жолтеникава боја. Во тој случај подземните води не може да
дојдат во контакт со амбиенталниот воздух, во спротивно потребен дополнителен
третман на водата. Дури и езерата и реките нудат одреден потенцијал како обновливи
извори на енергија, со што и тие можат да бидат извор на топлинска енергија. И вашите
локални реки, езерца и подземни води можат да ви бидат извори на енергија.

2.2.3

Воздух

Топлината стекната од амбиенталниот воздух може да биде корисна и е лесно
достапен насекаде во неограничена мерка. Општо земено искористувањето на
внатрешниот воздух од зградите како извор на топлина за греење е отфрлено. И покрај
големата достапност на воздухот , овие системи се одликуваат со мала ефикасност.

ефикасност
достапност
отпадна
топлина

енергија
од
земјата

подземна
вода

воздух

Слика 2.5 Достапност и ефикасност на изворите на енергија

2.3

ТОПЛИНСКО ОБНОВУВАЊЕ СО ПОДЗЕМЕН ЦЕВЕН
ИЗМЕНУВАЧ

Кај топлинските пумпи подземниот изменувач на топлина се прави од затворен
или отворен цевен систем. Најчесто се употребува затворениот, во кој во земјата се
закопува полуетиленска цевка со висока густина хоринзонтално на длабочина од ( 1,2÷1,8

47

) m, или вертикално на длабочина од ( 30÷120 ) m. Во зима флуидот во цевките ја одзема
топлината од земјата и истата ја внесува во објектот. Во лето, системот работи
реверзибилно и топлината од објектот ја одложува во земјата. Со цевен или каналски
систем загреаниот или оладениот воздух се дистрибуира во објектот, слично како кај
конвенционалните системи. Должината на еден сегмент од HDPE цревата не смее да е
поголема од 100m поради големиот пад на притисокот. Хоризонталниот начин на
инсталирање е поскап заради поголемиот простор што се зафаќа со цевниот изменувач..
Најчесто употребуваните системи користат две цевки, едната низ која струи потисната
вода на длабочина од 1,2 m а другата низ која струи повратната вода , на длабочина од 1,8
m. Има изведби каде и двете цевки се сместени на иста длабочина од 1,2 m. Кај овој
систем може да се примени т.н Slinky метод на поставување, кај кој цевките се изведуваат
во вид на вертикално поставени кругови , со што се овозможува на помала должина на
ископам роб да се постави поголема должина на цевки, односно поголема
топлоразменувачка површина. Со тоа се намалуваат инвестиционите вложувања и
овозможува цевките да не бидат поставени на конвенционален начин. Големите
комерцијални згради и училишта често го користат вертикалниот систем бидејќи
хоризонталното сместување на цевниот изменувач е многу големо. Вертикалните системи
се користат и таму каде има малку ровка земја за копање, или постојат подземни води кои
можат да доведат до лизгање на земјиштето. Кај вертикалните системи дупките со
(дијаметар од 1,2 m ) се дупчат на оддалеченост од околу 6 m, и длабина меѓу 30÷120 m.
Вертикалните цевни кругови се поврзуваат со хоризонтални цевки (цевоводи), сместени
во подземните вовови и поврзани со топлинската пумпа сместена во зградата.

Слика 2.6 Хоризонтален и вертикален подземен изменувач на топлина
А – Топлинска пумпа, B – Распределител (доводен вод), C - Распределител (повратен
вод), D - Pодземен изменувач на топлина, F – Круг на греење
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2.4

ТОПЛИНСКО ОБНОВУВАЊЕ СО ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Искористувањето на подземните води мора да биде одобрено од соодветен орган
на локалната управа. При користењето на подземните води треба да внимава на
квалитетот на водата. Треба да се посвети повеќе внимание на квалитетот на подземните
води. Во повеќето региони подземните води се со стабилна температура која се движи од
4°С до 10°С. Со помош на сезонскиот коефициент на ефикасност SPF, може да се оцени
ефикасноста на подземните води во системот на топлинската пумпа. Се дефинира како:
𝑆𝑃𝐹 =

𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑄𝑠𝑢𝑝 – топлинска енергија обезбедена во грејната сезона (kJ)
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 – потрошена енергија во текот на грејната сезона (kJ)
Кај овие системи како негативна страна може да се смета достапноста на подземните
води, како и исполнувањето на некои закони и прописи во врска со заштитата на
подземните води.

Слика 2.7 Топлинско обновување со подземни води
А – Топлинска пумпа, В – Топлински изменувач, С – Доводен бунар со пумпа, D – повратен
бунар, Е – Проток на подземните води, F – круг на греење
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Составни материи

Концентрација
mg/l

Нерѓосувачки
челик

Бакар

Органски материи

Ако може да се
докажи

↑

↔

Водород карбонат
(HCO3-)

<70
70 – 300
>300

↑

↔

↑

↑

↑

↔/↑

<70
70 – 300
>300

↑

↑

↑

↔/↓

↓

↓

<1
>1

↑

↔/↓

↑

↑

<2
2 – 20
>20

↑

↑

↑

↔

↑

↓

<300
>300

↑

↑

↔

↔/↑

↑

↑

↑

↔

↔/↑

↔/↓

<0,2
>0,2

↑

↑

↑

↔

<5
5 – 20
>20

↑

↑

↑

↔

↑

↓

<0,1
>0,1

↑

↑

↑

↔

<0,2
>0,2

↑

↑

↑

↔

<100
>100

↑

↑

↑

↔

<0.05
>0.05

↑

↑

↑

↔/↓

Гранични
вредности

Нерѓосувачки
челик

Бакар

4 – 8,5°dH

↑

↑

<6
6 – 7,5

↔

↔

↔/↑

↔

Сулфати (SO42-)

Водород карбонат
(HCO3-)/ Сулфати
(SO42-)
Амонијак (NH3)

Флорид (Cl- max.
60°C)
Сулфид
(SO3),
слободен флор (Cl2)
Железо
растворено

(Fe),

Слободен
агресивен јаглерод
диоксид (CO2)
Магнезиум
растворен

(Mn),

Алуминиум
растворен

(Al),

Нитрати
растворени

(NO3),

Водород
(H2S)

сулфид

Особини
Вкупна тврдост
pH вредност

<1
1–5
>5
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Електрична
спроводливост

7,5 – 9
>9

↑

↑

↑

↔

<10 μS/cm

↑

↔

10 – 500 μS/cm

↑

↑

>500 μS/cm

↑

↓

↑ Добра отпорност при нормални услови
↔ Опасност од корозија
↓ Непогодни
Табела 2.1 Влијание на водата врз особините на бакарот и нерѓосувачкиот челик.

Треба да се посвети внимание и на влијанието на водата со своите елементи и особини
врз материјалите на топлинскиот изменувачот. Доколку бакарот не е отпорен на
влијанието на водата се преминува на употреба на нерѓосувачки челик. Следната табела
треба да разгледа како упатство бидејќи не е комплетна.

2.5

ТОПЛИНСКО ОБНОВУВАЊЕ СО НАДВОРЕШЕН ВОЗДУХ

Кога се мисли на употребата на надворешниот воздух се мисли на на
топлинските пумпи воздух/вода. И овие топлински пумпи како и другите се
употребуваат преку целата година. Воздух/вода топлинските пумпи работаат во
комбинација со електричен грејач кој работи на монофазен енергетски режим.
Потребниот волумен на воздух се внесува преку канали за воздух до испарувачот,
каде што воздухот е разладен со помош на вентилатор кој е составен дел од
опремата. Со овие топлински пумпи може да се постигнат 65°С во кругот на
греењето при надворешна температура од -15°С.

2.6 КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФИКАСНОСТ

Топлинските пумпи произведуваат топлинска енергија преку ослабени
извори на енергија како што се амбиенталниот воздух, подземните води или
земјата, со дополнување со механичка енергија, кога сакаме да постигнеме
повисоки температури. За да се постигни висок коефициент на ефикасност, треба
да се постигни температура од 35°С во системот за подно греење. Најголем дел од
топлинската енергија која му е потребна на системот за греење потекнува од
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сончевата енергија која е апсорбирана од амбиенталниот воздух, водата и земјата,
а помал дел потекнува од механичката работа на компресорот.

Слика 2.8 Топлинско обновување со амбиенталниот воздух
А – Топлинска пумпа, В – Надворешен воздух, С – Издувни гасови, D – Круг на греење

Во некои случаи апсорбираната енергија може да биде пет пати поголема од онаа
што ја троши компресорот. Односот помеѓу корисната топлинска енергија и
електричната енергија што е потрошена од компресорот е опишан како
коефициент на ефикасноста 𝜀.
𝜀=

𝑄𝑤𝑝
𝑃𝑤𝑝

𝑄𝑤𝑝 – моќност (kW) во моментот произведена од страна на топлинската пумпа.
𝑃𝑤𝑝 – електрична енергија (kW) во моментот повлечена од страна на топлинската пумпа.
Првиот термодинамички закон важи за сите топлински пумпи: со намалување на
диференцијалната разлика на температурите помеѓу изворот на топлина и системот за
греење, се добива поголем коефициент на ефикасност. Односот помеѓу годишната

корисната топлинска енергија и годишната електричната енергија што е
потрошена од компресорот е опишан како годишен коефициент на ефикасноста
𝛽.
𝛽=

𝑄𝑤𝑝
𝑃𝑤𝑝
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𝑄𝑤𝑝 – моќност (kW) произведена од страна на топлинската пумпа во текот на една
година.
𝑃𝑤𝑝 – електрична енергија (kW) повлечена од страна на топлинската пумпа во текот на
една година.

2.7 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ТОПЛИНСКАТА
ПУМПА

За да се определи големината (капацитетот) на топлинската пумпа,
потребно е да е познато топлинското оптоварување 𝑄̇𝑁 . Системот за греење треба
да биде во согласност со DIN 4701/EN 12831. Ако топлинското оптоварување се
пресметува врз основа на површината која се загрева, истото се помножува со
следните побарувачки на специфична топлина:
 Енергетско ефикасни куќи 10 𝑊 ⁄𝑚2
 Ниско ефикасни куќи 40 𝑊 ⁄𝑚2
 Нови згради (добра топлинска изолација) 50 𝑊 ⁄𝑚2
 Зграда со стандардна изолација 80 𝑊 ⁄𝑚2
 Постари згради (без посебна топлинска изолација) 120 𝑊 ⁄𝑚2

2.7.1

Моновалентен режим на работа

Кај моновалентниот режим на работа топлинската пумпа е единствениот
производител на топлинска енергија за да се задоволи топлинското оптоварување според

DIN 4701/EN 12831.
Пример 2.1
За нова зграда со добра изолација и површина од 180 𝑚2 , се проценува топлинска
побарувачка од 9 KW.
Ако имаме теоретско димензионирање кое предвидува 3 𝑥 2 прекин на
електричната енергија. За 24 часа потрошувачката на топлинска енергија е:
9 𝑘𝑊 𝑥 24 ℎ = 216 𝑘𝑊ℎ
Поради 3 𝑥 2 ℎ прекин на електричната енергија, само 18 ℎ ќе биде задоволено
топлинското оптоварување на објектот. Поради инертноста на објектот два часа не
се земаат во предвид.

53

216 𝑘𝑊ℎ
= 10,8𝑘𝑊
(18 + 2)ℎ
Од чисто аритметички аспект, топлинската пумпа ќе биде со капацитет од 10,8𝑘𝑊.
Според тоа капацитетот на топлинската пумпа треба да се зголеми 17%. Во случај
ако треба да се загрева и санитарна вода, треба да тргнеме од тоа дека за едно лице
се потребни 50𝑙 вода дневно загреана на 45∘ 𝐶. При загревањето на санитарната
топла вода излезот на топлинската пумпа треба да се зголеми за 0,25 𝑘𝑊 по лице,
за период на загревање од 8 ℎ.

Мала потреба
Нормална потреба

Потреба од санитарна
топла вода при 45∘ 𝐶
литри на ден по лице

Специфична потребна
топлина, 𝑊ℎ на ден по
лице

Препорачано
зголемување на
топлинското
оптоварување , 𝑘𝑊 на
ден по лице

15 ÷ 30
30 ÷ 60

600 ÷1200
1200 ÷ 2400

0,08 ÷ 0,15
0,15 ÷ 0,30

Табела 2.2 Потреба од СТВ и препорачано зголемување на топлинското оптоварување

2.7.2 Моноенергетски режим на работа
При овој режим на работа, системот на топлинската пумпа е надополнат со
топлинска енергија добиена од електрична енергија (најчесто проточен грејач).
Оваа дополнителна врска може да се направи преку контрола на зависноста
помеѓу надворешната температура и топлинското оптоварување. Големината на
топлинската пумпа ќе изнесува од 70 до 85% од вкупното топлинско
оптоварување според DIN 4701/EN 12831. Топлинската пумпа ќе задоволи од 92
до 98% од вкупното годишно топлинско оптоварување.

2.7.3 Двоен паралелен режим на работа

Во системот на греење, работата на топлинската пумпа се надополнува со
дополнителни извори на топлинска енергија (нафтени и гасни котли за греење). Оваа
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дополнителна врска може да се направи преку контрола на зависноста помеѓу
надворешната температура и топлинското оптоварување. Големината на
топлинската пумпа ќе изнесува од 50 до 70% од вкупното топлинско
оптоварување според DIN 4701/EN 12831. Топлинската пумпа ќе задоволи од 75
до 92% од вкупното годишно топлинско оптоварување.

2.7.4

Алтернативен двоен паралелен режим на работа

Алтернативниот двоен режим на работа овозможува работа на системот со
температури над 50∘ 𝐶, што го прави овој режим на работа погоден за конвенционална
дистрибуција на топлинската енергија и преносни системи (радијатори).

2.8 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ИЗВОРОТ НА
ЕНЕРГИЈА ЗА РАСТВОР/ВОДА ТОПЛИНСКИТЕ ПУМПИ

Изворот на енергија кај раствор/вода топлинските пумпи
подземен колектор и тоа оформен oд:

се изведува како

 Хоризонтално поставени изменувачки црева (HDPE) за користење на топлината
од земјата.
 Вертикално поставени изменувачки црева (HDPE) за користење на топлината од
земјата.

Вертикaлно (GCHP)

Хоризонтално (GCHP)

Карпеста почва

Најголема површина на земјата

Поскапо

Поефтино

Помало искористување на земјиштето

Помали објекти

Голема ефикасност

Варирање на температурата

Табела 2.3 Видови на поврзување со земјата
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2.8.1

Хоризонтално поставени изменувачки црева (HDPE)

Од земјата како извор на енергија се разгледува горниот слој од земјата во
длабочина од 1,2 до 1,5 𝑚. Енергијата се обновува со помош на топлиноразменувачи кој
се поставуваат во близината на објектот што треба да се загрее. Енергијата што тече во
подлабоките слоеви изнесува само 0,063 ÷ 0,1 𝑊 ⁄𝑚2 , и може да се игнорира како извор
на енергија за погорните слоеви. Големината на потребната површина за поставување на
хоризонталните изменувачки црева зависи од термо – физичките својства на теренот,
како и од енергијата што се зрачи, односно од климатските услови. Топлинските својства,
како што се волуменскиот топлински капацитет и топлинската спроводливост се предмет
на постојаноста на земјата. Величините на земјата како што се влажноста, минералните
составни делови како што е на пример кварцот, како и процентот на воздухот во порите
на земјата се важни големини при правењето на пресметките. Доколку имаме поголема
топлинска спроводливост, тогаш имате терен со зголемена влажност, поголема содржина
на минерали и имаме намалување на воздухот во почвата. Оваа енергија од почвата со
помош на раствор (33 % GLYCOL ) се пренесува на работниот медиум во топлинската
пумпа. Капацитетот на почвата изнесува помеѓу 10 и 35 𝑊 ⁄𝑚2 .

Почва

Проток на топлина

Сува песоклива почва

𝑞𝐸 = 10 ÷ 15 𝑊 ⁄𝑚2

Влажна песоклива почва

𝑞𝐸 = 15 ÷ 20 𝑊 ⁄𝑚2

Сува глинеста почва

𝑞𝐸 = 20 ÷ 25 𝑊 ⁄𝑚2

Влажна глинеста почва

𝑞𝐸 = 25 ÷ 30 𝑊 ⁄𝑚2

Земја со подземни води

𝑞𝐸 = 30 ÷ 35 𝑊 ⁄𝑚2

Табела 2.4 Проток на топлина во земјата
За определување на должината на HDPE цревата вкопани во земјата, меродавен е
зимскиот режим на работа на системот со ладилен капацитет на испарувачот за една
топлинска пумпа 𝑄̇𝐾 . Големината на површина потребна за поставување на
хоризонталните изменувачки црева (HDPE) зависи од топлинското оптоварување и
структурата на земјата. Ладилниот капацитет на испарувачот на топлинската пумпа е
еднаков на разликата од излезниот капацитет на топлинската пумпа за греење 𝑄̇𝑊𝑃 и
потрошувачката на енергија на топлинската пумпа 𝑃𝑊𝑃 .
𝑄̇𝐾 = 𝑄̇𝑊𝑃 − 𝑃𝑊𝑃
Растојание на поставување помеѓу HDPE црева изнесува:
 За РЕ 20 𝑥 2,0 приближно се проценува на 0,3 𝑚 (3 𝑚 цевка/𝑚2 )
 За РЕ 25 𝑥 2,3 приближно се проценува на 0,5 𝑚 (2 𝑚 цевка/𝑚2 )
 За РЕ 32 𝑥 2,9 приближно се проценува на 0,7 𝑚 (1.5 𝑚 цевка/𝑚2 )
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Слика 2.9 Пример за собирен канал. А – влезна платформа 600 mm, В – бетонски
прстени, C – проток, D – повратен проток, Е – раздвојувач (сепаратор), F –
колекторски црева, G – песок, H – одводнување

Пример 2.2
Ако имаме топлинска пумпа со следни карактеристики: 0∘ 𝐶 на 33 % GLYCOL
на влез во топлинската пумпа, 35∘ 𝐶 на топлата вода која влегува во системот на
греење, 𝑄̇𝐾 = 8,4 𝐾𝑊 ладилен капацитет на испарувачот на топлинската пумпа.
Теренот има специфичен проток 25 𝑊 ⁄𝑚2 . Според тоа потребната површина
која е потребна за поставување на хоризонталните изменувачки црева е:
𝐹𝐸 =
𝐹𝐸 =

𝑄̇𝐾 2
𝑚
𝑞𝐸

8400
= 336 𝑚2
25

Бројот на сегменти со должина 2 ∙ 50 = 100 𝑚 изнесува:
𝑛=

𝐴 ∙ 3 336 ∙ 3
=
≈ 10
100
100

Се избира HDPE црева РЕ 20 𝑥 2,0.

Сите материјали треба да бидат од материјал отпорен на корозија. Треба да се посвети
внимание на тоа да температурата на 33 % GLYCOL треба да е помала од температурата
во просторијата каде е сместена топлинската пумпа. Од таа причина, сите цевки во
внатрешноста на објектот или во ѕидните канали мора да бидат заштитени од дифузија и
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мора да бидат термички изолирани, за да се спречи формирање на кондензација и
последувателни штети од влага. Алтернативно соодветен одвод може да биде инсталиран
за да се отстрани кондензатот.

Пример 2.3
Познати ни се следните големини:
-

Топлинско оптоварување на објектот 4,8 kW

Дополнително загревање на санитарна вода за три лица 0,75 kW
Прекин на електрична енергија 3 x 2 часа на ден (4 часа се земени
во предвид)
Се избира топлинска пумпа со капацитет на греење од 6,4 kW, и со
ладилен капацитет на испарувачот од 5 kW.
-

Определување на големината на подземниот колектор:
Tеренот има специфичен проток 25 𝑊 ⁄𝑚2 . Според тоа потребната
површина која е потребна
изменувачки црева е:

за

𝐹𝐸 =
𝐹𝐸 =

поставување

на

хоризонталните

𝑄̇𝐾 2
𝑚
𝑞𝐸

5000
= 200 𝑚2
25

Бројот на сегменти со должина 2 ∙ 50 = 100 𝑚 изнесува:
𝑛=

𝐴 ∙ 3 200 ∙ 3
=
=6
100
100

Се избира HDPE црева РЕ 20 𝑥 2,0. (6 сегменти со должина од 100 m и
0,201l/m).
Определување на волуменот на работниот медиум:
Разводниот и собирниот (повратниот колектор) се определуваат во
зависност од бројот на сегменти. Доводната и повратната цевка исто така
ќе бидат изведени од полиетиленски црева и тоа од РЕ32 до РЕ 63. Низ
доводната и повратната цевка ќе се транспортира целокупниот
волуменски проток на работниот медиум. За доводна и повратната цевка
се усвојува РЕ 32 x 3,0 (2,9), со должина од 2 x 5 = 10 m.
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𝑚 = број на сегменти ∙ 100𝑚 ∙ волумен на цевоводот
+ должина на доводниот и повратниот цевовод
∙ волуменот на цевоводот
𝑚 = 6 ∙ 100𝑚 ∙ 0,201

𝑙
+ 10𝑚 ∙ 0.531 = 125.91𝑙
𝑚

Се усвојуваат 130 l работен медиум.
Пад на притисокот во системот.
Протокот на работниот медиум во топлинската пумпа е 1600 l/h.
𝑞1 =

1600
= 267 𝑙⁄ℎ
6

Секој сегмент ќе има проток од 267 l/h.
Вкупниот пад на притисокот е еднаков на збирот:
∆𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑𝑝 + 𝑝ℎ𝑝
𝑝𝑠 – пад на притисокот во сегментот од 𝑝𝑠 = 𝑅 ∙ 100𝑚.
𝑝𝑑𝑝 – пад на притисокот во доводната и повратната цевка 𝑝𝑑𝑝 = 𝑅 ∙ 10𝑚.
𝑅 [𝑃𝑎⁄𝑚] – пад на притисокот на метар должен (додаток А).
𝑝ℎ𝑝 - пад на притисокот во топлинската пумпа односно во пад на
притисокот во испарувачот.
𝑅 за РЕ 20 𝑥 2,0 со проток од 0,267 𝑚3 ⁄ℎ изнесува 208 𝑃𝑎⁄𝑚.
𝑅 за РЕ 32 𝑥 2,9 со проток од 1.6 𝑚3 ⁄ℎ изнесува 520.61 𝑃𝑎⁄𝑚.
∆𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑𝑝 + 𝑝ℎ𝑝 = 208 ∙ 100 + 520.61 ∙ 10 + 9000 𝑃𝑎
∆𝑝 = 35006 𝑃𝑎 = 350.06 𝑚𝑏𝑎𝑟 = 3.5 𝑚𝑊𝑆
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2.8.2

Вертикално поставени изменувачки црева (HDPE)

Вертикално поставените изменувачки црева за користење на топлината од земјата
во облик на двојна U – сонда, се алтернатива за хоризонталните поставени црева кога
имаме на располагање ограничена површина за поставување на изменувачките црева.

Слика 2.10 Вертикално поставени изменувачки црева во облик на двојна U – сонда, А –
бетонска суспензија(бетонит), B – заштитна капа
Во една дупка има еден U – сегмент кој е составен од двојни изменувачки црева во облик
на буквата U. Просторот помеѓу изменувачките црева и земјата е исполнет со високо
проводен материјал бентонит. Искуството покажало дека специфичниот топлински
проток може да варира значително и тоа помеѓу 20 и 100 W/m сонда. Често пресметките
се прават со просечна вредност од 50 W/m. Растојанието помеѓу две сонди во земјата е:
- До 50 метри длабочина најмалку 5 m
- До 100 метри длабочина најмалку 6 m
Поставувањето на сондите се прави со дупчење, и мора да се добие законска дозвола.

Пример 2.4
Се избира топлинска пумпа со капацитет на греење од 6,4 kW, и со ладилен
капацитет на испарувачот од 5 kW. Се усвојува специфичен топлински
проток од 50 W/m. длабочината на сондата изнесува:
5000 𝑊
𝐼=
= 100𝑚
50 𝑊 ⁄𝑚
За сондата се избира цевка РЕ 32 x 3,0 (2,9) со 0,531 l/m.
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Определување на волуменот на работниот медиум:
За доводна и повратна цевка се препорачува РЕ 32 x 3,0(2,9), со должина
од 10 m (2 x 5m)
𝑚 = 2 ∙ должината на сондата ∙ 2 ∙ волуменот на цевоводот
+ олжина на доводниот и повратниот цевовод
∙ волуменот на цевоводот
𝑚 = 2 ∙ 100 ∙ 2 ∙ 0.531 + 10 ∙ 0.531 = 217.7𝑙 ≈ 220𝑙

Пад на притисокот во системот.
Протокот на работниот медиум во топлинската пумпа е 1600 l/h. Во секој
U – сегмент протокот е 800 l/h.
∆𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑𝑝 + 𝑝ℎ𝑝
𝑝𝑠 – пад на притисокот во двојната U - сонда од 𝑝𝑠 = 𝑅 ∙ 2 ∙ 100𝑚
𝑝𝑑𝑝 – пад на притисокот во доводната и повратната цевка 𝑝𝑑𝑝 = 𝑅 ∙ 10𝑚
𝑅 [𝑃𝑎⁄𝑚] – пад на притисокот на метар должен (додаток А).
𝑝ℎ𝑝 - пад на притисокот во топлинската пумпа односно во пад на
притисокот во испарувачот.
∆𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑑𝑝 + 𝑝ℎ𝑝 = 154,78 𝑃𝑎/𝑚 ∙ 2 ∙ 100𝑚 + 520,61 ∙ 10𝑚 + 9000𝑃𝑎
∆𝑝 = 45162 𝑃𝑎 = 451,62 𝑚𝑏𝑎𝑟 = 4.5 𝑚𝑊𝑆

2.8.3 Мембранско – експанзиониот сад
𝑉𝐴 - вкупен волумен на работниот медиум (33 % GLYCOL или Tyfocor) во
системот.
𝑉𝑁 – номинален волумен на мембранско – експанзиониот сад
𝑉𝑍 – зголемување на волуменот поради загревање на системот 𝑉𝑍 = 𝑉𝐴 ∙ 𝛽
𝛽 − коефициент на проширување (𝛽 за Tyfocor е 0,01)
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𝑉𝑉 – сигурност на доводниот проток
𝑉𝑉 = 𝑉𝐴 ∙ (количина вода 0,005), најмалку 3 литри (според 𝐷𝐼𝑁4807)
𝑝𝑒 – дозволен притисок
𝑝𝑒 = 𝑝𝑠𝑖 − 0,1 ∙ 𝑝𝑠𝑖 = 0,9 ∙ 𝑝𝑠𝑖
𝑝𝑠𝑖 – притисок на сигурносниот вентил 𝑝𝑠𝑖 = 3 𝑏𝑎𝑟
𝑉𝑁 =

𝑉𝑍 + 𝑉𝑉
∙ (𝑝𝑒 + 1)
𝑝𝑒 − 𝑝𝑠𝑡

𝑝𝑠𝑡 = 1,5 𝑏𝑎𝑟 – влезен притисок на азотот

1.

Димензионирање на мембранско – експанзиониот сад кај хоризонтално
поставените изменувачки црева (пример 3)
𝑉𝐴 = 130 𝑙
𝑉𝑍 = 𝑉𝐴 ∙ 𝛽 = 130 ∙ 0,01 = 1,3 𝑙
𝑉𝑉 = 𝑉𝐴 ∙ 0,005 = 130 ∙ 0,005 = 0,65 𝑙 се усвојува 3 𝑙
𝑉𝑁 =

2.

𝑉𝑍 + 𝑉𝑉
1,3 + 3
∙ (𝑝𝑒 + 1) =
∙ (2,7 + 1) = 13,25 𝑙
𝑝𝑒 − 𝑝𝑠𝑡
2,7 − 1,5

Димензионирање на мембранско – експанзиониот сад кај вертикално
поставените изменувачки црева во облик двојна U – сонда (пример 4)
𝑉𝐴 = 220 𝑙
𝑉𝑍 = 𝑉𝐴 ∙ 𝛽 = 220 ∙ 0,01 = 2,2 𝑙
𝑉𝑉 = 𝑉𝐴 ∙ 0,005 = 220 ∙ 0,005 = 1,1 𝑙 се усвојува 3 𝑙
𝑉𝑁 =

𝑉𝑍 + 𝑉𝑉
2,2 + 3
∙ (𝑝𝑒 + 1) =
∙ (2,5 + 1) = 15,17 𝑙
𝑝𝑒 − 𝑝𝑠𝑡
2,7 − 1,5

2.9 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ИЗВОРОТ НА
ЕНЕРГИЈА ЗА ВОДА/ВОДА ТОПЛИНСКИТЕ ПУМПИ
Топлинската пумпа вода/вода ја користи енергијата која е содржана во подземните
води. Подземна вода/вода топлинските пумпи постигнаа висок коефициент на
ефикасност. Во текот на целата година подземните води имаа речиси константна
температура од 7 до 12ºС. Во споредба со другите извори на енергија, нивото на
температурата треба да се зголеми само малку повисоко, да за може да се оствари греење.
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Температура 35ºС

А

С

В

10ºС
0ºС
-5ºС
Слика 2.11 Температура на изворот на топлина. А – подземни води, В – земја, С – воздух

Бунарот кој треба да користи е со длабочина од приближно 15 m. Растојанието
помеѓу доводниот и повратниот бунар треба да биди минимум 5 m. Бунарите треба да
бидат ориентирани во насока на подземните води. Подземната вода со помош на пумпа се
транспортира со испарувачот во топлинската пумпа. Потребниот волуменски проток на
подземната вода се пресметува на следниот начин.
𝑄̇𝐾 = 𝑉̇ ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑊𝑄𝐸 − 𝑡𝑊𝑄𝐴 )
𝑉̇ =

𝑄̇𝐾
𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑊𝑄𝐸 − 𝑡𝑊𝑄𝐴 )

Ладилниот капацитет 𝑄̇𝑊𝑃 претставува разлика од излезниот капацитет за греење на
топлинската пумпа и потрошувачката на електрична енергија 𝑃𝑊𝑃 .
𝑄̇𝐾 = 𝑄̇𝑊𝑃 − 𝑃𝑊𝑃
𝑐𝑝 [𝑘𝑊ℎ⁄(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] – специфичен топлински капацитет
𝑃𝑊𝑃 [𝑘𝑊 ] – потрошувачка на електрична енергија
𝑄̇𝐾 [𝑘𝑊 ] - ладилен капацитет
𝑄̇𝑊𝑃 [𝑘𝑊 ] - излезен капацитет за греење
𝑡𝑊𝑄𝐴 [𝐾 ] – температура на излезот од изворот на топлина
𝑡𝑊𝑄𝐸 [𝐾 ] – температура на влезот од изворот на топлина
𝑉̇ [𝑚3 ⁄ℎ] - волуменски проток
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𝜌 [𝑘𝑔⁄𝑚3 ] – густина

Слика 2.12 Топлинска пумпа вода/вода. A – топлинска пумпа, B – повратен бунар, C –
доводен бунар, D – цевка под притисок, Е – доводна цевка, F – неповратен вентил, G –
потопна пумпа, Н – насока на подземните води, К – влез во бунарите, L – циркулациона
пумпа, М – топлиноразменувач

Пример 2.5
Ако ни се познати следните податоци: топлинско оптоварување (DIN 4701/EN
12831) изнесува 12 kW, минимална надворешна температура
-14ºС,
максимална температура на системот за греење 45ºС, период на прекин на
електричната енергија 2 x 3h. Според податоците вкупното топлинско
оптоварување ќе биди 16,9 kW. Се избира топлинска пумпа со капацитет за
греење од 17,6 kW и ладилен капацитет 13,6 kW. Ладилниот капацитет треба да
биде исполнет од подземните води како извор на енергија. Со ладолен ефект од
4K, волуменскиот проток на подземните води е:
𝑉̇ =

𝑄̇𝐾
𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑊𝑄𝐸 − 𝑡𝑊𝑄𝐴 )

=

13,6
= 2,92 𝑚3 ⁄ℎ
1000 ∙ 1,163 ∙ 10−3 ∙ 4

Овој проект бара дозвола од соодветна локална власт.
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Основи на
технологијата
на соларните
колектори

3
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3.1

ВОВЕД

Сонцето дава два вида на енергија, светлосна и топлинска. Многу години на
назад човекот ја користи енергијата на сонцето за осветлување и загревање на домовите.
Денес, за да ја искористи сончевата енергија за осветлување и греење, човекот применува
специјална опрема и посебни архитектонски решенија на домовите.
Уредите во кои се врши собирање на сончевите зраци и нивно трансформирање
во топлина се нарекуваат сончеви колектори. Сончевите колектори се најзначајните и
најскапите делови од еден соларен систем. Според конструкцијата и начинот на
функционирање се разликуваат два основни вида на соларни колектори: рамни и
фокусирачки. Рамните колектори го собираат глобалното сончево зрачење и го
трансформираат во топлина до температура од 100ºС, додека фокусирачките, со помош
на оптички систем, го концентрираат сончевото зрачење со што се постигнуваат
температури и од 3000ºС. Претворањето на сончевата енергија во топлина е едноставен
физички процес: зрачењето директно се апсорбира во разни материјали, при што
апсорбираната топлина во најголем дел се претвора во кинетичка енергија на електроните
и во вибрации на атомите на материјалот од кој е направен апсорберот.
Кога сончевото зрачење ќе падне на некој апсорбер, еден дел ќе се апсорбира, а
друг ќе се рефлексира.

Слика 3.1 Апсорбција и рефлексија на сончевото зрачење:1.Сончево зрачење,
2.Апсорбирано зрачење, 3.рефлектирано зрачење, 4.Апсорбер
Коефициентот на апсорбција 𝛼 представува однос помеѓу апсорбираната енергија
𝐼𝑎 и енергијата од сончевото зрачење кое паѓа на апсорберот 𝐼.
𝛼=
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𝐼𝑎
𝐼

Коефициентот на рефлексија е однос помеѓу енергијата рефлектирана од
апсорберот 𝐼𝑟 и енергијата од сончевото зрачење кое паѓа на апсорберот 𝐼.
𝜌=

3.1.1

𝐼𝑟
𝐼

Колектори без концентрирање на сончевото зрачење

Уредите во кои се врши трансформација на сончевото зрачење во топлинска
енергија во вид на загреан флуид (воздух или течност) без да се врши концентрација на
сончевото зрачење, се нарекуваат колектори без концентрација на сончевото зрачење,
или рамни соларни колектори.
Рамните соларни колектори се наједноставните уреди со помош на кои глобалното
сончево зрачење може да се фати, апсорбира и претвори во топлина.
Од течностите кои, како работен флуид, најмногу се користат кај рамните
колектори се користи: водата, смеса на антифризи, или различни јаглероводороди и
силиконски термички масла.
Рамните колектори се најпогодни за примена онаму каде што се работи со ниски
температури, како што е припрема на топла вода за санитарни потреби и греење. Тие го
собираат како директното, така и дифузното зрачење. Бидејќи нема потреба да го пратат
Сонцето, цената на чинење и трошоците на одржување се минимални. Рамниот соларен
колектор се состои од следните делови:
-

Провидна покривка (површина која ги пропушта сончевите зраци)

-

Апсорбер (апсорпциона плоча која ја впива топлината)

-

Изолација (за заштита од губење на топлината)

-

Канали или цевки за транспорт на флуидот (течност или воздух)

-

Тело на колекторот

Провидна покривка. Провидната покривка има две основни задачи: во соларниот
колектор да воспостави ефект на стаклена градина и да го заштити апсорберот од
непосредниот контакт со атмосферскиот воздух. Покрај овие две основни задачи
провидната покривка на соларниот колектор треба да го заштити апсорберот од:
прашина, атмосферски падавини и други атмосферски загадувања. Тоа знаци дека треба
да има механичка и топлотна отпорност, но треба да биде и хемиски постојана. Како
провидна покривка на колекторите можат да се искористат повеќе материјали, но горе
наведените услови најдобро ги задоволуваат стаклените плочи и пластични фолии
изработени од смеса на стаклени влакна и разни видови на полиетилени.
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Апсорбери. Апсорберот е најважен и најосетлив дел од соларниот колектор, бидејќи од
него главно зависи ефикасноста на колекторот. Треба да се има во предвид дека
апсорберот во исто време е и изменувач на топлина, бидејќи топлинската енергија
примена од Сонцето се предава на флуидот за транспорт, кој ја носи топлината до
потрошувачот или акумулаторот на топлина за подоцнежна употреба. Апсорберите се
прават од бакар, алуминиум, челик, манган и специјални видови на пластични
материјали. Апсорберите со бакарни цевки се многу ефикасни и долготрајни во
експлоатацијата. Површината на апсорберот изложена на Сонцето, се премачкува со
специјална тн. селективна покривка, кај некои колектори со матцрна боја, која добро го
апсорбира високофреквентното соларно зрачење, а е лош емитатор на ниско
фреквентното инфрацрвено зрачење. Како селективни површини најчесто се користат:
галванизиран црн никел, црн хром, бакарен оксид или анодизиран алуминиум, но
отпорноста на овие материјали на присуство на влага се уште не е докажана. Од 100%
сончево зрачење што ќе го прими, селективната површина апсорбира 95% од
инфрацрвеното зрачење, а одбива околу 5%. Затоа во последно време за соларните
колектори се повеќе се користи селективна површина. Недостаток и е тоа што се уште е
доста скапа и недоволно испитана на постојаност.
Изолација. Топлината секогаш се пренесува од потопло на поладно тело. Изолацијата има
задача да го спречи, или намали пренесувањето на топлината. Бидејќи изолацијата го
спречува пренесувањето на топлината од внатрешноста кон надворешноста на
колекторот, каде температурата е пониска, таа претставува многу важен елемент од било
кој соларен колектор.
Како материјал за топлинска изолација кај колекторот најчесто се користи
стаклена волна. На дното и бочните страни од колекторот доволен е слој од стаклена
волна со дебелина од 5 до 10 cm. Место стаклена волна како изолација често се користат
и синтетички пенливи материјали, како што се: стиропорот, полиуретанот и други. Овие
материјали се отпорни на влажност, лесно се сечат, не се скапи, но веќе на 100ºС се
топлат.
Канали и цевки. Со цел што поефикасно предавање на топлината на работниот флуид,
апсорберот треба да има што подобра проводливост на топлината и да биде во
понепосреден контакт со флуидот. Цевките се од различни профили вградени во рамната
плоча на апсорберот со заварување, или вметнати во профилирани лежишта на плочата,
профили на црни цевки во вид на заварена плоча и профилирани плочи од пластичен
материјал. Целта е допирната површина меѓу цевките кои го транспортираат флуидот и
плочата на апсорберот да биде што поголема. Со цел да се намали падот на притисокот, а
со тоа зголеми и работниот век, цевките треба да бидат со дијаметар минимум NO15 или
нешто поголем. За да се зголеми трансферот на топлина подобро е цевките да се прилепат
за апсорберот, но со тоа се зголемува и цената на производство.
Тело на колекторот. Телото на колекторот служи за:
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-

Сместување на елементите од колекторот.

-

Заштита на апсорберот и изолација од атмосферските влијанија.

-

Намалување на загубите на топлина од апсорберот со конвекција и кондукција.

Телото или куќиштето на соларниот колектор може да се изработи од метал или од
пластични материјали. Покрај металите, како што се челик, алуминиум, манган и други за
изработка на телото на колекторот може да се користи и поцинкувана ламарина,
фиберстакло, високотемпературни термопластични материјали и дрво.

3.1.2

Колектори со концентрирање на сончевото зрачење

Со зголемување на густината на сончевото зрачење на местото на користење, што
се постигнува со негово концентрирање, може да се добие топлинска енергија со
температури до 1000ºС и повисоки. Сончевото зрачење може да се концентрира на повеќе
начини со разни оптички уреди. Оптичките средства можат да се поделат во две групи и
тоа: огледала и леќи.
Огледалата можат да бидат рамни (плоча) или да имаат закривени површини.
Огледалата со закривени површини можат да бидат во вид на сфера, елипса, парабола и
цилиндрично – параболични. Благодарение на концентрирањето на сончевото зрачење кај
овие колектори се постигнуваат високи температури, но и тие како и колекторите со
вакуумска цевка, го фокусираат само директното сончевото зрачење т.е. работаат
единствено кога има сончево зрачење, а се многу неефикасни во магловите и облачните
предели. Според тоа, колекторите со концентрирање на сончевото зрачење се многу
практични за примена во подрачја со поголем интензитет на сончевото зрачење, како што
се пустинските предели или подрачја во близина на екваторот. Колекторите со
концентрирање на сончевото зрачење работаат единствено кога директно се вперени кон
Сонцето. За да се оствати тоа, овие системи користат механизам за движење, со кој
истите во текот на денот се движат и држат фокусирани кон Сонцето. Движењето може
да биде во една или во две оски. Кај системите за пратење на Сончето со една оска,
колекторот се движи од исток кон запад, а кај системите за пратење на Сончето со две
подвижни оски, колекторите се движат исток – запад и север – југ (со цел да го пратат
Сончето во текот на целата година). Колекторите со концентрирање на сончевото
зрачење најмногу се користат во комерцијални објекти, бидејќи се поскапи и е потребно
континуирано одржување на системот за пратење. Повеќето системи наменети за
станбени објекти користат колектори со механизам за вртење во една оска, бидејќи
истите се поефтини и поедноставни од оние со механизам за вртење во две оски.
Најприменувани комерцијални системи со колектори со концентрирање на сончевото
зрачење се во вид на: цилиндер, чинија и кула, така наречени според начинот на кој го
фокусираат сончевото зрачење.

69

СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА

3.2

Системите за добивање на топла санитарна вода најчесто користат рамни
колектори со природна или принудна циркулација на работниот флуид. Во зависност од
конструкцијата, системите можат да бидат директни (отворени, проточни) или
индиректни (затворени, циркулациони).

3.2.1

Соларни системи со природна циркулација

Овој систем, познат уште како и термосифонски, е наједноставен и најефтин
начин за подготовка на топла вода. Работи врз принцип на искористување на разликата во
густината помеѓу ладната и загреаната течност и делувањето на гравитацијата.

Слика 3.2 Соларен систем со природна циркулација на течноста
Од колекторот загреаниот флуид заради помалата густина се подига нагоре кон
резервоарот, каде му ја предава топлина на водата која тече во одвоен циркулационен
круг од водоводната мрежа. Притоа флуидот се лади, му се зголемува густината и тој
повторно се враќа во колекторот. Со тоа се воспоставува циркулација на флуидот без
потреба од циркулациона пумпа и дополнителни контролни уреди. Како флуид, заради
можност од мрзнење се користи гликол. Во периодите на помал интензитет на сончевото
зрачење, постои можност за вградување на електричен греач заради догревање на водата.
Типичен соларен систем за задоволување на 90÷100% од потребите за топла вода на
просечно семејство, во летните месеци, има колектор со површина од 3 до 4 m2 и
резервоар од 150 до 200 l.
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3.2.2

Соларни системи со принудна циркулација на флуидот

Основните компоненти на соларните системи со принудна циркулација на
флуидот се (слика 3.3 ): соларен колектор (1), резервоар (8) со изменувач на топлина (6),
циркулациона пумпа (5) и контролен уред (4). Како дополнителен извор на топлина, во
периодите кога нема сончево зрачење, може да се користи електричен греач кој се
сместува во резевоарот за толпа вода, или да се користи дополнителен котел кој согорува
нафта или природен гас (9). Циркулацијата на водата меѓу котелот и резевоарот се
остварува со циркулациона пумпа. Контролниот уред (4), кој всушност е диференцијален
термостат со потребна автоматика, ја контролира работата на пумпата (5). Таа се
вклучува кога разликата на температурите на водата во колекторот и резервоарот ќе ја
надмине зададената вредност (обично 5ºС).

Слика 3.3 Соларен систем со принудна циркулација на течноста
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3.3

СОЛАРНИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

За трансформација на енергијата на сончевото зрачење во топлинска енергија со
температури повисоки од 400ºС се користат соларни системи со концентратори на
сончевото зрачење. Оваа енергија може понатаму да се трансформира во други типови на
енергија (механичка, електрична) користејќи, зависно од температурата на топлинскиот
извор, некој соодветен термодинамички циклус (Ранкинов, Стирлингов и други).
Постојат повеќе различни изведби на сончеви термоенергетски постројки, но сите
се состојат од три основни подсистеми:
-

Подсистем за трансформација на сончевото зрачење во топлинска енергија
(колекторско поле со или без акумулатор на топлината).

-

Подсистем за трансформација на топлинската енергија во електрична.

-

Подсистем за ладење и предавање на топлината кон околната средина.

Колекторското поле го претвора сончевото зрачење во топлинска енергија која со
помош на флуид за транспорт на енергија или се акумулира, или дирекно се носи во
изменувачот на топлината (парогенератор). Тука, обично, се предава на друг флуид кој
испарува. Испарениот флуид експандира во некој вид на термален мотор (парна турбина)
каде топлинската енергија се трансформира во механичка, која понатаму може да се
користи за задвижување на електрични генератори, пумпи, компресори или други уреди.
Првите постројки за производство на електрична енергија со помош на
високотемпературната конверзија на сончевото зрачење се направени уште од крајот на
XIX век. Но понатамошниот развој бил запрен се до појавата на нафтената криза во
седумдесеттите години на минатиот век, кога во текот на осумдесеттите се изградени и
тестирани неколку пилот постројки. Но оттогаш не се направени нови комерцијални
соларни термоелектрични системи заради неконкурентноста во споредба со
конвенцијалните извори и отсуство на поддршката од страна на државните институции во
земјите со поголемо ниво на сончево зрачење. И покрај тоа, се предвидува натамошен
развој на технологијата и намалување на инвестиционите трошоци, кои сега се од 2,5 до
3,5 пати поголеми во споредба со класичните извори на фосилни горива. После две
декади на застој најавени се нови проекти во Шпанија, Австралија, САД и на други
места. Според некои анализи позначаен удел во производството на електрична енергија
од оваа технологија може да се очекува кон средината на овој век.
Во споредба со конвенционалните ТЕЦ на фосилни горива, соларните
термоелектрични централи не продуцираат јаглен диоксид, што ги прави потполно
прифатливи од еколошки аспект. За разлика од другите технологии за искористување на
обновливите извори на енергија, соларните термоелектрични централи можат подобро да
го прилагодат производството кон дневните промени на оптоварувањето на
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потрошувачите. Имено, овие постројки можат да имаат систем за акумулирање на
топлинската енергија. Тој обично се состои од два резервоари наполнети со течен флуид,
загреан на различни температури. Во периодите на вишок на сончевото зрачење,
топлината се акумулира во еден резервоар, а подоцна кога е потребно, му се предава на
парогенераторот преку струење на флуидот кон другиот резервоар. На тој начин може да
се продолжи работата на централата и неколку часови по заоѓањето на сонцето.
Зависно од обликот на огледалните површини, соларните системи со
концентрирање на сончевото зрачење можат да се поделат на:
-

Системи со цилиндрично параболични колектори.

-

Системи во вид на кула со централен проемник.

-

Системи со концентратор во вид на чинија.

-

Линиарен Френелов рефлекторски системи.

3.4

АГОЛ НА НАКЛОН И АГОЛ НА АЗИМУТ

За да се постигне оптимален прием на сончевата енергија преку колекторите,
потребно е истите да бидат насочени во смерот на Сонцето. Аголот на наклонот и аголот
на азимутот претставуваат мерка за насочување на колекторот. Аголот на наклонот 𝛼, е
агол меѓу хоризонталата и колекторот. При монтажа на коси пкриви, аголот на наклонот
е зададен со аголот на наклонот на покривот. Најголема количина на енергија може да
превземи апсорберот на колекторот, кога рамнината на колекторот се наоѓа вертикално
према значењето на Сонцето. Бидејќи аголот на зрачењето зависи од делот на денот и
годишниот период, рамнината на колекторот треба да биде поставена во адекватна
положба према сонцето за време на фазата на најголемата енергетска понуда. Во пракса
идеален агол на наклон е меѓу 30º и 45º.

Слика 3.4 Агол на наклонот 𝛼 на колекторот
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Аголот на азимутот го дефинира отстапувањето на рамнината на колекторот од
јужната страна. Рамнината на колекторот нанесена према југ се вика агол на азимут = 0º.
Бидејќи сончевото зрачење напладне е најинтензивно, рамнината на колекторот треба да
биде насочена кон југ. Остапувањата од јужната насока до 45º јужно – источно односно
јужно – западно се сеуште прифатливи.

Слика 3.5Насочување на колекторот – отстапување; A – рамнина на колекторот;
агол на азимут

3.4.1

B–

Оптимално насочување и наклон

Во јужна насока и околу 30º до 35º наклон према хоризонталата на ниво на
годишен просек се добива најголема енергија. И при значајни остапувања од таа насока
(југо – запад до југо – исток, наклон 25º до 55º ), термичката соларна инсталација е
исплатлива.
На слика 3.6, графички е прикажано намалувањето на добиената енергија кога
колекторското поле не е можно оптимално да се постави. Од сликата се гледа дека
поповолен е порамен наклон, ако површината на колекторот не е можно да се насочи
према југ. Колекторите со наклон од 30º и при насочување од 45º према југо – запад, се
добива скоро 95% од оптималните добивки на енергијата. И при насочување према исток
или према запад, може да се смета со 85%, ако наклонот на покривот лежи меѓу 25º и 40º.
Во зима поповолен е поостар агол, тогаш инсталацијата постигнува две третини од
добивките на летното полугодие. Аголот на поставување помал од 20º треба да се
избегнува, бидејќи е отежнато чистењето на колекторот. Сенката ја намалува добивката
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на енергија. Колекторското поле треба да се постави и димензионира така да под
влијание на сенката од соседните згради или дрва, столбови за струја, биде што е можно
помало.

Слика 3.6 Влијание на насочувањето, наклонот и сенката на добиената енергија
(Пример: 30º, 45º, југо – запад →95%)

3.5

КОЕФИЦИЕНТ НА КОРИСНО ДЕЈСТВО

Дел од сончевото зрачење кое паѓа на колекторот се губи со рефлексија и
апсорпција. Оптичкиот степен на корисно дејство 𝜂0 ги зема во предвид овие загуби.
При загревање на колекторот преку топлоносителот се предава дел од топлината
со зрачење и конвекција на околината. Тие загуби се земаат во предвид со коефициентите
за загуби: 𝑘1 и 𝑘2 . Коефициентите на загубена топлина и оптичкиот степен на корисно
дејство го определуваат степенот на корисно дејство на колекторот, определен со помош
на следната равенка:
𝜂 = 𝜂0 − 𝑘1 ∙

Δ𝑇
Δ𝑇 2
− 𝑘2
𝐸𝑔
𝐸𝑔

Каде што:
𝑘1 , 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾) – константен дел на загуба на топлина на колекторот.
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(1.1)

𝑘2 , 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾) - квадратен дел на загубата на топлина која зависи од температурата.
Референтни вредности за оптичкиот коефициент на корисно дејство и
коефициентите на загубена топлина се дадени во следната табела:

Тип на
колектор

Оптички ККД,

𝒌𝟏

𝒌𝟐

𝜼𝟎 , %

𝑾⁄(𝒎𝟐 ∙ 𝑲)

𝑾⁄(𝒎𝟐 ∙ 𝑲)

Специфичен
ККД
𝒌𝑱⁄(𝒎𝟐 ∙ 𝑲)

84
84
84
77,5
82,5

K11
K12
K2
K3
K4

3,36
4,16
1,75
1,476
1,19

0,013
0,0073
0,008
0,0075
0,009

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

Табела 3.1 Оптички и специфичен коефициент на корисно дејство
Ако температурната разлика меѓу колекторот и околината е нула, тогаш
колекторот нема загуби на топлина према околината. Степенот на корисно дејство 𝜂 има
максимална вредност. Во овј случај се зборува за оптички степен на корисно дејство.

3.5.1

Соларен степен на покривање

Соларниот стерен на покриеност е вредност во % и покажува колкав дел од
потребната енергија за загревање на санитарна вода може да се обезбеди со соларната
инсталација. Површината на апсорберот треба така да се димензионира така да во
летниот период не произведе вишок топлина. Што е поголем степенот на покривање,
помал е степенот на крисно дејство. Со зголемување на степенот на покривање се
зголемува температурата на медиумот за греење, а со тоа се сголемуваат загубите ма
топлина.
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Слика 3.7 Соларен степен на покривање за колектор K1

Слика 3.8 Соларен степен на покривање за колектор K2, K3 и K4

3.6
ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА НА АПСОРБЕРОТ И
ВОЛУМЕНОТ НА АКУМУЛАТОРОТ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА

Како основа за определување на површината
метеоролошките услови, глобалното загревање, облачноста.

на

апсорберот

служат

За одредување на волуменот на акумулаторот 𝑉𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛 се користат следните
вредности (према VDI 2067) прикажани во следната табела.
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Потреба за топла вода 𝑉𝑝 (𝑙⁄𝑑 ∙ особа),
температура на водата 45ºС
Во станбени згради
Високи потреби
Средни потреби
Едноставни потреби

60 - 100
30 - 60
15 - 30

Хотели, пансиони, домови
Соби со капатила и туш
170 - 260
Соби со капатила
135 - 196
Соби со туш
74 - 135
Домови, пансиони
37 - 74
Искуствена вредност 30 до 50 литри

Табела 3.2 Потреба од санитарна топла вода према VDI 2067
Вкупниот волумен на соларниот акумулатор (волумен на соларниот акумулатор +
додаден загреан волумен) треба да биде димензиониран за 1,5 до 2 пати од дневната
потреба за санитарна топла вода.
𝑉𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛 =

2 ∙ 𝑉𝑠𝑎 ∙ 𝑃 ∙ (𝑡𝑤 − 𝑡𝑘 )
𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑠𝑎

(1.1)

Каде што:
𝑉𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛 - најмал волумен на акумулаторот во литри. Искуствена вресност 75 до 100
(𝑙 ⁄𝑑 ∙ особа).
𝑉𝑠𝑎 – потреба за топла вода во (𝑙 ⁄𝑑 ∙ особа), според табела 3.2.
𝑃 - број на особи.
𝑡𝑤 – температура на СТВ на местото на користење.
𝑡𝑘 - температура на ладната вода.
𝑡𝑠𝑎 - температура на топлата вода во акумулаторот.

Потребната топлина за базен зависи од типот на базенот (базен во хала или базен
на слободен простор), покривање како и положбата на базенот. Кај отворените базени
потребната топлина е условена со промената на температурата на надворешниот воздух,
промената на облачноста, топлинската изолација и саканата температура на водата во
базенот.
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Кај затворените базени потребната топлина е условена од вентилацијата,
влажноста на воздухот, температурата на воздухот и саканата температура на водата во
базенот. За одржување на температурата на водата во базенот (не за загревање) се тргнува
од ориентационите вредности за определување на површината на апсорберот во контакт
со површината на разменувачот на топлина.
Греењето на просториите преку сончева енергија е неповолно во однос на
загревањето на СТВ. Периодот кога има најголема понуда на сончева енергија е во
расчекор со периодот за најголема потреба од енергија за греење. Потребата за
потрошувачка на топлинската енергија за загревање на СТВ преку целата година е
константна, времето за најголема потреба од топлинска енергија за греење на
просториите е со релативно мала понуда на сончевата енергија. За да се реализира
припомошта на греењето на просториите, површината на апсорберот мора да биде
релативно голема, тогаш во летниот период би дошло до стагнација во соларниот круг.
Од хидрауличен аспект, инсталацијата за припомош на греењето многу лесно може да се
монтира еден акумулатор.

Пример 3.1
За загревање на санитарна топла вода за куќа за едно семејство.
Наклон на покривот 45º . Број на особи 𝑃 = 4 , со средни барања;
Температура на потрошуваната вода 𝑡𝑤 = 45°С; температура на ладната вода
𝑡𝑘 = 10°С; усвоен степен на соларно покривање 60%; тип на колектор К1, К2,
К3, К4. Во периодот на лошо време за користење на инсталацијата да се
предвиди котел за соодветно загревање на СТВ.
Решение:
Се определува потребата за топла вода според нормите VDI 2067.
𝑉𝑠𝑎 = 50(𝑙 ⁄𝑑 ∙ особа), од ова произлегува дека потребата за топла вода за
четири особи изнесува 200 l/den.
Одредување на волуменот на акумулаторот.
Се усвојува температурата на топлата вода во акумулаторот да
изнесува 𝑡𝑠𝑝 = 60°С.
𝑉𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛 =

2 ∙ 𝑉𝑠𝑎 ∙ 𝑃 ∙ (𝑡𝑤 − 𝑡𝑘 ) 2 ∙ 50 ∙ 4 ∙ (45 − 10)
=
= 280 𝑙
𝑡𝑠𝑝 − 𝑡𝑠𝑎
60 − 10

Може да се усвои големината на акумулаторот за топла вода со волумен од
300 𝑙.
Вкупната површина на апсорберот 𝐴𝐺 и број на колектори 𝑧.
a) Плочаст колектор К1, со површина на апсорберот 2,5 𝑚2 . Потребната
површина на апсорберот 𝐴 по особи изнесува 1,2 до 1,5 𝑚2 .
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𝐴𝐺 = 𝐴 ∙ 𝑃 = (1,2 до 1,5) ∙ 4 = 4,8 до 6,0 𝑚2

Вкупната површина на апсорберот 𝐴𝐺 и број на колектори 𝑧.
a) Плочаст колектор К1, со површина на апсорберот 2,5 𝑚2 . Потребната
површина на апсорберот 𝐴 по особи изнесува 1,2 до 1,5 𝑚2 .
𝐴𝐺 = 𝐴 ∙ 𝑃 = (1,2 до 1,5) ∙ 4 = 4,8 до 6,0 𝑚2
Се усвојува поле со два колектори К11, со соларен степен на покривање од
60%.
Потребната површина на апсорберот 𝐴 по особа изнесува 0,8 до 1,0 𝑚2 .
𝐴𝐺 = 𝐴 ∙ 𝑃 = (0,8 до 1,0) ∙ 4 = 3,2 до 4,0 𝑚2
Се усвојува поле со три колектори К21, или еден колектор К23 со соларен
степен на покривање од 65%.
b) Вакуум цевни колектори со бакарен апсорбер К2
Површина на апсорберот: тип К21 со 1 𝑚2 , тип К22 со 2 𝑚2 и тип К23 3 𝑚2 .
Потребната површина на апсорберот 𝐴 по особа изнесува 0,8 до 1,0 𝑚2 .
𝐴𝐺 = 𝐴 ∙ 𝑃 = (0,8 до 1,0) ∙ 4 = 3,2 до 4,0 𝑚2
Се усвојува поле со три колектори К21, или еден колектор К23 со соларен
степен на покривање од 65%.
c) Вакуум цевни колектор со стаклен апсорбер К3
Површина на апсорберот 1,43 𝑚2 .
Потребната површина на апсорберот 𝐴 по особи изнесува 0,8 до 1,0 𝑚2 .
𝐴𝐺 = 𝐴 ∙ 𝑃 = (0,8 до 1,0) ∙ 4 = 3,2 до 4,0 𝑚2
Се усвојува поле со три колектори К3, со соларен степен на покривање од
65%.
d) Вакуум цевен колектор према Heatpipe принцип К4
Површина на апсорберот: тип К41 со 2 𝑚2 , тип К42 со 3 𝑚2 . Потребната
површина на апсорберот 𝐴 по особи изнесува 0,8 до 1,0 𝑚2 .
𝐴𝐺 = 𝐴 ∙ 𝑃 = (0,8 до 1,0) ∙ 4 = 3,2 до 4,0 𝑚2
Се усвојува поле со еден колектор К42, со соларен степен на покривање од
65%.
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Пример 3.2
За загревање на санитарна топла вода за отворен базен со површина на
базенот 𝐴𝐵 = 5𝑚2 , без покривач. Да се користат плочести колектори К11 со
агол на наклонот 45º, насочување на јужната страна. Време на димензионирање:
a) април до септември и b) јуни и јули.
Број на колектори 𝑧.
a) Време на димензионирањето од април до септември.
Потребна површина на апсорберот 𝐴 по 𝑚2 површина на базенот 0,9 𝑚2 .
𝑧=

𝐴 ∙ 𝐴𝐵 0,5 ∙ 50
=
= 18
2,5
2,5

Се усвојува колекторскотто поле да има 10 колектори од тип К11.

Намена

Степен на
соларно
покривање

40% до 50%

60%
К1

К2 и К3

К4

К1

К2 и К3

К4

Загревање на санитарна топла вода
Куќа со 1 до 2
семејства

𝑚2 /особа

1,2÷1,5

0,8÷1,0

0,8÷1,0

1,0÷1,2

0,6÷0,8

0,6÷0,8

Куќа со
повеќе
семејства

𝑚2 /особа

0,8÷1,1

0,6÷0,8

0,6÷0,8

0,6÷0,8

0,4÷0,6

0,6÷0,8

Затворен базен
Со покривач
Без покривач

𝑚2
на баз.
𝑚2
𝑚2
на баз.
𝑚2

0,4

0,3

0,3

0,25

0,25

0,25

0.5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Отворен базен
Со покривач
Без покривач

𝑚2
на баз.
𝑚2
𝑚2
на баз.
𝑚2

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,9

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

Табела 3.3 Ориентациони вредности за проценка на потребната површина на
апсорберот.
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3.7

ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ДИЈАМЕТАРОТ НА ЦЕВОВОДИТЕ

Посебно во големите соларни инсталации (со 20𝑚2 површина на
апсорберот) се препорачува low-flow-pogon (погон со мал проток), при кој специфичниот
волуменски проток е 15𝑙/(𝑚2 ∙ ℎ).
Предности:
-

Брзо се постигнува високо ниво на температура во кругот на колекторот.

-

Поради малиот волуменски проток во кругот на колекторот, цевководниот систем
е со мали дијаметри.

-

Релативно мала ангажираност на специфичната енергија на пумпата.
Во соларните инсталации до 20𝑚2 површината на апсорберот се препорачува

hidh-flow-pogon (погон со голем проток). Со примената на ваквиот погон се добива мала
разлика на температурата меѓу потисниот и всисниот цевовод. Поголемиот волуменски
проток бара поголеми димензии на цевоводите.
За димензионирање на цевководите во high-flow-pogon може да се смета со среден
волуменски проток од:
-

40 𝑙 ⁄ℎ за 𝑚2 површина на апсорберот 0,67 𝑙/(𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑚2 ) кај колекторите тип К1 и
К3.

-

60 до 80 𝑙 ⁄ℎ за 𝑚2 површина на апсорберот 1 до 1,33 𝑙/(𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑚2 ) за
колекторите тип К12, К2 и К3.

Кај сите четири типови на колектори треба да се обезбеди подеднакво
опструјување на сите колектори. За намалување на трошоците околу цевоводите се
препорачува и сериско поврзување од два реда на колектори. За одржување на оптимален
пад на притисокот, брзината на струењето на медиумот во бакарните цевки треба да биде
помала од 1 𝑚⁄𝑠. Се препорачува брзината на струењето да биде помеѓу 0,3 и 0,5 𝑚⁄𝑠.
При овие брзини на струењето падот на притисокот се одржува во интервалот од 1 до 2,5
𝑚𝑏𝑎𝑟⁄𝑚 должина на бакарен цевовод.
За инсталација на колекторот се препорачуваат вообичаени бакарни цевки и
месингена фингарија (не се препорачуваат поцинковани челични цевки). Потребниот
попречен пресек на цевоводите се определува на начин како и кај инсталациите за
греење према волуменскиот проток и препорачани оптимални вредности на брзината
(дадени во следните табели и примерите на препорачаните инсталации).
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Број на колектори

2

3

4

5

6

8

10

12

3,5

5,0

6,7

8,5

10,0

13,5

17,0

20,0

15x1

18x1

22x1

22x1

28x1

28x1,5

35x1,5

35x1,5

Тип К11 𝟐, 𝟓𝒎𝟐
Вол. проток 𝒍⁄𝒎𝒊𝒏
Бакарна цевка ∅ 𝒙 𝜹
Брзина на струење 𝒎⁄𝒔

0,3 до 0,5

Пад

1,0 до 2.5

𝒎𝒃𝒂𝒓⁄𝒎

на

прити.

′

Табела 3.4 Препорачани параметри за колектор К1
Број на колектори

3

4

5

6

Вол. проток 𝒍⁄𝒎𝒊𝒏

3

3

5

6

15x1

15x1

18x1

18x1

Бакарна цевка ∅ 𝒙 𝜹
Брзина на струење 𝒎⁄𝒔

0,3 до 0,5

Пад на прити. 𝒎𝒃𝒂𝒓⁄𝒎′

1,0 до 2,5

Табела 3.5 Препорачани параметри за колектор К3

Број на колектори

2

3

4

5

6

8

10

12

Вол. проток 𝒍⁄𝒎𝒊𝒏

2

3

4

5

6

8

10

12

15x1

15x1

18x1

18x1

18x1

22x1,5

28x1,5

28x1,5

Бакарна цевка ∅ 𝒙 𝜹
Брзина на струење 𝒎⁄𝒔

0,3 до 0,5

Пад

на

1,0 до 2,5

𝒎𝒃𝒂𝒓⁄𝒎

′

прити.

Табела 3.6 Препорачани параметри за колектор К2 и К4
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Пример 3.3
Колекторско поле е формирано од 6 колектори со 15𝑚2 површина на
абсорберот. Колекторското поле при среден проток од 40 𝑙 ⁄(𝑚2 ∙ ℎ) , има
волуменски проток кој изнесува:
𝑞𝑣 = 15𝑚2 ∙ 40 𝑙 ⁄(𝑚2 ∙ ℎ) = 600 𝑙 ⁄ℎ = 10 𝑙 ⁄𝑚𝑖𝑛
𝑞𝑣,1 ≅ 1,67 𝑙 ⁄(𝑚𝑖𝑛 ∙ колектор)
Од соодветниот дијаграм произлегува дека падот на притисокот изнесува
∆𝑝 ≈ 110𝑚𝑏𝑎𝑟, со вклучена приклучна цевка и приклучен сет.

Табела 3.7 Едноредна инсталација со 6 колектори;А – потисен цевовод, В –
всисен (повратен вод) цевовод,С - обезвоздужување

3.8

ПАД НА ПРИТИСОКОТ ВО СОЛАРНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Вкупниот пад на притисокот во соларната инсталација е составен од:
-

Пад на притисокот во колекторот
Пад на притисокот во цевководот
Пад на притисокот од локални отпори
Пад на притисокот во разменувачот на топлина и акумулаторот.

Вкупниот пад на притисокот кај сериските поврзани колектори е еднаков на збирот
на поединечниот пад на притисокот.
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Кај паралелно поврзаните колетори вкупниот пад на притисокот е еднаков на
поединечниот пад на притисокот (претпоставка дека сите поединечни падови на
притисокот се еднакви). Колекторите од тип К11 до десет колектори можат да се поврзат
во едно колекторско поле. До две колекторски полиња можат да се поврзат сериски.
Колекторите од тип К2 до 6 𝑚2 површина на апсорберот, можат да се состават во едно
колекторско поле. Можат да се поврзат паралелно или сериски (отпорите на протокот за
разни комбинации можат да се одредат од дијаграмите на протокот). Колекторите од тип
К3, до шест колектори можат да се поврзат во едно колкторско поле. Кога имаме
колектори од тип К4 до 6 𝑚2 површина на апсорберот, можат да се состават во едно
колекторско поле. Можно е сериско поврзување (отпорите на протокот за разни
комбинации можат да се одредат од дијаграмите на протокот).

Слика 3.9 Дијаграм за определување на падот на притисокот во потисниот (разводен) и
всисниот (повратен) цевковод(по метар должина на цевката)
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Слика 3.10 Дијаграми за определување на падот на притисокот

Слика 3.11 Дијаграм за определување на падот на притисокот во К3
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3.9

КОМПЕНЗАЦИЈА НА ТОПЛИНСКИТЕ ДИЛАТАЦИИ

За ваквите инсталации се препорачува вградување на мембранско –
експанзиони сад. Номиналниот волумен на експанзиониот сад кој ќе ги компензира сите
топлински дилатации на топлоносителот се определува според следната равенка:
𝑉𝑁 =

(𝑉𝑉 + 𝑉2 + 𝑧 ∙ 𝑉𝐾 ) ∙ (𝑝𝑒 + 1)
[𝑙 ]
𝑝𝑒 − (𝑝𝑠𝑡 + 0,5)

(1.1)

Каде што:
𝑉𝑉 [𝑙 ] – сигурносна количина на топлоносителот, 𝑉𝐴 = 0,005 ∙ 𝑉𝐴 [𝑙 ] (минимум 3 литри).
𝑉𝐴 [𝑙 ] – волумен на топлоносителот во целата инсталација.
𝑉2 [𝑙 ] - зголемување на волуменот на топлоносителот поради зголемување на
температурата.
𝑉2 = 𝑉𝐴 ∙ 𝛽 [𝑙 ]

(1.1)

𝛽 [𝐶 −1 ] – коефициент на волуменско ширење на топлоносителот. За мешавина од вода и
антифриз за температурен градиент од -20 ºС до 120 ºС, овој коефициент изнесува 𝛽 =
0,13° 𝐶 −1 .
𝑝𝑒 [𝑏𝑎𝑟] – дозволен краен притисок.
𝑝𝑠𝑖 [𝑏𝑎𝑟] – притисок на кој се активира сигурносниот вентил.
𝑝𝑠𝑡 [𝑏𝑎𝑟] – влезен притисок на гасот во експанзиониот сад.
𝑝𝑠𝑡 = 1,5 + ℎ ∙ 0,1 [𝑏𝑎𝑟]
𝑍 – број на соларни колектори што го формираат колекторскот поле
𝑉𝐾 [𝑙 ] – количина на топлоносителот во колекторот.
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(1.1)

Топлински
загуби
ЕN 12831
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4

4.1 ВОВЕД

Неодамна, од страна на Институтот за стандардизација на Р.М., европската
норма ЕN 12831, усвоена е и донесена како македонски стандард МКС ЕН 12831 –
Системи за греење во објекти, Метод на проектно оптоварување за греење. За да се
направи коректна пресметка на загубите на топлина за објект во целина спрема EN12831,
потребно е да се дефинираат редица параметри, податоци и показатели.
Дел од ваквите податоци, се содржани во самиот стандард, а дел се
карактеристика за секоја област, поодделни простории, различни градежни материјал и
различни услови.
Ваквите податоци, параметри и показатели, можат да се групираат како:
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за локацијата
Податоци за објектот
Податоци за поодделни простории
Податоци за градежните елементи
Услови и податоци за применети материјали за градба на објектот

4.1.1

Податоци за локацијата

За локација каде е сместен објект за кој се пресметнуваат загуби на топлина,
спрема МКС ЕN 18321, потребно е дефинирање на климатски и други податоци и
параметри, карактеристични за самата локација.


Надворешна проектна температура 𝑄𝑒 [°𝐶 ]. При дефинирањето да бидат исполнети
условите спрема EN ISO15927-5. Може да се дефинира и како најниска средна
дводневна температура за период во една година.



Средна годишна температура 𝑄𝑚𝑒 [°𝐶 ] . Се дефинира како многугодишна средна
вредност на надворешните температури во период од една година.



Корекциони фактори, 𝑒𝑘 , 𝑒𝑙 . Во стандардот се воведени за земање во предвид на
различни влијанија на климатските услови за различна изолација, апсорбирање на
влага во елементите од конструкцијата на објектот, брзина на ветерот, и т.н. што
воедно не е земено во предвид при пресметка на коефициентите на премин на
топлина.



Длабочина на подземните води 𝐺𝑤 (𝑚). Во стандардот, влијанието на подземните
води е врз загубите на топлина кај елементите кој се во допир со земјата. При тоа, се
разликува длабочина на подземни води од плочата која се разгледува, помала или
еднаква на 1 𝑚, и длабочина на подземните води поголеми од 1 𝑚.
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𝑮𝒘

Длабочина на подземните води

1,15

До 1 𝑚

1,00

Повеќе од 1 𝑚

Табела 4.1 Вредности на корекционен фактор 𝐺𝑤



Корекциони фактори 𝑓𝑔1 , 𝑓𝑔2 . Во стандардот се воведени, за земање во предвид
влијанието на годишните отстапувања на надворешната проектна температура врз
топлинските загуби кон тло.
𝑓𝑔1 - зависи од промените на средната годишна температура на надворешниот
воздух.
𝑓𝑔2 – температурен корекционен фактор. Се одредува со пресметка.

4.1.2






Податоци за објектот

Вид на објектот. Спрема стандардот се разликуваат:
-

Единечна куќа.

-

Зграда или друг објект.

Вид на конструкција на објектот, во зависност од масата на градежните елементи од
кои е изведена конструкцијата, како
-

Лесна конструкција (L), со мала маса на градежните елементи (монтажни
тавани и носиви подови, ѕидови од лесни материјали).

-

Средно тешка конструкција (М) со средно голема маса на градежните
елементи (бетонски тавани и подови, ѕидовите од лесни материјали).

-

Тешка конструкција (H), со голема маса на градежните елементи (бетонски
тавани и подови, ѕидови од тули или бетон).

Класа на заштитеност на објектот, од аспект на изложеноста на објектот на ветер во
ветер во склоп на околината на објектот. Се разликуваат:
-

Незаштитени, (објекти во ветровите предели, високо издигнати објекти во
центри на градот).

-

Средно добра заштитеност, (објекти во предели со дрва и други објекти
околу нив, предградија).
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-



Многу добра заштитеност, (средно високи објекти во центи на градот ,
објекти во шума).

Пропусливост на прозорци, од аспект на пропусливост на воздух низ процепи од
прозорци и врати, при што се разликува:
-

Голема пропусливост за лош квалитет на прозорци.
Нормална (средно добра) пропусливост за нормален квалитет на прозорци.
Мала пропусливост за висок квалитет на прозорците.



Волумен на објект, како вкупен внатрешен волумен на сите простории кои се греат и
кои не се греат.



Инфилтрација на воздухот, како измени на воздух за објектот во целина низ
обвивката на објектот за разлика на притисоците (надвор/внатре) од 50 Ра. Во
стандардот се дадени табеларни вредности за измените на воздух низ обвивката од
објектот при Δp=50 Pa, во зависност од видот на објектот и пропусливоста на
воздухот на прозорите.

𝒏𝟓𝟎 , 𝒊𝒛𝒎⁄𝒉
Вид на објект

Висок квавитет на
прозорци

Двоструко
застаклување

Едноструко
застаклување

Единечни стамбени куќи

<4

2 - 10

>10

Згради, други објекти

<2

2-5

>5

Табела 4.2 Измени на воздух во објектот во целина, 𝑛50 , 𝑖𝑧𝑚⁄ℎ



Вид на вентилација, која може да биде.
-



Со инфилтрација
Со одвод на воздух
Со одвод и довод на воздух, при што може да биде претходно припремен.
Воедно може да се користи и рекуперација на топлина.

Време на прекин на ложење, кое во стандардот се разликува како:


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

Начин на пресметка на топлинските мостови, кое во стандардот се разликува како
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-

4.1.3

Детална пресметка, со земање во предвид на линиските загуби кај
топлинските мостови.
Упростена постапка.

Податоци за пооделни простории

Потребните параметри, податоци и показатели за секоја од просториите пооделно,
можат да се групираат, како:
-

Податоци за просторијата во целина
Податоци за поодделни оградувачки елементи за просторијата

4.1.3.1 Податоци за просторијата во целина


Вид, намена на просторијата, што е од важност за дефинирање на внатрешната
температура на просторијата.



Внатрешна темпчература на просторијата, се дефинира врз основа на видот и
намената на просторијата во објектот.



Димензионални податоци за просторијата
-

Должина
Ширина, висина
Површина на под од просторијата
Волумен на просторијата
Параметар на под од просторијата



Висинска поставеност на просторијата, како висина на средина на просторија од
тло.



Корекционен фактор за висина (𝜀), како зависност од висинската поставеност на
просторијата од тлото.

Висинска поставеност на средината на
просторијата ос тлото
0 – 10 m
>10 – 30 m
>30 m

Корекционен фактор за висина (𝜺)
1
1.2
1.5

Табела 4.3 Корекционен фактор за висина (𝜀)
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𝑸𝒊𝒏𝒕 [°𝑪]
20°𝐶
15°𝐶
22°𝐶
15°𝐶
12°𝐶
15°𝐶
20°𝐶
15°𝐶
15°𝐶

Вид на просторијата
Дневна соба, спална соба, кујна
WC, посебно
Купатило, WC
Ходници и помошни простории
Магацини за сирење
Магацини за сувомеснати производи
Училници
Цркви
Железнички станици

Табела 4.4 Внатрешна проектна температура на просторијата



Минимален број на измени на воздух во просторијата 𝑛𝑚𝑖𝑛 , ℎ−1 , (од хигиенските
услови), во зависност од видот и намената на просторијата.
𝒏𝒎𝒊𝒏 , 𝒉−𝟏
0,52
1,5
1
2
4-8

Вид на просторија
Вообичаени стамбени простории
Кујни, купатила
Канцеларии
Училници, сали за состаноци
Работни простории

Табела 4.5 Минимален број на измени на воздух во просторијата 𝑛𝑚𝑖𝑛 , ℎ−1



Коефициент на заштитеност (𝑒), во зависност од класата на заштитеност и бројот
на изложени фасади, за секоја просторија пооделно.

Класа на
заштитеност
Незаштитено
Средно добра
заштитеност
Многу добра
заштитеност

Коефициент на заштитеност (𝒆)
Греан простор без
Греан простор со
Греан простор со
изложени фасади
една изложена
повеќе од една
фасада
изложена фасада
0
0,03
0,05
0

0,02

0,03

0

0,01

0,02

Табела 4.6 Коефициент на заштитеност (𝑒)
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Вид на вентилација за просторијата. Кај објектите со механичка вентилација
потребно е дефинирање мна количини на одвод/довод на воздух и температура на
доведениот воздух.



Време на повторно загревање, кое во стандардот се разликува како1, 2, 3 или 4
часа.



Претпоставено смалување на температурата за време на прекин на ложење, кое во
стандардот се разликува како 2, 3, или 4 °𝐶 за нестамбени и 1, 2, 3 или 4 °𝐶 за
стамбени објекти. Воедно се претпоставува дека кај нормално изолирани објекти,
поголемо смалување на температурата од 4 °𝐶 е малку веројатно.



Корекционен фактор за повторно загревање, како дополнителна снага за
потребите од повторно загревање , при работа на системот за греење со прекин на
ложењето. Се дефинира за различни видови на конструкции, во зависност од
времето на прекин на ложењето, времето на повторно загревање и
претпоставеното смалување на температурата за врене на прекинот на ложењето.
При тоа се разликуваат како посебни категории:
Нестамбени објекти, со прекин на ложењето од 12 часа,
Стамбени објекти, со прекин на ложето од 8 часа.

-

Време на
повторно
загревање

fRH

W/m2

Претпоставено смалување на температурата за време на фазата на оладување DqRH
1K

Саати
h
0,5
1
2
3
4

во

l
14
10
7
5
4

m
17
13
10
9
8

2K
s
18
14
11
10
9

l
29
21
13
10
8

m
34
27
21
18
16

3K
4K
Маса на градежната конструкција
s
l
m
s
l
m
s
l
35 44 52 53 58 68 70
28 32 42 44 41 55 57
23 21 32 34 28 42 44 47
20 15 26 28 21 35 38 37
18 13 24 26 17 32 35 31

5K
m
89
78
70

7K
s
99
89
81

l
67
53
43

m
125
110
99

Табела 4.7 Корекционен фактор за повторно загревање(𝑓𝑅𝐻 )

4.1.3.2 Податоци за пооделни оградувачки елементи за просторијата
Размената на топлина со околината на просторијата, се реализира низ
оградувачките површини (градежни елементи) на просторијата, при различни
температури во самата просторија и околните простори. Од важност се сите оградувачки
површини со различни вредности на коефициентите на премин на топлина и за оние
поврини каде има температурна разлика помеѓу температурата во просторијата и
просторот со кој се граничи елементот.
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s
137
122
111



Вид на елемент и со што се граничи,



Димензионални податоци. Димензионалните големини на оградувачките
површини, се дефинираат врз основас на архитектонско – градежен проект. Од
интерес за пресметките е да се дефинираат димензионалните големини за
оградувачките елементи, како:
-



Должина,
Висина / ширина,
Нето површина.

Површини во контакт со тло (земја). За градежните елементи во контакт со земја
од важност е:
-

Длабочина (висина) на која просторијата е вкопана под нивото на земјата,
Дали разгледуваната поврина е со или без изолација,
Периметар на површината која е во допир со земја.



Коефициенти на премин на топлина за елементите. Се пресметуваат во зависност
од видот и конструктивната изведба на градежните елементи.



Коефициенти на линиски премин на топлина Ψ1 и должини на топлинските
мостови кон надворешната средина (кај деталната пресметка).



Коефициенти на линиски премин на топлина Ψ1 и должини на топлинските
мостови кон негреани простории (кај деталната пресметка).



Додаток за топлински мостови.



Температури во соседни простории со кои се граничи елементот. Доколку
температутите во соседните простории не се познати , може да се користи
упростен начин со замање земање во предвид на факторот 𝑏𝑢 .

4.1.4

Податоци за услови и применети материјали за градба

Податоците за услови и применети материјали за градба на објектот се пред се од
аспект на термички карактењристики на градежните материјали и условите при кои се
реализира пренос на топлина.


Топлински отпори при опструјување со воздух на различни градежни елементи
од надворешната / внатрешната страна. Од значење се при пресметка на
коефициентите на премин на топлина.
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Карактеристики на градежните материјали кои се користат за градба на објект.
Од значење се при пресметка на коефициентите на премин на топлина.

𝒃𝒖

Негреани простории
Простории
Со само еден надворешен ѕид

0,4

Со најмалку 2 надворешни ѕида без други врати

0,5

Со најмалку 2 надворешни ѕида со други врати (ходници, гаражи)

0,6

Со 3 надворешни ѕидови (пример, надворешни скали)

0,8

Под на земја во простории
Без прозорци / надворешни врати

0,5

Со прозорци / надворешни врати

0,8

Тавански простории
Тавански простории со голем број на измени на воздух (кров од
керамиди или од други материјали) без обложување со картон, или со
даски (штици)
Други неизолирани покривки

1,0

Изолиран таван

0,7

0,9

Внатрешни простории со циркулација на воздух (без надворешни
ѕидови, помалку од 0,5𝒊𝒛𝒎⁄𝒉 на воздух)

0

Слободно вентилирани проодни зони (површини на отвори / волумен

1,0

на простор > 0.005𝒎

𝟐⁄

𝟑

𝒎 )

Пливачки под (под над невентилиран воздушен простор)

0,8

Табела 4.8 Фактор за намалување на температурната разлика 𝑏𝑢

4.2 МЕТОДА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРОЕКТНО ОПТОВАРУВАЊЕ ЗА
ГРЕЕЊЕ
Според EN12831 постојат два начини за пресметка на топлинските загуби и тоа:


Детална пресметка на топлинските загуби.



Упростена постапка на топлинските загуби.
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4.2.1



Детална пресметка на топлинските загуби

Пресметковно топлинско оптоварување на дел од објект или објект во целина.
Збир од сите топлински загуби за сите простории од објектот:
Φ𝐻𝐿 = ∑ Φ 𝑇,𝑖 + ∑ Φ𝑉,𝑖 + ∑ Φ𝑅𝐻,𝑖

(4.1)

Каде:
Φ𝐻𝐿 [𝑊 ] – Вкупно пресметковно топлинско оптоварување за дел од објект, или
објект во целина.
Φ 𝑇,𝑖 [𝑊 ] - Пресметковно трансмисиони топлински загуби.
Φ𝑉,𝑖 [𝑊 ] - Пресметковни вентилациони топлински загуби.
Φ𝑅𝐻,𝑖 [𝑊 ] - Дополнителен капацитет за повторно загревање.


Пресметковно топлинско оптоварување на просторијата. Збир од сите топлински
загуби за просторијата, изразени како нето топлинско отоварување, зголемени за
капацитетот за повторно загревање, во случај кога инсталацијата работи со
прекини.
Φ𝐻𝐿 = Φ𝐻𝐿,𝑛𝑒𝑡𝑜 + Φ𝑅𝐻

(4.2)

Φ𝐻𝐿,𝑛𝑒𝑡𝑜 = Φ 𝑇 + Φ𝑉

(4.3)

Каде:
Φ𝐻𝐿 [𝑊 ] – Нормално топлинско оптоварување на просторијата.
ΦТ [𝑊 ] – Нормално трансмисиони топлински загуби.
Φ𝑉 [𝑊 ] – Нормално вентилациони топлински загуби.
Φ𝑅𝐻 [𝑊 ] – Дополнителен капацитет за повторно загревање.


Трансмисиони топлински загуби
Збир од: загуби кон околината, загуби кон негреани простории, загуби кон тло,
загуби кон сосоедни греани простории
Φ 𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗 ) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒 )
Каде:
Φ 𝑇,𝑖 [𝑊 ] – Трансмисиони топлински загуби во просторијата.
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(4.4)

𝐻𝑇,𝑖𝑒 [𝑊 ⁄𝐾 ] – Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон околината.
𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 [𝑊 ⁄𝐾 ] – Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон негреани
простории.
𝐻𝑇,𝑖𝑔 [𝑊 ⁄𝐾 ] – Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон тло.
𝐻𝑇,𝑖ј [𝑊 ⁄𝐾 ] – Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон соседни греани
простории.
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 [℃] - Внатрешна проектна температура на греаната просторија.
𝜃𝑒 [℃] - Надворешна проектна температура.
-

Трансмисиони топлински загуби кон околината, коефициент на закуби
кон надворешната средина.
𝐻𝑇,𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑒𝑘 + ∑ Ψ𝑙 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑒𝑙
𝑘

(4.5)

𝑙

𝐻𝑇,𝑒 [𝑊 ⁄𝐾 ] - Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон околината.
𝑈𝑘 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)] – Коефициент на премин на топлина на елементите од градежната
конструкција.
𝐴𝑘 [𝑚2 ] – Површина на оградувачките елементи од градежната конструкција.
𝑒𝑘 , 𝑒𝑙 - Корекциони фактори кои зависат од временските услови (=1).
Ψ𝑙 [𝑊 ⁄𝑚] – Линиски коефициент за премин на топлината за топлинските
мостови.
𝑙𝑙 [𝑚] – Должина на топлинските мостови.
Упростена пресметка на влијанието на топлинските мостови:
𝑈𝑘𝑐 = 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑡𝑏

(4.6)

∆𝑈𝑡𝑏 = 0.05 − 0.1 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)]
𝑈𝑘𝑐 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)] – Корегирана вредност на коефициентот на премин на топлина за
елементите од градежната конструкција.
𝑈𝑘 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)] – Коефициент на премин на топлина на елементите од градежната
конструкција.
∆𝑈𝑡𝑏 – додаток за топлински мостови.
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-

Трансмисиони топлински загуби кон негреани простории, коефициент на
загуби кон негреани простории.
(4.7)

𝐻𝑇,𝑢𝑒 = 𝑏𝑢 ∙ [∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∑ Ψ𝑙 ∙ 𝑙𝑙 ]
𝑘

𝑙

𝑏𝑢 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑢
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒

(4.8)

𝑏𝑢 =

𝐻𝑢𝑒
𝐻𝑖𝑢 − 𝐻𝑢𝑒

(4.9)

Каде:
𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 [𝑊 ⁄𝐾 ] – Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон негреани
простории.
𝜃𝑢 [℃] - Температура на негреаната просторија.
𝐴𝑘 [𝑚2 ] – Површина на оградувачките елементи од градежната конструкција.
𝑈𝑘 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)] – Коефициент на премин на топлина на елементите од градежната
конструкција.
𝑏𝑢 – Температурен редукционен фактор.
𝑏𝑢 = 0,9 ако температурата не е позната.
-

Трансмисиони топлински загуби кон тло, коефициент на загуби кон тло.

Влијателни фактори:
-

Површина низ која се реализираат загубите на топлина.
Еквивалентниот коефициент на премин на топлина.
Длабоцина на подземните води во конкретниот случај.
Температура која се подржува во просторот, надворешна проектна
температура и средна годишна надворешна температура.
Годишни отстапувања на надворешната температура.
𝐻𝑇,𝑔 = 𝑓𝑔1 ∙ 𝑓𝑔2 ∙ 𝐺𝑊 ∙ ∑(𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑒𝑘𝑣,𝑘 )

(4.10)

𝑘

𝑓𝑔2 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑚,𝑒
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒

𝑓𝑔1 = 1.45
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(4.11)

За одредување на 𝑈𝑒𝑘𝑣 (од табела или дијаграм) се пресметува параметарот 𝐵′ .
𝐵′ =

𝐴𝑔
0.5 ∙ 𝑃

(4.12)

Каде:
𝐻𝑇,𝑒 [𝑊 ⁄𝐾 ] - Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон тло.
𝑈𝑒𝑘𝑣 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)] – Еквивалент коефициент на премин на топлина кој зависи од
карактеристиките на подната површина.
𝐴𝑔 [𝑚2 ] – Површина на подната површина.
𝑃 [𝑚] – Oбем на подната површина.
𝐴𝑘 [𝑚2 ] – Површина на оградувачките елементи од градежната конструкција.
𝐵′ - Параметар.
𝑓𝑔1 = 1.45 - Корекционен фактор за годишното отстапување на надворешната
температура.
𝑓𝑔2 - Температурен корекционен фактор, кој ги зема во обзир разликите на
надворешната проектна температура и средната годишна термпература.
𝐺𝑊 - Корекционен фактор со кој се зема во предвид влијанието на подземните
води.
𝜃𝑒 [℃] - Надворешна проектна температура.
𝜃𝑚,𝑒 [℃] - Средна годишна надворешна температура.
-

Трансмисиони топлински загуби кон соседните греани простории.
Коефициент на загуби кон внатрешните греани простории.
𝐻𝑇,𝑖𝑗 ∑ 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 ∙ 𝑓𝑖𝑗
𝑓𝑖𝑗 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑎,𝑠
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒

(4.13)
(4.14)

Каде:
𝐻𝑇,𝑖𝑗 [𝑊 ⁄𝐾 ] - Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон соседни
греани простории.
𝑈𝑘 [𝑊 ⁄(𝑚2 𝐾)] –Коефициент на премин на топлина.
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𝐴𝑘 [𝑚2 ] – Површина на оградувачките елементи од градежната конструкција.
𝜃а,𝑠 [℃] - Температура во соседната греена просторија.
𝑓𝑖𝑗 - Температурен редукционен фактор со кој се зема во предвид разликата
помеѓу надворешната и температурата во соседната греана просторија.


Вентилациони топлински загуби
(4.15)

Φ𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑖 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒 )

-

𝐻𝑉,𝑖 = 0.34 ∙ 𝑉𝑖

(4.16)

𝑉𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 , 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 )

(4.17)

Ефективен волуменски проток на воздухот

Во општ случај, одредувањето на ефективниот волуменски проток на воздух во
просторијата, е врз основа на протокот на воздух од :
-

Инфилтрацијата (природна вентилација).
Инфилтрација за вентилација со вишок на доводен воздух.
Инфилтрација за вентилација со вишок на одведен воздух.
(4.18)

𝑉𝑖 = 𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 + 𝑉𝑠𝑢,𝑖 ∙ 𝑓𝑉,𝑖 + 𝑉𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖
-

Инфилтрација (природна вентилација)
(4.19)

𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑛50 ∙ 𝑒𝑖 ∙ 𝜀𝑖
-

Инсталации со механичка вентилација со вишок на доводен воздух

Корегиран волименски проток на воздухот:
(4.20)

𝑉𝑠𝑢,𝑖 = 𝑉𝑆𝑈,𝑖 ∙ 𝑓𝑉,𝑖
𝑓𝑉,𝑖 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑠𝑢,𝑖
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒

(4.21)

Редукциониот фактор 𝑓𝑉,𝑖 , се воведува заради земање во предвид на
температурата на доводниот воздух, кој може претходно да биде обработен.
-

Инсталации со механичка вентилација со вишок на одведен воздух.
𝑉𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑉𝑒𝑥,𝑖 − 𝑉𝑠𝑢,𝑖 , 0)

-

(4.22)

Најмал потребен удел на свеж воздух.
𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 = 𝑛𝑚𝑖𝑛,𝑖 ∙ 𝑉𝑖
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(4.23)

Каде:
𝐻𝑉,𝑖 [𝑊 ⁄𝐾 ] – Коефициент на вентилациони топлински загуби.
𝑉𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Ефективен волуменски проток на воздух.
𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Волуменски проток на воздух заради инфилтрација.
𝑉𝑆𝑈,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Волуменски проток на воздух доведен со инсталација за механичка
вентилација.
𝑉𝑠𝑢,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Koрегиран волуменски проток на воздух доведен со инсталација за
механичка вентилација.
𝑉𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Волуменски проток на вишокот на одведен воздух.
𝑉𝑒𝑥,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Волуменски проток на одведен воздух.
𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 [𝑚3 ⁄ℎ] - Најмал потребен воздух на свеж воздух.
𝑛50 – Број на измени на воздух при разлика на притисоци од 50 Ра.
𝑛𝑚𝑖𝑛,𝑖 – Најмал број на измени на воздух.
𝑉𝑅 [𝑚3 ] – Волумен на просторијата.
𝑒𝑖 – Коефициент на заштитеност.
𝜀𝑖 – Висински корекционен фактор.
𝑓𝑉,𝑖 – Температурен редукционен фактор за корекција на волуменски проток на
вишок на доведениот воздух.
𝜃𝑠𝑢,𝑖 [℃] - Температура на доведен воздух.


Инсталација за греење со прекин на ложењето. Дополнителен капацитет за
повторно загревање, потреби кај згради или простории каде погонот на
инсталациите за греење е со прекини на ложењето. Влијателни фактори:
-

Времето во кое повторно се воспоставува нормална температура во
просторијата.
Смалување на температурата во текот на фазата на ладење.
Масата на градежната конструкција.
Бројот на измени на воздух во текот на фазата на загревање.

Смалувањето на температурите во просториите се одредува врз основа на
искуствени претпоставки.
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Дополнителен капацитет за повторно загревање:
Φ𝑅𝐻,𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑓𝑅𝐻,𝑖

(4.24)

Φ𝑅𝐻,𝑖 [𝑊 ] – Дополнителен капацитет за повторно загревање.
𝐴𝑖 (𝑚2 ) – Површина на под од просторијата.
𝑓𝑅𝐻,𝑖 [𝑊 ⁄𝑚2 ] Фактор на повторно загревање.

4.2.2

Упростена пресметка на топлинските загуби

Се задржува структурата на пресметка на топлинските загуби исто како и кај
деталната пресметка, со тоа што пооделни топлински загуби не се пресметува детално,
туку се проценуваат и се земаат во предвид со воведување на корекциони фактори, со
што се олеснува целата постапка. За секоја просторија се пресметува:


Трансмисиони топлински загуби низ оградувачките градежни елементи за
просторијата.



Топлински загуби од инфилтрација на надворешен воздух во просторијата како
вентилациони топлински загуби.



Дополнителен капацитет за повторно загревање, кога инсталацијата за греење
работи со прекини.

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


Вкупно пресметковно оптоварување на дел од објектот, или објект во целина.
Φ𝐻𝐿,𝑧𝑔𝑟 = ∑ Φ𝑟 + ∑ Φ𝑉 + ∑ Φ𝑅𝐻



(4.25)

Пресметковно топлинско оптоварување на просторијата
Φ = (Φ 𝑇 + Φ𝑉 ) ∙ 𝑓∆𝜃

(4.26)

Внатрешните топлински загуби не се пресметуваат, а се земаат во предвид со
температурниот корекционен фактор.


Топлинското оптоватување на просторијата се пресметува како:
Φ𝐻𝐿 = Φ + Φ𝑅𝐻
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(4.27)

Каде:
Φ𝐻𝐿,𝑧𝑔𝑟 (𝑊) – Вкупно нормално топлинско оптоварување на зграда.
Φ𝐻𝐿 (𝑊) – Нормално топлинско оптоварување на просторијата.
Φ 𝑇 (𝑊) – Нормални трансмисиони загуби.
Φ𝑉 (𝑊) – Нормални вентилациони топлински загуби.
Φ𝑅𝐻 (𝑊) - Дополнителен капацитет за повторно загревање.
𝑛50 - Број на измени на воздухот.
𝑓𝑅𝐻 (𝑊 ⁄𝑚2 ) – Фактор за повторно загревање.

Топлински загуби
Директно кон надворешна
средина
Кон негреана просторија
Кон тло (земја)
Преку кров
Преку подна површина
Кон соседна зграда
Кон соседен стан

𝒇𝒌

Карактеристики

1,0

Топлински мостови - изолирани

1,4

Топлински мостови - неизолирани

1,0

За прозорци и врати

0,8

Топлински мостови - изолирани

1,12

Топлински мостови - неизолирани

0,3

Топлински мостови - изолирани

0,42

Топлински мостови - неизолирани

0,9

Топлински мостови - изолирани

1,26

Топлински мостови - неизолирани

0,9

Топлински мостови - изолирани

1,26

Топлински мостови - неизолирани

0,5

Топлински мостови - изолирани

0,7

Топлински мостови - неизолирани

0,3

Топлински мостови - изолирани

0,42

Топлински мостови - неизолирани

Табела 4.9 Температурен корекционен фактор за топлински загуби 𝑓𝑘



Пресметка на трансмисиони топлински загуби. Збир од топлински загуби низ
оградувачките елементи на просторијата со околината т.е. со надворешната
средина, со соседните негреани простории, со тлото. Нормалните трансмисиони
топлински загуби се пресметуваат , спрема:
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𝛷𝑇 = ∑ 𝐴 ∙ (𝑈 + ∆𝑈𝑊𝐵 ) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒 ) ∙ 𝑓𝑘

(4.28)

Φ 𝑇 = 𝐻𝑇 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒 )

(4.29)

𝐻𝑇 = ∑ 𝐴 ∙ (𝑈 + ∆𝑈𝑊𝐵 ) ∙ 𝑓𝑘

(4.30)

Корекцијата за влијанието на топлинските мостови се зема со вредност од Δ𝑈𝑡𝑏 =
0.10 𝑊 ⁄𝑚2 𝐾 .
Каде:
Φ 𝑇,𝑖 (𝑊) – Tрансмисиони топлински загуби.
𝐻𝑇,𝑖 (𝑊 ⁄К) – Коефициент на трансмисиони загуби.
𝑈𝑘 (𝑊 ⁄𝑚2 𝐾 ) – 𝑈 Вредност.
𝑈𝑘𝑠 (𝑊 ⁄𝑚2 𝐾 ) – Корегирана вредност на коефициентот на премин на топлина на
елементите од градежната конструкција.
𝐴[𝑚2 ] – Површина на оградувачките елементи од градежната конструкција.
𝜃𝑖𝑛𝑡 (℃) - Нормална внатрешна температура на греаната просторија.
𝜃𝑒 (℃) - Надворешна околна температура.
𝑓𝑘 – Температурен корекционен фактор.


Вентилациони топлински загуби. Се зема во предвид само најмалиот потребен
волумен на воздухот, кој се доведува со природна инфилтрација на воздухот.
Најмалиот потребен број на измени на воздух е пропишан во зависност од
намената на просториите.
Φ𝑉 = 0,34 ∙ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒 )
Vmin = 𝑛𝑚𝑖𝑛 ∙ VR
Φ𝑉 (𝑊) – Вентилациони топлински загуби.
𝑉𝑚𝑖𝑛 (𝑚3 ⁄ℎ) - Најмал потребен волумен на свеж воздух.
VR (𝑚3 ) - Волумен на просторијата
𝑛𝑚𝑖𝑛 – најмал број на потребни измени на воздух.
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(4.31)
(4.32)

Индустриска
ефикасност во
Пелистерка а.д
Скопје со
примена на
обновливи
извори на
енергија

5
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5.1 ВОВЕД

Денес, производството на минерална вода, газирана и негазирана, производството на
газирани и негазирани освежителни пијалоци се обавува во производниот погон лоциран
во с. Меџитлија, непосредно до грчката граница, т.н погон Меџитлија. Производниот
погон е распространет на површина од 3000 𝑚2 . Објектот е изграде од неколку делови и
тоа: погон за производство, сирупана, лабаратории, канцеларии, соблекувални,
компресорска станица, котлара и магацински простор. Коривната конструкција и
ѕидовите се направени од сендвич панели со релативно мал коефициент на премин на
топлина. За греење на објектот, се користи топловодно греење со принудна циркулација
на топла вода, систем 90℃⁄70℃. Грејните тела се калорифери со принудна циркулација.
Изведбата на системот е двоцевен отворен систем . Котелската постројка се состои од
топловоден котел ЕМО – Цеље со топлински капацитет од 700000 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⁄ℎ. Снабдувањето
на котелот е со мазут. Регулацијата е централна, а се спроведува во зависност од
надворешната температура.
Дебелина (𝒎𝒎)

Коефициент на премин на
топлина

40

0.380

50

0.303

75

0.244

100

0.185

125

0.148

150

0.119

𝑾
𝒎𝟐 ℃

Табела 5.1 Коефициент на премин на топлина кај сендвич панелите

5.2 ПОТРЕБИ ОД ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

За пресметка на топлинските загуби е користена упростена метода според EN12831
стандардот, при одржување на потребните температурни услови во сите простории во
објектот, за надворешна проктна температура од −18℃ . Во продолжение е дадена
рекуперација на топлинските загуби за сите простории од објектот во целина.
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Табела 5.2 Пресметка на топлински загуби за погон за производство
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Табела 5.3 Пресметка на топлински загуби за соблекувални
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Табела 5.4 Пресметка на топлински загуби за сирупана

Пресметковната вредност на количеството на топлина за дадениот објект т.е.
средното пресметковно количество на топлина е 872677 𝑊. За време на користење на
просториите е земен 20% поголем капацитет за греење од пресметаните топлински
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загуби, заради потребата од одржување на повисоки температури од бараните, врз база на
критериумот за конфор, со обзир на прекинот на работа.
(5.1)

𝑄 = 1.2 ∙ 𝑄𝑜 = 105000 𝑊

5.2.1

Потреба од топлинска енергија при користење на топлинска пумпа



За ладење, по препораки од литературата специфичниот ладилен товар изнесува
околу 170 𝑊 ⁄𝑚2 . За 2950 𝑚2 ∙ 170 𝑊 ⁄𝑚2 = 501500 𝑊 . Се вградени 45
вентилатор конвектори Aermec VED 740 со вградена ладилна снага од 18100 W.
Според препораки, при димензионирање на опрема за греење и ладење се
усвојува истовременост од 60%, односно 0,6 ∙ 814500 = 488700 𝑊 . Вкупниот
ладилен товар се усвојува да биде 1MW.



По препораки од литературата специфичната потребна енергија изнесува околу
40 𝑊 ⁄𝑚2 . За 15732𝑚3 ∙ 40 𝑊 ⁄𝑚2 = 629280 𝑊 . Се вградени 45 вентилатор
конвектори Aermec VED 740 со вградена топлинска моќ од 21820 W. Според
препораки, при димензионирање на опрема за греење и ладење се усвојува
истовременост од 60%, односно 0,6 ∙ 981900 = 589140 𝑊. Вкупната потреба од
топлинска енергија изнесува 1,3MW.

5.3 ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ
Изворот на енергија за греење и ладење ќе биде топлинска пумпа со ситем вода – вода.
Се избираат две топлински пумпи Aermec WSA 2502, со следните карактеристики:




Зимски режим.
-

Вкупен топлински капацитет
Ангажирана снага

-

Проток на вода низ кондензаторот

690 KW
155.22 KW
118164 𝑙 ⁄ℎ

-

Пад на притисокот во кондензаторот

55 kPa

-

Проток на вода низ испарувачот
Пад на притисокот во испарувачот

93491 𝑙 ⁄ℎ
32 kPa

Летен режим
-

Вкупен топлински капацитет
Ангажирана снага

-

Проток на вода во кондензаторот

660 KW
137.70 KW
135441 𝑙 ⁄ℎ

-

Пад на притисокот во кондензаторот

75 kPa

-

Проток на вода во испарувачот

114036 𝑙 ⁄ℎ

-

Пад на притисокот во испарувачот

53 kPa
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5.3.1 Хоризонтално поставување на изменувачките црева (HDPE) за
користење на топлината од земјата, за една топлинска пумпа

За определување на должината на цревата вкопани во земја, меродавен е зимскиот
режим на работа на системот со ладилен капацитет на испарувачот за една топлинска
пумпа од 534,78 KW. Специфичната размена на топлина со хоризонтална монтажа е
25 𝑊 ⁄𝑚2 . Површината која треба да се обезбеди изнесува:
𝐴=

𝑄𝑙𝑎𝑑 534.78 ∙ 103
=
= 21392𝑚2
25
25

(5.2)

Бројот на сегментите (U - цевките) со должина 2x50=100 m изнесува:
𝑛=

𝐴 ∙ 1.5 21392 ∙ 1.5
=
= 320.88
100
100

Конструктивно се усвојуваат

(5.3)

320 сегменти со вкупна должина од 32000 m. Овие

сегменти ќе бидат распоредени во четири полиња, со по два слоја, како што е прикажано

50 m

на слика (5.1) и на слика (5.2)

28 m

28 m

28 m

28 m

Слика 5.1 Полиња на вградување на 4 x 80 = 320 сегменти

Потребната вода за да се постигне ладилниот капацитет од 534,78 KW е:
𝑞𝑣 =

534.78
534.78
=
= 91.96 𝑚3 ⁄ℎ
𝑐𝑝 ∙ ∆𝑡 4,187 ∙ 5

(5.4)

Во секое поле имаме волуменски проток од:
𝑞𝑝 =

91.96
= 22.99 𝑚3 ⁄ℎ
4
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(5.5)

1.8 m
0.7 m

0.7 m

Слика 5.2 Поставување во ров на два сегменти во два слоја
За 𝑞𝑣 = 91.96 𝑚3 ⁄ℎ и 𝜈 = 1 𝑚⁄𝑠, дијаметарот на доводната цевка изнесува:

91,96
4 ∙ 𝑞𝑣 √4 ∙ 3600
𝑑=√
=
= 0,18039𝑚 = 180,039𝑚𝑚
𝑣∙𝜋
1,0 ∙ 𝜋

(5.6)

Според DIN2448 се усвојува DN200, ∅219.1𝑥6.3. Стварната брзина во доводната цевка на
35% GLYCOL изнесува:
𝑞𝑣
91.96
3600
3600
⁄
𝑣=
=
2
2 ∙ 𝜋 = 0,7631 𝑚 𝑠
0,2065
𝑑𝑣𝑛 ∙ 𝜋
4
4
𝑅𝑒 =

𝑣 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,7631 ∙ 0,2065
=
= 39395
𝜐
4 ∙ 10−6

(5.7)

(5.8)

Струењето на 35% GLYCOL во доводната цевка е турбулентно. Коефициентот на триење
се определува по равенката на Бласиус за 4000 < Re < 100000
𝜆=

0,3164
= 0,022
𝑅𝑒 0,25
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(5.9)

Падот на притисокот за одводната и доводната цевка изнесува:
∆𝑝 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

2∙𝐿
𝑣2
2 ∙ 50
0,7632
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0.022 ∙
∙ 1050 ∙
= 3581.12 𝑃𝑎
𝑑𝑣𝑛
2
0,2065
2

(5.10)

91.96 𝑚3 ⁄ℎ

Слика 5.3 Распределба на вкупниот волуменски проток во четирите полиња

Разводниот колектор ќе биде изведен од полиетиленска цевка со NO250. Во секое
поле имаме волуменски проток од 22.99 𝑚3 ⁄ℎ . За 𝑞𝑣 = 22,99 𝑚3 ⁄ℎ и 𝑣 = 1,0 𝑚⁄𝑠
дијаметарот на доводната цевка изнесува:
22,99
4 ∙ 𝑞𝑣 √4 ∙ 3600
𝑑=√
=
= 0,090195 𝑚 = 90,2 𝑚𝑚
𝑣∙𝜋
1,0 ∙ 𝜋

(5.11)

Според DIN2448 се усвојува NO100 ∅114,3𝑥3,6. Стварната брзина во доводната цевка

кон едно колекторско поле на 35% GLYCOL изнесува:
𝑞𝑣
22,99
3600
3600
𝑣=
=
= 0,709 𝑚⁄𝑠
0,10712 ∙ 𝜋
𝑑𝑣𝑛 2 ∙ 𝜋
4
4
𝑅𝑒 =

𝑣 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,709 ∙ 0,1071
=
= 18983,475
𝜐
4 ∙ 10−6

(5.12)

(5.13)

Струењето на 35% GLYCOL во цевката е турбулентно. Коефициентот на триење
се определува по равенката на Бласиус за 4000 < Re < 100000.
λ=

0,3164
= 0,01515
Re0,25
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(5.14)

Падот на притисокот за цевката изнесува:
∆𝑝 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

4∙𝐿
𝑣2
4 ∙ 20
0,7092
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0.015 ∙
∙ 1050 ∙
= 3252,64 𝑃𝑎
𝑑𝑣𝑛
2
0,1071
2

(5.15)

22.99 𝑚3 ⁄ℎ

Слика 5.4 Распределба на вкупниот волуменски проток од едно поле кон двата подземни
колектори

Разводниот колектор ќе биде изведен од полиетиленска цевка со NO150. Кон
некој подземен колектор го имаме следниот волуменски проток:
𝑞𝑝 =

22.99
= 11.495 𝑚3 ⁄ℎ
2

(5.16)

За 𝑞𝑣 = 11.495 𝑚3 ⁄ℎ и 𝑣 = 1,0 𝑚⁄𝑠 дијаметарот на доводната цевка изнесува:
11.495
4 ∙ 𝑞𝑣 √4 ∙ 3600
𝑑=√
=
= 0,063777 𝑚 = 63.78 𝑚𝑚
𝑣∙𝜋
1,0 ∙ 𝜋

(5.17)

Според DIN2448 се усвојува NO65 ∅76.1𝑥2.9. Стварната брзина во доводната цевка

кон еден подземен колектор на 35% GLYCOL изнесува:
𝑞𝑣
11,495
3600
3600
𝑣=
=
= 0,823 𝑚⁄𝑠
0,07032 ∙ 𝜋
𝑑𝑣𝑛 2 ∙ 𝜋
4
4
𝑅𝑒 =

𝑣 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,823 ∙ 0,0703
=
= 57856,9
𝜐
4 ∙ 10−6
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(5.18)

(5.19)

Струењето на 35% GLYCOL во цевката е турбулентно. Коефициентот на триење
се определува по равенката на Бласиус за 4000 < Re < 100000.
λ=

0,3164
= 0,02040
Re0,25

(5.20)

Падот на притисокот за цевката изнесува:
∆𝑝 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

4∙𝐿
𝑣2
8 ∙ 10
0,8232
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0.02 ∙
∙ 1050 ∙
= 1251,7 𝑃𝑎
𝑑𝑣𝑛
2
0,0637
2

11.495 𝑚3 ⁄ℎ

(5.21)

40 Сегменти кој излегуваат
од еден подземен колектор

Слика 5.5 Подземен колектор
Количината на 35% GLYCOL што треба да се дистрибуира низ еден сегмент изнесува е:
𝑞𝑝 =

11,495
= 0,2873 𝑚3 ⁄ℎ
40

(5.22)

За 𝑞𝑣 = 0,2873 𝑚3 ⁄ℎ и 𝑣 = 0,15 𝑚⁄𝑠 дијаметарот на U - сегментот изнесува:
0,2873
4 ∙ 𝑞𝑣 √4 ∙ 3600
𝑑=√
=
= 0,026 𝑚 = 26 𝑚𝑚
𝑣∙𝜋
0,15 ∙ 𝜋

(5.23)

Според DIN2448 се усвојува NO32 ∅42,4𝑥2,6. Стварната брзина во сегментот на 35%

GLYCOL изнесува:
𝑞𝑣
0,2873
3600
3600
𝑣=
=
= 0,0734 𝑚⁄𝑠
0,03722 ∙ 𝜋
𝑑𝑣𝑛 2 ∙ 𝜋
4
4
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(5.24)

𝑅𝑒 =

𝑣 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,0734 ∙ 0,0372
=
= 600,412
𝜐
4 ∙ 10−6

(5.19)

Струењето на 35% GLYCOL во сегментите ќе биде ламинарно. Бидејќи полиетиленските
црева имаат мала термичка проводливост се препорачува ламинарно струење.
𝜆=

64
64
=
= 0,1065
𝑅𝑒 600,412

(5.25)

Падот на притисокот во еден сегмент (U - цевка) ќе изнесува:
∆𝑝 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

𝐿𝑠𝑒𝑔
𝑣2
100
0,07342
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0.1065 ∙
∙ 1050 ∙
= 890,7396 𝑃𝑎 (5.26)
𝑑𝑣𝑛
2
0,0372
2

Падот на притисокот во EV – испарувачот изнесува 53 kPa. Вкупниот пад на
притисокот во целиот систем (меродавен за избор на пумпа која треба да оствари
проток на 35% GLYCOL, 𝑞𝑣 = 91,96 𝑚3 ⁄ℎ).
∆𝑝𝑣𝑘 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4 + 𝑝𝐸𝑉
∆𝑝𝑣𝑘 = 3581,12 + 3252,64 + 1251,7 + 890,74 + 53000

(5.27)
(5.28)
(5.29)

𝑝𝑣𝑘 = 62 𝑘𝑃𝑎

5.3.2 Вертикално поставување на изменувачките црева (HDPE) за
користење на топлината од земјата, за една топлинска пумпа

За определување на должината на HDPE цревата поставени во дупки со длабочина
од 100 m во земјата, исто така, меродавен е зимскиот режим на работана системот со
ладилен капацитет на испарувачот за една топлинска умпа од 534,78 kW. Специфичната
размена на топлина со вертикална монтажа е 50 W/m2, за четири (2 x U - цевки) со
дијаметар со дијаметар DN15, ø21,3x2. Должината на цевките изнесува:
𝐿=

534780
∙ 4 = 42782.4 𝑚
50

(5.30)

Бројот на дупки се добива со делење на вкупната должина на цевките со 400 m во една
дупка, односно:
𝑛=

42782.4
= 106.6 дупки
400

(5.31)

Конструктивно се усвојуваат 110 дупка (за една топлинска пумпа). Вкупната должина на
цевните сегменти во сите 110 дупка изнесува 110x400 = 44000 m.
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Волуменскиот проток на 35% GLYCOL кон еден сегмент, односно кон една дупка
изнесува:
𝑞𝑣,𝑠𝑒𝑔 =

91.96
𝑚3
= 0,836
110
ℎ

(5.32)

Волуменскиот проток на 35% GLYCOL кон една (U - цевка), половина сегмент изнесува:
𝑞𝑣,𝑠𝑒𝑔1 =

91.96
𝑚3
= 0,418
110 ∙ 2
ℎ

(5.33)

Брзината на 35% GLYCOL во една (U - цевка) изнесува:

𝑣𝑠𝑒𝑔

𝑞𝑣,𝑠𝑒𝑔,1
0,418
3600
= 3600
=
= 0,4942 𝑚⁄𝑠
0,01732 ∙ 𝜋
𝑑𝑣𝑛 2 ∙ 𝜋
4
4

(5.34)

Рејнолдсовиот број за ова струење е:
𝑅𝑒 =

𝑣𝑠𝑒𝑔 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,4942 ∙ 0,0173
=
= 2137.415 < 𝑅𝑒𝑘𝑟 = 2320
𝜐
4 ∙ 10−6

(5.35)

Струењето на 35% GLYCOL во една (U – цевка) е ламинарно. Бидејќи полиетиленските
црева имаат мала термичка проводливост (𝜆 = 0,35 𝑊 ⁄𝑚 ∙ 𝐾 ), се препорачува струењето
да биде ламинарно. Коефициентот на триење за ламинарно струење се определува според
равенката:
𝜆=

64
64
=
= 0,029
𝑅𝑒 2137.415

(5.36)

Падот на притисокот во сегментот изнедува:
∆𝑝𝑠𝑒𝑔 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

𝐿𝑠𝑒𝑔
𝑣2
100
0,5082
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0,029 ∙
∙ 1050 ∙
= 24982.23 𝑃𝑎 (5.37)
𝑑𝑣𝑛
2
0,0173
2

Волуменскиот проток на 35% GLYCOL во секоја доводна или повратна колекторска
цевка изнесува:
𝑞𝑣,𝑘𝑜𝑙 =

91.96
𝑚3
= 8.36
10
ℎ

(5.38)

Колекторските црева што ги поврзуваат 11 сегменти ќе бидат од HDPE црева со
димензии:

𝑑𝑘𝑜𝑙

8.36
4 ∙ 𝑞𝑣,𝑘𝑜𝑙 √4 ∙ 3600
=√
=
= 0,0543 𝑚 = 54.3𝑚𝑚
𝑣∙𝜋
1∙𝜋
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(5.39)

За колекторските црева се усвојува NO65 ø76,1x2.9.

91.96 𝑚3 ⁄ℎ

Слика 5.6 Распределба на вкупниот волуменски проток од доводната цевка кон
колекторските црева.

Брзината на 35% GLYCOL во колекторските цевки изнесува:
𝑞𝑣
8,36
3600
3600
𝑣=
=
= 0,59 𝑚⁄𝑠
0,07032 ∙ 𝜋
𝑑𝑣𝑛 2 ∙ 𝜋
4
4

(5.40)

Рејнолдсовиот број за ова струење е :
𝑅𝑒 =

𝑣𝑘𝑜𝑙 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,59 ∙ 0,0703
=
= 10369.25 < 𝑅𝑒𝑘𝑟 = 2320
𝜐
4 ∙ 10−6

(5.41)

Струењето на 35% GLYCOL во колекторските цевки е турболентно. Коефициентот на
триење се определува по равенката на Бласиус за 4000<Re<100000.
𝜆=

0,3164
= 0,0313
𝑅𝑒 0,25

(5.42)

Падот на притисокот во колекторските црева изнесува:
∆𝑝𝑘𝑜𝑙 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

𝐿𝑘𝑜𝑙
𝑣2
2 ∙ 70
0,592
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0,0313 ∙
∙ 1050 ∙
= 12530.64 𝑃𝑎 (5.43)
𝑑𝑣𝑛
2
0,0703
2

Дијаметарот на во доводната цевка изнесува:

𝑑𝑑𝑜𝑣

91.96
4 ∙ 𝑞𝑣 √4 ∙ 3600
=√
=
= 0,18039𝑚 = 180,39 𝑚𝑚
𝑣∙𝜋
1∙𝜋
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(5.44)

Конструктивно се усвојува NO200 ø219,1x6,3.
Брзината на 35% GLYCOL во доводната цевка изнесува:
𝑣𝑑𝑜𝑣

𝑞𝑣
91.96
3600
3600
=
=
= 0,76 𝑚⁄𝑠
0,20652 ∙ 𝜋
𝑑𝑣𝑛 2 ∙ 𝜋
4
4

(5.45)

Рејнолдсовиот број за ова струење е :
𝑅𝑒 =

𝑣𝑑𝑜𝑣 ∙ 𝑑𝑣𝑛 0,76 ∙ 0,2065
=
= 39235 > 𝑅𝑒𝑘𝑟 = 2320
𝜐
4 ∙ 10−6

(5.46)

Струењето на 35% GLYCOL во доводната цевка е турболентно. Коефициентот на
триење се определува по равенката на Бласиус за 4000<Re<100000.
𝜆=

0,3164
= 0,02248
𝑅𝑒 0,25

(5.47)

Падот на притисокот во доводната и одводната цевка е:
∆𝑝𝑑𝑜𝑣 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙

𝐿𝑑𝑜𝑣
𝑣2
2 ∙ 100
0,762
∙ 𝜌𝐺𝐿 ∙
= 1,1 ∙ 0,022 ∙
∙ 1050 ∙
= 7107.41 𝑃𝑎 (5.48)
𝑑𝑣𝑛
2
0,2065
2

Падот на притисокот во EV – испарувачот изнесува 53 kPa. Вкупниот пад на притисокот
во целиот систем (меродавен за избор на пумпа која треба да оствари проток на 35%
GLYCOL).
∆𝑝𝑣𝑘 = 𝑝𝑠𝑒𝑔 + 𝑝𝑘𝑜𝑙 + 𝑝𝑑𝑜𝑣 + 𝑝𝐸𝑉 = 24982.23 + 12530.64 + 7107.41 + 53000
𝑝𝑣𝑘 = 97.62 𝑘𝑃𝑎
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(5.49)

ЗАКЛУЧОК
Енергетската ефикасност на македонските компании е на ниско ниво. Експертите
препорачуваат веднаш да почнат со анализи со цел утврдување на можностите за заштеди
и лоцирање на местата на загуби. Ефикасноста на производството почнува уште од влезот
на производите па се до отпадните материи. Експертите препорачуваат компаниите
веднаш да почнат со анализи и лоцирање на местата на загуба и каде што може да се
заштеди. Проектите за енергетска ефикасност треба најнапред да имаат економско
енергетска ефикасност. Тоа се однесува како кај компаниите од тешката, така и од
лесната индустрија. Подобрувањето на енергетската ефикасност во индустријата е
главниот пат кон обезбедување одржлив индустриски развој во светски рамки, особено
во земјите во развој.
Инвестирањето во енергетски ефикасни технологии, системи и процеси може да
обезбеди еколошки, економски и социолошки поттик за постигнување на селен развој.
Имено, како што земјите го подигаат стандардот на живеење, добиваат поголем удел во
светското производство и се вклучуваат во се поголем број на индустриски гранки, јасно
е дека потрошувачката на енергија ќе се движи на нагорна линија. Тогаш се поставува
прашањето како да се удоволи растечкиот животен стандард во земјите за развој, а во
исто време да се ублажат погубните ефекти од зголемената потреба од енергија.
Енергетската ефикасност во индустријата покрај тоа што може да се постигни со
енергетски ефикасни технологии, исто така може да се постигни со искористување на
обновливите извори на енергија. Во последните 30 години цената на енергетските
системи кој користат обновливи извори на енергија се намалува, за разлика од цената на
нафтата и природниот гас која се зголемува. Како обновливи извори на енергија можат да
се користат се енергијата од земјата, енергијата од сончето, енергијата од отпадот.
Со воведувањето на енергетските системи во индустријата кој користат обновливи
извори на енергија се намалува потрошувачката на енергијата која е добиена од
конвенционалните извори на енергија. Ја намалуваме нивната потрошувачка, а со тоа и го
намалуваме загадувањето на животната средина. Овие системи ги намалуваа и трошоци
во производството, што придонесува да добиеме многу поефтин готов производ. Денес
конкуренцијата на пазарот е голема, затоа треба да се тежнее воведување на поефикасен
и поефтин производен процес, со што ќе се довие и поефтин готов производ.
Во Пелистерка А.Д Скопје, во погонот за производство на минерална вода , и
гасирани освежителни пијалоци може да се искористат системите кој користат обновливи
извори на енергија, со цел да се добие енергетски ефикасна технологија, да се намалат
трошоците за производство и да се заштити животната средина. За да се постигнат овие
цели би можело да се искористи енергијата од земјата, енергијата од сонцето, како и
енергијата од отпадот кој се довива во текот на производството. Со примената на овие
системи се остварува основната цел а тоа е намалување на потрошувачката на
електричната енергија, чија цена секојдневно се зголемува на глобално ниво.
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Енергијата од земјата може да си искористи во системот за греење и ладење. Во
овие системи како извор на енергија се користат топлинските пумпи. Со помош на
топлинските пумпи, три четвртини од топлинската енергија потребна за греење се
обезбедува од обновливите извори на енергија. При производство на топлина со
топлинска пумпа компресорот добива енергија од електромотор, тоа значи дека во
процесот се троши електрична енергија. Ако се произведе топлинска енергија 4/4, 3/4 се
земаат од околината (земја, вода, воздух), и 1/4 припаѓаат на електричната енергија од
компресорот.
Енергијата од сонцето може да се искористи за добивање на санитарна топла вода.
Исто така може да се искористи за предгреење на напојната вода која де користи за
довивање на врела пареа, со што се намалува потрошувачката на гориво за добивање на
таа пареа. Место положбата на погонот за производство е одлична за изградба на
фотонапонски систем, со чија помош од сончевата енергија се добива електрична
енергија која може да се искористи за сопствени потреби. Сонцевата енергија може да се
да се користи и кај амониум апсорпционите ладилни постројки, со што би се исфрлиле од
употреба конвенционалните ладилни системи, кој се користат за ладење на производот.
Со тоа се добива голема заштеда на електрична енергија.
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ДОДАТОК

А

ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ ВО
ЕУ И МАКЕДОНИЈА

А1. ВОВЕД
Редуцирањето на енергетската потрошувачка и елиминирањето на енергетските
загуби се едни од главните цели на Европската унија (ЕУ). Целта на ЕУ е до 2020 година
потрошувачката на примарната енергија да се намали за 20%, одсносно т.н. ,,Иницијатива
20-20-20”.

А2. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Енергетската ефикасност е начин на однесување и ја покажува рационалноста на
корисниците на енергијата. Одбегнувањето на несоодветната употреба на енергијата или
изборот на најсоодветен уред за намалување на енергетските трошоци во намалувањето
на индивидуалната потрошувачка на енергија, без притоа да се намалат индивидуалните
благодети.
Енергетската ефикасност придонесува за економски и социјален просперитет и е
решение за:
•

Заштеда на енергија

•

Намалување на трошоците

•

Поголема конкурентност

•

Вработување

•

Подобрување на енергетската сигурност

•

Намалување на загадувањето

•

Позитивно влијание врз климатските промени

•

Постигнување на ,,Лисабонските цели” на ЕУ

А3. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Земјите членки на ЕУ се обврзаа да ја спроведат ,,Иницијатива 20-20-20”, што
значи заштеда на 20% од потрошувачката на примарната енергија и на емисиите на
стакленичките гасови, како и вклучување на 20% на обновливите извори на енергија во
енергетската потрошувачка до 2020 година.
Европската комисија има донесено:
•

Акциски план за енергетска ефикасност (2007-2012) за да се постигне
намалување на енергетската потрошувачка за 20% до 2020 година.

•

Зелена книга: Европска атратегија за одржлива конкурентност и сигурна
енергија.

•

Зелена книга за енергетска ефикасност: Да се направи повеќе со помалку.

А3.1 БИТНИ ОДЛУКИ И ДЕРИКТИВИ НА ЕУ
Одлуките и директивите наведени подолу веќе се применуваат во ЕУ и истите ќе
бидат трансформирани во нашето законодавство, како што Република Македонија ќе
напредува кон членството во ЕУ. Познавањето на законската регулатива е важно за сите
кои сакаат да се запознаат со политиката на енергетската ефикасност на ЕУ.
Целокупната законска регулатива на ЕУ во врска со енергетската ефикасност
може да се најде на интернет страната за Законска регулатива за енергетска ефикасност,
(http://europa.eu/legislation_summaries/energy/ european_energy_policy/index_en.htm).
1.

Одлука на Европскиот парламент и на Европскиот совет број 1639/2006/ЕС
од 24 Октомври 2006 година за воспоставување Рамковна програма за
конкуренција и иновативност (2007-2013), (Competitiveness and innovation
framework programme – CIP, 2007 – 2013 ).

2.

Одлука на Европски парламент и на Европски совет број 1230/2003/ЕС од 26
јуни 2003 година за усвојување на повеќегодишната програма за акција на
полето на енергијата ,,Интелегентна енергија – Европа (2003 - 2006)”, ,,
Intelligent Energy – Europe (2003 - 2006).

3.

Директива на Европскиот парламент и Совет, број 2006/32/ЕС од 5 април
2006 година за крајната ефикасност на услугите.

4.

Директива на Европскиот парламент и Совет број 2004/8/ЕС од 11 февруари
2004 година, за унапредување на когенерирањето врз основа на
побарувачката за корисна топлина на внатрешниот пазар на енергија.

5.

Директива на Европскиот парламент и Совет број 2002/33/ЕС декември 2002
година за енергетски карактеристики на зградите.

6.

Директива на Европскиот парламент и Совет број 2009/33/ЕС од 23 април
2009 година, за промоција на чисти и енергетски ефикасни транспортни
возила.

7.

Директива на Европскиот парламент и Совет број 2005/32/ЕС од 6 јуни 2005
година, за воспоставување рамка за поставување барања за еколошки дизајн
на продуктите кои користат енергија.

8.

Директива на Европскиот парламент и Совет број 92/75/ЕЕС од 22 септември
1992 година, за ознаките на етикетите и стандардите, информации за
потрошувачката на енергија и други ресурси на апаратите за домашна
употреба.

9.

Директива на Европскиот парламент и Совет број 2006/1005/ЕС од 18
декември 2006 година, во врска со заклучокот од договорот помеѓу Владата
на САД и ЕЗ за координација на програмата за обележување на енергетската
ефикасност на канцелариската опрема.

10. Директива на Европскиот парламент и Совет број 2000/55/ЕС од 18
септември 2000 година за барањата за енергетска ефикасност на билансот на
флуоросцентната светлина.
11. Директива на Европскиот парламент и Совет број 92/42/ЕЕС од 21 мај 1992
година, за барањата за ефикасност на новите топловодни котли, затоплувани
со течни или со гасовите горива.
12. Директива на Европскиот парламент и Совет број 96/57/ЕС од 3 септември
1996 година за барањата за енергетската ефикасност на фрижидерите и
ладилниците и комбинација од нив наменети за домашна употреба.
13. Директива на Европскиот парламент и Совет број С (2007) 6376 од 18
декември 2007 година, програма – Финансиски инструмент за енергетска
ефикасност во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Србија,
вклучувајќи го и Косово, Турција и Република Македонија во рамките на IPA
– компонента за помош при транзицијата и зајакнувањето на институциите за
2007 година.

А4. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во Република Македонија има добар потенцијал на обновливи извори на енергија,
хидропотенцијал, сончева енергија и енергија од ветер. Но покрај тоа поддршката од
страна на државата треба да се користи и пазарно ориентираните инструменти и
грандови, со цел инвестициите во енергетската ефикасност да бидат поуспешни.
Енергетските извори во Република Македонија се: јагленот (45,5%), суровата нафта
(35%), биомасата (6%), хидроенергија (5,1%), природен гас (2,4%), геотермална енегија
(0,4%) и увезена електрична енергија (5,6%).
Најголеми бездни во Република Македонија се градежните објекти во
домаќинствата со 29,5%, во комерцијално услужните дејности со 13,1% и градежните
објекти во индустријата со 10%. Во Македонија има големи загуби при користење на
енергијата во домаќинствата и во јавниот сектор, кои изнесуваат 40%. Загубите во
градежниот сектор ќе се намалуваат преку тригодишен проект за создавање основни
услови за енергетска ефикасност, додека Националниот акционен план за енергетска
ефикасност за периодот од 2009 до 2016 предвидува Република Македонија да постигне
заштеда на енергија од 9% од просечната потрошувачка на енергија остварена во

периодот од 2002 до 2006, во согласност со европските директиви. Тоа би значело
заштеда на енергија во просек од 1,16%, односно 820 ТЈ (тераџули) годишно.

А4.1 ЗАКОНИ И ПОЗАКОНСКИ АКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
•

Закон за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр. 63/06, 106/08).

•

Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година.

•

Стратегија за енергетска ефикасност на Република Македонија, Службен весник
на Република Македонија бр. 63/06.

•

Правилник

за

означување

на

енергетската

ефикасност

на

уредите

за

домаќинствата, Службен весник на Република Македонија бр. 63/06, 36/07 и
85/07.
•

Правилник за енергетска ефикасност на градежните објекти, Службен весник на
Република Македонија бр. 143/08.

•

Правилник за обновливи извори на енергија за производство на електрична
енергија, Службен весник на Република Македонија бр. 127/08.

•

Правилник за начинот на стекнување статус, повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и за
содржината, формата и начинот на водење регистер на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, Службен
весник на Република Македонија бр. 29, 2009 година.

А4.2
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Со одлука на Комисијата ЕС(2007)6376 од 18.12.2007, Република Македонија
може да учествува во хоризонталната програма на ЕУ преку финансискиот инструмент за
енергетска ефикасност (Energy efficiency finance facility - EEFF). Целта на овој
инструмент е до 2016 година да им се помогне на земјите опфатени со инструментот IPA
за промоција на инвестиции во енергетската ефикасност и обновливите извори на
енергија, со цел да се подобри енергетската ефикасност на градежните и на
индустриските сектори кои нудат можност за најголеми заштеди на енергија и за
намалување на емисиите на СО2.
Овој инструмент ќе се имплементира преку Компонентата 1 на IPA, ќе се користи
финансиска и техничка поддршка од Европската инвестициона банка, Европската
инвестициона банка, Европската банка за развој и реконструкција, Банката за развој на
Советот на Европа. Притоа, овие финансиски институции ќе обезбедат повеќе од 100
милиони евра, кои во форма на кредитни линии преку локалните банки ќе бидат
наменети за финансирање на енергетските ефикасни проекти во областите на
градежништвото и индустријата.

Европската унија, пак, од своја страна, ќе обезбеди донации во висина од преку 35
милиони евра, кои имаат за цел да ги стимулираат:
1. Приватните и јавните претпријатија во секторот градежништво и индустрија, за са
имплементираат енергетски ефикасни проекти, и
2. Локалните банки за да го зголемат финансирањето на ваквите проекти.
Исто така, со средствата на ЕУ ќе се покријат и консултанските трошоци за
техничка помош при реализација на проектите. Овие средства ќе можат да ги користат
приватни и правни субјекти, здруженија на граѓани и јавни објекти, а проектите треба да
бифат во делот на градешништвото или индустријата, како и проекти поврзани со
производство на обновливи извори на енергија (хидриценрали, ветер, биомаса,
геотермална и соларна енергија).
За граѓаните на Република Македонија постојат можности за користење на
финансиите од ЕУ за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија:
•

Кредитни линии на Европската банка за истражување и развој и Европската
инвестициона банка, кои се доделуваат преку локалните банки во РМ.

•

Кредите за обновливи извори на енергија од Македонска банка за поддршка на
развојот.

•

Вклучување во мрежата на европските претпријатија (Enterprise Europe Network).

ДОДАТОК
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СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ
VIESSMANN

В.1 ВОВЕД
На пазарот има една голем број на сончеви колектори. Една можна поделба е според
производителот VIESSMANN, и тоа: плочести соларни колектори, директно
опструјувани вакуум цевки со бакарен апсорбер, директно опструјувани ваккум цевни
колектори со стаклен апсорбер, вакуум цевен колектор према Heatpipe принцип.

В.2 ПЛОЧЕСТИ КОЛЕКТОРИ К1
Основен дел на овие колектори е бакарниот апсорбер кој има тенка слатинеста
превлака од титан. Тоа гарантира голема моќ на впивање на сончевото зрачење. На
апсорберот се наоѓа змијаста бакарна цевка, низ која струи топлинскиот медиум.
Топлинскиот медиум ја превзема топлината од апсорберот преку бакарната цевка.
Колекторот е покриен со соларно стакло, карактеристично по малата содржина на железо,
со што се намалуваат загубите предизвикани со рефлексија на сончевите зраци. На
долната страна на колекторот е поставена термоизолација од минерална волна.

Слика А2.1 Плочест колектор тип К1: А – профил на заптивање; B – капак од соларно
стакло,4 mm; C – змијаста бакарна цевка; D – бакарен апсорбер; E – смоласт сунгерет
материјал; F – минерална волна; G – профил на рамката од алуминиум; H – лимено дно;
К – цевка за спојување.
За вертикална и хоризонтална изведба се произведуваат колектори тип К11 со површина
на апсорберот од 2,5 m2 (до десет колектори формираат колекторско поле). Соларните
колектори се со површина на апсорберот од 4,76 m2 кои интегрално се монтираат на
покривот. Плочестите колектори повеќето се користат за загревање ба санитарна топла
вода и загревање на вода во базени.

В.3 ДИРЕКНО ОПСТРУЈУВАНИ ВАКУУМ ЦЕВНИ КОЛЕКТОРИ СО БАКАРЕН
АПСПРБЕР К2
Овие колектори ги има во три изведби:
К21 – со 10 високоевакуирани цевки со ≈ 1 m2 површина на апсорберот
К22 – со 20 високоевакуирани цевки со ≈ 2 m2 површина на апсорберот
К23 – со 30 високоевакуирани цевки со ≈ 3 m2 површина на апсорберот

Слика.А2.2 Директно опструјувам вакуум цевен колектор со бакарен апсорбер тип К2; А
– цевка на всисниот цевовод; В – цевка на потисниот цевовод; С – коаксијална цевка на
разменувачот на топлина; D – апсорбер; E – вакуумска стаклена цевка од специјално
стакло
Вакуумот во стаклените цевки овозможува најголема можна топлинска изолација,
конвекциските загуби на топлина меѓу стаклените цевки и апсорберот скоро ги нема. Ова
овозможува користење и при слабо сончево зрачење (дифузно зрачење). Во секоја вакуум
цевка е интегриран бакарен апсорбер кој има тенка стаклена превлака од титан. Тоа
гарантира голема моќбна впивање на сончевото зрачење и ниска емисија на топлотното
зрачење. Во апсорберот се наоѓа коаксијална цевка од разменувачот на топлина, која
директно го опструјува топлинскиот медиум. Топлинскиот медиум ја презема топлината
од апсорберот преку цевката на разменувачот. Цевката на разменувачот е поврзана со
одводниот цевовод.

Со површина од 6 m2 може да се состави паралелно колекторско поле, а со
површина на апсорберот над 6 m2 се поставува сериско колекторско поле.

В.4 ДИРЕКНО ОПСТРУЈУВАНИ ВАКУУМ ЦЕВНИ КОЛЕКТОРИ СО СТАКЛЕН
АПСОРБЕР К3

Слика А2.3 Директно опструјуван вакуум цевни колектори со стаклен апсорбер К3; А –
цевка на всисниот или потисниот цевовод; В – цевка за распределување; С – коаксијална
цевка на разменувачот на топлина; D – цевка на апсорберот, Е – надворешна цевка
Овој тип на корелтори во изведба како комплетно монтиран модул со 20 високо
евакуирани стаклени цевки со ≈ 1 m2 површина на апсорберот. Вакуумираната стаклена
цевка со двојно стакло, опструјуваната течност ја заштитува од загубите на топлина. Со
спојот стакло – стакло надворешната цевка и цевката на апсорберот овозможуваат голема
сигурност на вакуумот. Надворешната цевка претставува огледало, а со тоа е заштитана
од влијанието на околината. Целосно опструјување на цевката на апсорберот е
овозможено со додатна коакцијална цевка, која овозможува спротивно насочено
опструјување на топлинскиот медиум. Топлинскиот медиум со помош на коаксијалната

цевка ја превзема топлината од апсорберот и ја транспортира во одводниот цевковод.
Колекторското поле може да се формира од 6 вакви соларни колектори.

В.5 ВАКУУМ ЦЕВНИ КОЛЕКТОРИ ПРЕМА HEATPIPE ПРИНЦИП К4

Слика А2.4 Вакуум цевни колектори према heatpipe принцип К4; А – вакуумирана
цтаклена цевка; В – топлинска цевка (Heatpipe); С – апсорбер; D – кондензатор; Е –
двоцевен кондензатор
Овие колектори ги има во две изведби:
К41 – со 20 високоевакуирани цевки со ≈2 m2 површина на апсорберот
К42 – со 30 високоевакуирани цевки со ≈3 m2 површина на апсорберот
Вакуумот во стаклените цевки овозможува најдобра можна топлинска изолација,
конвекциските загуби на топлина меѓу стаклените цевки и апсорберот скоро ги нема. Ова
овозможува користење и при слабо сончево зрачење (дифузно зрачење). Во секоја вакуум
цевка е интегриран бакарен апсорбер кој има тенка стакленеста превлака од титан. Тоа
гарантира голема моќ на впивање на сончевото зрачење и ниска емисија на топлотното
зрачење. На апсорберот е сместена топлинската цевка, која е наполнета со лесно
испарлива течност. Топлинската цевка е приклучена на кондензатор преку флексибилна
врска. Кондензаторот е сместен во двоцевен разменувач на топлина.

Апсорберот ја пренесува топлината на топлинската цевка. При тоа испарува лесно
испарливата течност. Испарената пареа се качува во кондензаторот. Преку двоцевниот
разменувач на топлина, во кој се наоѓа кондензаторот, латентната топлна од
кондензацијата се предава на опструјуваниот топлински медиум. Кондензатот се враќа во
топлинската цевка и процесот се повторува. До 6 m2 на апсорберот може да се формира
едно колекторско поле.

ДОДАТОК
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СТАНДАРДИ
УПАТСТВА
РЕГУЛАТИВИ

С1. ОПШТИ СЕГАШНИ РЕГУЛАТИВИ И ДИРЕКТИВИ
DIN 4701 Прописи за пресметување на енергетските потреби на објекти
DIN 4108 Прописи за топлинските изолации за објекти.
DIN 4109 Прописи за звучни изолации за објекти.
VDI 2067 Ефикасни пресметки за потрошувачите на енергија, оперативни и економски
принципи.
VDI 2081 Намалување на бучавата во системите за вентилација.
VDI 2715 Намалување на бучавата во системите за топловодно греење.
VDI 4640 Техничко искористување на подземната енергија во системите со топлинска
Пумпи.
EN 12831 Стандард за пресметка на топлинското оптоварување.

С2. РЕЛУЛАТИВИ И ПРОПИСИ ЗА ВОДАТА
DIN 1988 Технички прописи за системите за топловодно греење.
DIN 4807 Садови за апсорбирање на топлинските дилатации во системите за греење.
DVGW

Насоки за заштита на водата за пиење. Заштита на подземните води.

DVGW

Системи за греење и дистрибутивни системи. Технички мерки кој редуцираат
pастот на legionalla бактеријата.

ЕN 806

Технички прописи за системите за греење.

ЕN 12828 Проектирање на системите за загревање на санитарна вода
.
С3. ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОПИСИ
VDE 0100 Инсталација на високонапонска опрема со номинален напон до 1000 V.
VDE 0105 Работење со висиконапонска опрема.
ЕN 60335 Безбедност на електричните уреди.
VDE 0730 Регулативи за уредите со електричен мотор.

С4. РЕГУЛАТИВИ ЗА ЛАДИЛНИТЕ МЕДИУМИ
DIN 8960 Ладилен медиум, барања.
DIN 8975 Систем за ладење, безбедност, принципи на проектирањето, опрема, големина.

С4. ДОПОЛНИТЕЛНИ СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ ЗА ТОПЛИНСКИТЕ ПУМПИ
VDI 2050 топлински станици, технички принципи на проектирањето и имплементација.

ДОДАТОК
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ТОПЛИНСКИ
МОСТОВИ

Кај упростена пресметка за влијанието на топлинските мостови, во зависност од
видот на топлинските мостови се дефинира вредност на додаток за топлински мостови.

0

1

2

Број на продори за
ѕидови

Број на продори за
меѓукатни конструкции

Услови

0
1
2
0
1
2
0
1
2

∆Utb за вертикални
градежни елементи,
W/m2K
Волумен на простории
< 100 m3
> 100 m3
0,05
0
0,10
0
0,15
0,05
0,20
0,10
0,25
0,15
0,30
0,20
0,25
0,15
0,30
0,20
0,35
0,25

Таб.хх - Додаток за топлински мостови за
хоризонтални градежни елементи

Вид на градежен елемент

∆Utb за хоризонтални
градежни елементи,
W/m2K

Лесна конструкција ( дрво,
метал, и.т.н. )
Број на
1
страни на
2
контакт со
3
надворешна

0,05

4

0,2

Тешка
конструкција
( бетон, сл. )

Таб.хх - Додаток за топлински мостови за вертикални
градежни елементи

средина

0

0,1
0,15

Таб.хх - Додаток за топлински мостови за отвори
Површина на градежни
елементи

∆Utb за отвори, W/m2K

0 - 2 m2
>2 - 4 m2
> 4 - 9 m2
> 9 - 20 m2
> 20 m2

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Продор со прекин
на изолација

Без продор ( нема
прекин на изолација

Сл.хх – Град. елементи со и без продори

Еквиваленетен коефициент на премин на топлина ( Uequiv), се воведува за елементи кои се
во контакт со тло ( земја ) – подни површини ( Uequiv,bf ) и ѕидови во контакт со земја (
Uequiv,bw ).
Се дефинира врз основа на условите за конкретeн случај.
Влијателни фактори се поставеноста на

Uequiv,bf [ W/m 2K ]

Еквивалентни коефициенти на премин на топлина кај подни површини во
контакт со тло ( земја )

1,4

Uequiv,bf , W/m2K
B'

Без
изолација

2

1

1,2

0,5

Подна површина на ниво на земја
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

1,3
0,88
0,68
0,55
0,47
0,41
0,37
0,33
0,31
0,28

0,77
0,59
0,48
0,41
0,36
0,32
0,29
0,26
0,24
0,22

0,55
0,45
0,38
0,33
0,3
0,27
0,24
0,22
0,21
0,19

z=0m
0,33
0,3
0,27
0,25
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16

Вкопана подна површина
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

0,86
0,64
0,52
0,44
0,38
0,34
0,3
0,28
0,25
0,24

0,58
0,48
0,4
0,35
0,31
0,28
0,25
0,23
0,22
0,2

0,25

0,17
0,17
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
0,12
z = 1.5 m

0,44
0,38
0,33
0,29
0,26
0,24
0,22
0,2
0,19
0,18

0,28
0,26
0,25
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15

0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,13
0,125
0,12
0,11

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,8
z = 1.5 m

0,6
0,4
0,2
0
0,8 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
B'

0,6

Вкопана подна површина

Series1

z=3m

Series2

Series4

Series3

Series5
z=3m

0,4

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

0,63
0,51
0,43
0,37
0,32
0,29
0,26
0,24
0,22
0,21

0,46
0,4
0,35
0,31
0,27
0,25
0,23
0,21
0,2
0,18

0,35
0,33
0,29
0,26
0,24
0,22
0,2
0,19
0,18
0,16

0,24
0,24
0,22
0,21
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14

0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11

0,2
0

B'
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ознаки за Ufloor , W/m2 K
Без изолација

2

1

0,5

0,25

20

Еквивалентни коефициенти на премин на топлина кај ѕидови во контакт со тло
( земја )
Ѕид во контакт со земја
Uwall
z=0m

0
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3

0
0,44
0,63
0,81
0,98
1,14
1,28
1,42
1,55
1,67
1,78
1,89

Uequiv,bw [ W/m K ]

W/m2K

0
0,39
0,54
0,68
0,81
0,92
1,02
1,11
1,19
1,27
1,34
1,41

0
0,35
0,48
0,59
0,69
0,78
0,85
0,92
0,98
1,04
1,09
1,13

z=3m
0
0,32
0,43
0,53
0,61
0,68
0,74
0,79
0,84
0,88
0,92
0,96

z

2

2

Uequiv,bw ( W/m2K )
z=1m
z=2m

1,8
1,6
1,4
1,2

z=0m
z=1m
z=2m
z=3m

1
0,8
0,6
0,4

2

0,2

Uwall [ W/m K ]

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

