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ВОВЕД
А.1.Оправданост на темата
Може слободно да се рече дека главните цели на целокупната денешна светска
политика и економија се насочени кон енергијата. Зголеменета потреба од енергија,
моменталниот тренд на големиот технолошки развиток побарува, значајните промени
што се случуваат на светскиот пазар на енергија, како и зголеменото производство и
потрошувзчка на енергија од една страна, од друга страна енергетските ресурси односно
резерви бележат пад кој што предизвикува и зголемување на цената на енергијата, а кај
посиромашните земји и недостаток на истата, како и последицата од зголеменото
користење на енергијата е и емисијата на штетни материи (стакленички гасови) како
резултат на нејзината трансформација допринесуваат денес да се посвети посебно
внимание на енергетиката и енергијата во целост.
Зголемувањето на емисијата на стакленичките гасови укажува на можната закана
за климатските промени,со потенцијални катастрофални последици по човештвото.
Се со цел за спречување на зголемувањето на емисиите на стакленичките гасови во
Јапонија 1997 година е донесен Кјото Протоколот кој што ги обврзува 37
индустријализирани земји да ги намалат емисиите на стакленичките гасови за 5 % во
однос на оние од 1990 година во периодот од 2008 – 2012 година. Меѓутоа за одредени
земји тој е различен, пример за ЕУ е
8 % (оваа вредност е просечна, за секоја држава
има посебна вредност), САД 7%,Јапонија 6%.
Согледувајќи ги овие вредности, секоја од земјите превзема одредени чекори кон
остварување на овие проценти. Како следен чекор кој се наметнува е намалување на
потрошувачката на енергија, меѓутоа сепак да се одржат истите услови (пример
термалниот комфорт во еден објект да не се промени а притоа да се намали потрошената
енергија). Тука се воведува и поимот за енергетска ефикасност со која што може да се
дејствува кон намалувањето на користењето на енергијата.
Во Европа може да се каже дека еден од најголемите ако не и најголем потрошувач
на енергија е станбениот и комерцијалниот сектор. Имајќи го предвид ова во ЕУ големо
внимание се посветува на зголемување на енергетската ефикасност во овие сектори. Во
врска со претходното во ЕУ на 16-ти Декември се донесува Директивата 2002/91/ЕС.
Директивата главно опфаќа пет теми и тоа: Сертифицирање, Инспекција, Едукација на
енергетески оценувачи, Пресметки, Дефинирање на стандарди за потребните од
обновливи извори на енергија. Во поширока смисла оваа Директива наложува да бидат
исполнети одредени барања за новите обновливи извори на енергија, во поглед на
потрошувачката на енергија, издавање на сертификати за секој вид на енергија, за
неговата енергетска ефикасност како и мерки за нејзино подобрување. Затоа кај земјите
членки на Европската Унија се превземени и се превземаат конкретни чекори кон
имплементирање и задоволување на барањата од Директивата.
Знаејќи ја енергетската сосотојба во Р.Македонија како и аспирациите за членство
во ЕУ, секако дека ќе биде потребно да се работи кон имплеметирање на барањата од
Директивата кон подобрувањето на енергетската ефикасност.
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А.2.Цел на магистерскиот труд
Загадувањето на средината, согорувањето на енергетските ресурси како високите
трошкови за добивање на постојните системи за енергија се предуслов за истражување по
алтернативни енергии. Во случајот многу стручњаци сметаат дека тоа е неизбежна
транзиција, што во наредните година еволуционерната замена на конвенционалните
горива со обновливите извори на енергија да постане револуционерна.
Секојдневните врвни оптеретување на постојните системи се предуслов за
градење на алтернативна енергија со што би се сочувале не само економските
побарувања, туку и енергетскиот биланс за растот на потрошувачката. Друг фактор битен
за градење на обновливите системи е секако еколошкиот фактор " неминовност од
намалувањето на емисијата од јаглен-моноксид". Со самото смалување на емисијата од
гасовите, еколошката предност е во исфрлањето на илјадници тони на пепел, загадување
на возухот, водата и сл.
Користењето на обновливите извори на енергија е сврзано со некои лимитирачки
фактори: промената на денот и ноќта, сезонските варијации, метеролошките услови.
Поради тоа се јавува проблемот за складирање на создадените резерви заради нивно
користење кога не може да се генерира нова енергија (пример нема сончева светлина,
ветер). Еден важен лимитирачки фактор е географската распределба на различните
видови на извори.
Поради тоа што нема лимит во нивното траење, како и поради минималната
деградација на природната средина, обновливите енергетски извори што побргу
треба да ги заменат фосилните енергетски извори
Согледувајќи ја моменталната состојба со расположлива енергија во Македонија,
можеме да кажеме дека државата се соочува со сериозни енергетски проблеми кои многу
влијаат и врз нејзиниот развој. Како една од причините се ограничените енергетски
ресурси кои пак за последица создаваат зависност на државата од увозната енергија.
Оваа зависност се повеќе добива на интензитет преку зголемената потрошувачка на
електрична енергија за греење и ладење кои што представуваат значаен дел во вкупната
потрошувачка на енергија во една држава.
Во Р.Македонија може да се согледа дека постои недостаток на електрична
енергија, од ден на ден имаме зголемена потрошувачка која што предизвикува и
зголемување на цената а со тоа се зголемуваат и трошоците за греење на крајните
корисници. Исто така и дрвото како енергент е ограничено односно и неговите резерви се
ограничени особено при ваков голем процент на искористување. Од изнесеното
произлегува и неизбежното преориентирање кон користење на обновливите извори на
енергија и минимално користење на електричната енергија .
Насоката на енергетско развивање на Македонија има големо влијание врз
националниот економски раст, заштитата на околината и околностите за живеење на
граѓаните. За многу домаќинства во Македонија, месечните трошоци за енергија,
представуваат
највисока
ставка
во
семејниот
буџет
после
храната.
Во поглед на користењето на енергијата во Македонија може да се каже дека постои
голема неефикасност. Неефикасноста постои во сите сектори на економијата но е особено
забележителна кај одредена група на производи кои користат енергија како што се
светилките, затоплувачи на простор и моторите. На пример доколку сите светилки во
Македонија се заменат со енергетски поефикасни натриумови светилки под притисок
можно е да се остварат заштеди во износ од повеќе од 38% од потрошувачката на
уличното осветлување што е еднакво на 28 GWh електрична енергија.
Со самостојните извори на енергија може да се изврши иста услуга или активност..
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А.3..Очекувани резултати
Знаејќи дека Македонија тежи кон имплементирање односно исполнување на
условите зададени од ЕУ, потребно е да се исполнат и условите зададени со Директивата
2002/91/ЕС .Како еден од резултатите кој треба да произлезе од темата е деталната
разработка на Директивата, нејзините членови и одредби, посочувајќи околу тоа кој
Европски стандарди треба да се усвојат за нејзино интегрирање на национално ниво. Исто
така представувањето на методологијата за одредување на енергетската ефикаснот
представува уште еден предлог - дел со кој би се добила сршта за тоа како треба да
изгледа методологијата имплементирана на национално ниво.
Како почетен чекор за подобрување на енергетската ефикасност во
Р.Македонија е донесување на законски регулативи (закони, прописи, стандарди) кои ќе
представуваат патокази кон остварувањето на овие цели.
По разработката и обработката на податоците и информациите прибрани со анализата на
одредените мали самостојни обновливи извори на енергија ке се добијат одредени
резултати и решенија на одредени проблеми што се јавуваат во системот, па ќе се заклучи
од резултатите и решенијата придонесот во енергетската ефикасност и придонес во
самиот енергетски систем.
Конкрето во предложената магистерска работа ке се изврши разработка и анализа,
утврдување на економска оправданост, потикнување за законски регулативи (закони,
подзаконски акти, други регулативи, прописи) за стекнување на олеснителни околности
при инвестирањето во мали самостојни обновливи извори на енергија.

1.ПОИМ ЗА ЕНЕРГИЈА
Под поимот енергија се подразбира физичка величина(големина)која се користи за
опишување на мегусебното делување и состојбата на честичките на едно тело како и
неговата интеракција со други честички или тела,односно способност да се изврши
работа .
Енергијата не може ниту да се создаде ниту да исчезне туку само да помине од
еден облик во друг,па одовде термините како што се “производство”,”добивање
загуби”,”потрошувачка”,”чување”или “заштеда”на енергија во физичка смисла не се
целосно точни ,иако се неизбежни во секојдневниот говор.
Енергијата не се троши ,туку се трансформира ,и не се произведува,бидејки веке
постои со самото постоење на материјата.
Физиката пак,енергијата ја дефенира како способност да изврши некаква работа.
Па затоа со поимот енергија често се користи и терминот моќност(снага).Моќноста е
големина која покажува колку енергија е претворено во други облици(разменето),односно
колку работа е извршено за одредено време.
Значи енергијата е основен предуслов за секојдневното живеење и напредокот во
целина.
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1.1.ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
Енергетски ресурси се сите на земјата расположиви извори на енергија;
*Необновливи извори на енергија‐исцрпни
*Обновливи извори на енергија –неисцрпни
Во необновливи извори на енергија се Фосилните –јаглен,нафта,природен
гас,нуклеарна енергија чии наоѓалишта и резерви се ограничени и подложни на конечно
исцрпување.
Во обновливи извори на енергија ги вбројуваме –сончевата енергија,енергијата од
ветерот,енергија од водата,геотермална енергија,биомаса,како трансформација на
енергија од еден вид во друг со висок степен на искористување.

Слика 1-1 Учество на обновливите и фосилните необновливи извори на енергија
Од приложената слика се гледа дека од фосилните извори нафтата е најзначајниот
извор на енергија, потоа следуваат природниот гас, јагленот и нуклеарната енергија,само
со 8% е застапеноста од обновливите извори на енергија.
Резерви на енергија се оние извори на енергија кои геолошки и геогравски ,може точно
да се одредат и кои при постоечки услови и состојба на техниката може ефикасно да се
искористат.Резервите на енергија ги вклучуваат постојните ,досега откриени и во голема
мера веке експлоатирани ресурси (обновливи или необновливи),додека ресурсите ги
вклучуваат вкупно достапните(расположиви)извори на Земјата.
Извори на енергија или енергенси се средства кои се користат за конверзија на
енергијата ,односно средсвата кои и самите се некој облик на енергија(јаглен,природен
гас,ураниум,ел.енергија,сонце,ветер,и.т.н.)
Горива се извори на енергија во физичка смисла(јаглен,нафта,природен гас,водород,дрво
и сл.),а со оглед на нивната појава во природата (агрегатна состојба),може да бидат:
Цврсти(пример јаглен)
Течни(пример мазут)
Гасовити
Горе наброените извори на енергија ретко ни се непосредно корисни – до употребниот
облик на енергија (електрична, топлинска и кинетичка енергија), доаѓаме со помош на
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различни машини и уреди за енергетско претворање. Во продолжение се наброени само
некои, кои можат да се сретнат во објектите, домаќинствата и личната употреба:
 котли за греење/бојлери (енергијата од горивата(природен плин, нафта за
домаќинство, јаглен, дрвна биомаса) се претвара топлинска енергија)
 мотори со внатрешно согорување (енергијата од горивата се претвара во кинетичка
енергија)
 сончеви топлински колектори (електромагнетското зрачење на сонцето се претвара
во топлинска енергија)
 фотонапонски панели (електромагнетското зрачење на сонцето директно се
претвара во електрична енергија)
 топлински пумпи (со помош на електричната енергија ја претвараат топлинската
енергија од околината со пониски температури во топлинска енергија со повисока
температура).

2.ПОИМ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Енергетската ефикасност преставува користење на помалку енергија ,без да се
намали квалитетот на живеење.
Поимот за енергетска ефикасност најчесто се сретнува во два можни правца,при
што едниот се однесува на опремата,а другиот на мерките и однесувањата.
Според опремата ефикасна е онаа која има висок степен на ефикасност,односно
мали загуби во процесот на трансформацијата на еден вид на енергија во друг.
Според мерките и дејствијата се подразбираат мерки со цел намалување на
потрошувачката на енергијата.Без обзир дали станува збор за технички или нетехнички
мерки,сите мерки тежнеат да постигнат исти или дури и поголем степен на остварен
комфор и стандард.
Најчести преземени мерки за намалување на загубите на енергија и
зголемување на енергетската ефикасност се:
*Замена на необновливата енергија со обновлива
*Замена на неергетски ефикасната потрошувачи со ефикасни
*Изолација во просториите кои се грејат
*Замена на дотраени прозори во простории кои се грејат
*Инсталирање на мерни контролни уреди за потрошувачите на енергија и сл.
Според тоа, може да се рече дека енергетската ефикасност во најголем дел е
свесност на луѓето и нивната волја за промена на рутинираните навики според енергетски
поефикасни решенија, отколку што е тоа предмет на комплексни технички решенија.
Според тоа, при давањето препорака за подобрување на енергетската ефикасност
најпрво е потребно да се разгледаат навиките на потрошувачите и да се насочат кон
посовесни избори. Таквите мерки се бесплатни, а можат да доведат до значајна заштеда.
Дури кога нивото на свест кај потрошувачите за поефикасна употреба на енергијата е
развиена, потребно е да се насочат потрошувачите на нови, технички мерки за
намалување на потрошувачката на енергија за чија примена ќе се одлучи на темел на
нивната исплатливост со што покрај енергетската ќе се подигне и економската
ефикасност
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2.1.КАКО ДО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА
ЕФИКАСНОСТ
Кога ке излезете од просторијата задолжително исклучете го светлото
Не ја држете предолго отворена вратата на ладилникот,така трошите пари и енергија
непотребно.
Извадете ги штекерите од апаратите ако не ги користете
Машините за перење садови и алишта вклучете ги кога се полни
Не го вклучувајте клима уредот кога не е потребно,и не го оставајте да работи ако не
сте во просторијата.
Заменете ги обичните светилки со светлки што штедат енергија
При купување на нови апарати секогаш се избираат апарати со висока А класа
Намалувањето на температура при греењето за еден степен ја намалува крајната
потрошувачка за 6%
Исклучете го вашиот компјутер ако не го користите
Купувањето на производи кои штедат енергија воедно ви ги штеди вашите пари
Обичните светилки само 5% од потрошената електрична енергија ја претвораат во
светлина ,а останатите 95% во топлина и не траат повеќе од 1000часа.
Влези-вклучи
Излези-исклучи

2.2.КАКО И ЗОШТО СО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Опишана во:
ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО РМ
*Закон заенергетика-Сл.весник на РМ,бр 16 од 10.02.2011
*Стратегија за развој на енергетика
Стратегија за развој на енергетиката за период од 2008 до 2020год. Со визија до 2030 год.
Од МАКЕДОНСКАТА АКАДАМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
*Стратегија за енергетска ефикасност
ПРВ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА РМ до 2018 год.

3.ПОСТОЈНА ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА РМ
Енергетската инфраструктура на Република Македонија овозможува експлоатација на
домашната примарна енергија, увоз и извоз на примарна енергија, преработка на
примарната енергија и производство на финална енергија, транспорт и дистрибуција на
енергијата. Енергетската инфраструктура на Република Македонија ja сочинуваат
електроенергетскиот сектор, секторите за јаглен, за нафта и нафтени продукти, за
природен гас и за производство на топлина.

3.1.Електроенергетски сектор
Структурата на електроенергетскиот систем (ЕЕС) на Македонија ја сочинуваат
хидроелектрани (со вкупна инсталирана моќност од 581 MW), термоелектрани на лигнит
и на мазут (1010 MW), преносен систем и дистрибутивен систем на електрична енергија.
Стопанисувањето со ЕЕС на Македонија го вршат четири субјекти и тоа: АД ЕЛЕМ Скопје (Електрани на Македонија), во државна сопственост, акционерско друштво за
производство и снабдување на електрична енергија, АД МЕПСО – Скопје, (Македонски
електро преносен систем оператор), во државна сопственост, оператор
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наелектропреносниот систем на Македонија – акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем на Македонија,
Дистрибутивната компанија ЕВН Македонија АД и АД „ТЕЦ Неготино“ во државна
сопственост, акционерско друштво за производство на електрична енергија.

3.2.Сектор за јаглен
За да се обезбеди континуитет во работењето на РЕК Битола и РЕК Осломеј во наредниот
период потребно е во најкус можен рок да се обезбеди експлоатација од рудниците на
лигнит во нивната непосредна околина (Брод-Гнеотино, Суводол – подинска серија и
Поповјани) според точно утврдена динамика. Од наоѓалиштата на јаглен кои можат да се
користат за нови термоелектрани позначајни се Живојно, Мариово и Неготино. Овие
рудници ќе бидат со јамска експлоатација. Македонија нема искуство на тој план и
неопходно е да се започнат активности за воведување на оваа технологија на
експлоатација

3.3.Сектор за нафта и нафтени продукти
Капацитетите на рафинеријата ОКТА и на нафтоводот ОКТА – Солунско пристаниште во
потполност ги задоволуваат потребите од нафтени продукти во Македонија меѓутоа
потребна е модернизација на рафинеријата пред сè за поефикасна заштита на околината и
за подобрување на ефикасноста. Македонија располага со Рафинерија за производство на
биодизел гориво со капацитет од 30 илјади тони годишно, сопственост на компанијата
Макпетрол. За производство на биодизел горивото се користи нерафинирано масло од
семе од маслодајна репка. Во оваа фаза нерафинираното масло се увезува. Резервоарските
капацитети во Република Македонија се доволни за 90 дена тековна просечна
потрошувачка од секој вид на нафтени продукти. Во споредба со земјите во нашето
опкружување Македонија располага со мал број на бензински станици кои се
нерамномерно распоредени на нејзината територија. Бензинските станици се во
сопственост на поголем број компании од кои позначајни се Макпетрол, ОКТА и Лукоил
Македонија. Покрај продажбата на горива на бензиските пумпи компаниите учествуваат
и во трговијата на големо со нафтени продукти.

3.4.Сектор за природен гас
Македонија е поврзана само со еден главен гасовод. Целокупното количество на
природен гас се увезува од Русија преку гасоводот кој влегува во Македонија кај Деве
Баир на границата со Бугарија и се протега преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до
Скопје. Магистралниот гасовод има капацитет од 800 милиони Nm3годишно со можност
за зголемување до 1200 милиони Nm3 годишно. Во оваа фаза од развојот на
гасификацијата на Република Македонија практично не постои дистрибутивна мрежа.
Одреден број директни потрошувачи всушност се приклучени директно на преносната
мрежа.
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3.5.Сектор за топлина
Во моментов производството на топлина во Македонија во најголем дел сереализира во
котли на течни нафтени продукти, природен гас и јаглен. Голем дел од нив е застарен и со
низок коефициент на корисно дејство. Вкупниот топлински конзум приклучен на
топлификационите системи во Република Македонија на праг на објект изнесува околу
630 MW. Најголем топлификационен систем е оној со кој оперира Топлификација АД
Скопје во кој се приклучени околу 550 MW. Во неколку помали системи, од кои само два
се надвор од Скопје, приклучени се околу 80 MW. Со таквото ниво на приклученост може
да се смета дека околу 10% од корисниците во државата се приклучени на
топлификациони системи. Котлите во голем број топлани можат да користат и природен
гас и мазут. Вкупната изградена должина на дистрибутивната топлификациска мрежа
(должина на каналски развод кој вклучува доводен и повратен цевковод), која е
сопственост на Република Македонија, изнесува околу 185 km (состојба на 1.01.2008
година). Услугата за греење се плаќа врз основа на измерената испорачана енергија на
влез на објектот. Регулацијата и отчитувањето на испорачаната енергија во секој објект се
врши од централен диспечерски систем. Од аспект на сопственичката структура на
топлификационите системи битно е да се каже дека производните капацитети во најголем
број случаи се приватизирани. Во моментов нема јасна разграниченост напроизводството,
дистрибуцијата и снабдувањето со топлина

3.6.Обновливи извори на енергија
Од обновливите извори на енергија во Македонија се користат пред сè хидроенергијата(за
производство на електрична енергија), биомасата (во најголем дрвна маса за доби вање на
топлина во домаќинствата), геотермалната енергија(во најголем степен за затоплување на
оранжериите) и во скромен износ сончевата енергија (за топла вода во домаќинствата а во
последните години со мал процент се користат и фотонапонските системи за добивање н
аелектрична енергија) и биогоривата. Воведувањето на повластените тарифи за
електрична енергија добиена од ОИЕ, како и субвенциите на Владата за сончевите
термални системи, придонесоа во последниве неколку години да се зголеми интересот за
искористување на овие извори на енергија.

4.ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА ВО РМ ПЕРИОД
2000-2010
Македонија е силно увозно зависна од енергија. Ги увезува вкупните потреби од нафта и
нафтени продукти и природен гас, а од 2000 година и електрична енергија.Увозот на
енергија расте во изминатиот период, а последните неколку години особено бр зо расте
увозот на електричната енергија.
Македонија спаѓа во земјите со изразено ниска потрошувачка на енергија по жител и со
изразено висока потрошувачка на енергија по единица БДП(Бруто домашен
приход)Потрошувачката на енергија по жител е ниска кај сите сектори. Во однос на
развиените зa најниска е во сообраќајниот сектор а потоа во комерцијалниот сектор и во
домаќинствата.
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4.1.Потрошувачка на енергија по Бруто домашен приход

Сл. 4.1. Потрошувачка на енергија/БДП (во тон еквивалент на нафта/ГДП УС$ ППП
(ГДП ППП бруто домашен производ на земјата конвертиран во национални долари
со користење на паритет на куповната сила

4.2.Потрошувачка на финалната енергија по енергенти

Сл.4.2.Потрошувачка на финална енергија по енергенти
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4.3.Застапеност на поедини енергии во потрошувачката на
фин. енергија 2010 год

Сл. 4.3.Застапеност на поедини енергии во потрошувачката на финалната
енергија во 2010 год.

4.4.Потрошувачка на електрична енергија 2000-2010год.

Сл. 4.4 Потрошувачка на електрична енергија по сектори
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4.4.1 Потрошувачка на електрична енергија по сектори за
2010 год.

4.4.2 Биланс за снабдување со електрична енергија
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4.4.3 Учество на стакленичките гасови во глобалното
загревање
Соодветни учества на стакленички гасови во глобалното
загревање

N2O
6%

(H)CFC
14%

CH4
20%

CO2
60%

4.4.4 Учество на одделни секотори во вкупните емисии на
CO2– eq во 2002 г. Во Р.М. Вкупното количество на емисии
: 12,490 t CO2 eq

7%

6%

1%
енергетика

9%

земјоделств о
отпад
индустрија
шумарств о
77%

Слика 4.4.4 Учество на одделни секотори во вкупните емисии на CO2– eq во 2002 г.
во Р.М. Вкупното количество на емисии : 12,490 t CO2 eq
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4.5.Топлина
Потрошувачката на топлина од 153 ktoe (6416 TJ, 1782 GWh) во 2000 година има тренд на
опаѓање и во 2010 достигнува 90 ktoe (3786 TJ, 1052 GWh). Годишниот пад на
потрошувачка на топлинска енергија изнесува 5% а вкупниот пад во разгледуваниот
период достигнува 41%.
Во 2010 година топлината се произведе во топлани и ТЕ-ТО (50%), индустриски котлари
(31%), индустриски топлани (3%) и рафинерии (16%). Како гориво се користени нафтени
продукти (48%), природен гас (45%), јаглен (6%) и биомаса (1%). Во однос на 2006
година значително е зголемено користењето на природниот гас, во голема мерка е
намалено користењето на јагленот и зголемено е користењето на нафтените продукти.

4.6.Нафтени продукти

Сл.4.6.Потрошувачка на нафтени продукти период 2000-2010год.

4.7.Природен гас
Потрошувачката на природниот гас во 2010 изнесува околу 37 милиони Nm3 (30 ktoe) и
од 2006 кога потрошувачката беше на ниво од 42 милиони Nm3 покажува благо опаѓање.
Природниот гас како финална енергија се користи само во индустријата, пред се во
индустријата за железо и челик.

4.8.Јаглен
Јагленот учествува со 6% во потрошувачката на финална енергија во 2010 година (110
ktoe). Потрошувачката на јаглен варира согласно на индустриското производство, пред сè
на металургијата на железо и челик, обоената металургија и цементната индустрија. Во
разгледуваниот период се забележува благ раст на потрошувачката на јаглен.

4.9.Обновливи извори на енергија
Од расположивите ОИЕ во Македонија, досега се користат хидроенергијата (во
најголем дел и тоа за произвдство на електрична енергија), биомасата (пред сè како
огревно дрво во домаќинствата), геотермалната енергија (за затоплување на
оранжериите), сончевата енергија (пред сè за топла вода во домаќинствата, а во
последните години со мал процент се користат и фотонапонските системи за добивање на
електрична енергија) и биогоривата. Воведувањето на повластените тарифи за електрична
енергија добиена од ОИЕ, како и субвенциите на Владата за сончевите термални системи,
придонесоа во последниве неколку години да се зголеми интересот за искористување на
овие извори на енергија.
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4.9.1.Хидроенергија.
Во поглед на искористувањето на хидроенергетскиот потенцијал во земјава, во
периодот до 2016 година се планира изградба на една голема хидроелектрана, Св. Петка
со инсталирана моќност од 36,4 MW и просечно годишно производство од околу 60 GWh.
Покрај тоа, со предвидената ревитализација на Мавровскиот систем на хидроелектрани,
производството на електрична енергија дополнително ќе се зголеми за 50 GWh.
Министерството за економија досега има реализирано пет тендерски постапки за
градба на мали електрани и има потпишано договор за 69 мали ХЕ со вкупна инсталирана
моќност од 58 MW, и годишно производство при просечна хидрологија од 208 GWh (18
ktoe). Според тоа, вкупното производство од хидроелектраните до 2016 година,
вклучувајќи ги и постојните се проценува на 1773 GWh (153 ktoe).

4.9.2.Ветерна енергија.
Врз основа на досегашните студии за одредување на потенцијалот на ветерната
енергија во Македонија и за избор на најпогодни локации за изградба на ветерни
електрани (ВЕ), до 2016 година реално може да се очекува изградба на една ветерна
електрана со моќност од 35 MW и со поизводство од 70 GWh (6 ktoe).

4.9.3.Фотонапонски системи.
Поволните климатски каратерисктики (солиден соларен потенцијал) како и
релативно високите повластени тарифи за електричната енергија добиена од сончевата
енергија, ги прават фотонапонските системи се поатрактивни. Меѓутоа, Македонија нема
сопствено производство на оваа технологија и цената за повластените тарифи е во
потполност на терет на потрошувачите на електрична енергија без индиректна корист за
стопанството. Од оваа причина не се планира висок продор на фотонапонските системи
во Македонија и покрај високата заинтересираност за нивна изградба. До 2016 година се
предвидува изградба на вкупно 10-12 MW фотонапонски системи со производство од 14 16 GWh годишно.

4.9.4.Сончева енергија како топлинска.
Во изминатиот период искористувањето на сончевата енергија како топлинска
зазема скромно место во енергетскиот биланс во Македонија. Со инсталирана
колекторска површина од 25744 m2 во 2009 година сончевата
енергија во
потрошувачката на финална енергија учествуваше со 15,5 GWh (1,33 ktoe), што е речиси
двојно повеќе од учеството во 2006 година.
Од 2007 година Владата го подржува финансиски воведувањето на сончевите
колектори, и досега се реализирани акции во кои субвенционирано е инсталирањето на
околу 4500 m2 сончеви колектори. Меѓутоа и оваа акција не е доволна за помасовно
воведување на овој енергент во Македонија. Главна причина е ниската цена на
електричната енергија, со што средствата вложени во воведувањето на сончевата енергија
како топлинска во домаќинствата имаат период на поврат од 10 години.
За поголем продор на сончевата енергија за производство на топлина во
домаќинствата потребно е да се зголеми финансиската поддршка и да се промени начинот
на субвенционирање од кампањски во модалитет со континуирана поддршка.
Поддршката од страна на владата би се намалувала паралелно со покачувањето на цената
на електричната енергија до моментот кога ќе ја достигне пазарната вредност.
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Во разгледуваниот период се предвидува користење на сончевата енергија како
топлинска само во домаќинствата и комерцијалниот и услужниот сектор, во изноз од од 3
до 4 ktoe (35 – 47 GWh), што би одговарало на околу 40000 инсталации.

4.9.5.Биомаса за согорување.
Биомасата за согорување претставува значаен енергент за задоволување на
потребите од енергија во Македонија со застапеност од 10,9% во потрошувачката на
финална енергија во 2011 година. Биомасата особено е застапена во домаќинствата, со
задоволување на 30 – 33% од вкупните потреби од енергија.
Од вкупната биомаса која што се користи за енергетски потреби, најзастапено е
дрвото. Во Република Македонија се користи и дел од гранките од винова лоза, оризови
лушпи и гранки од овошни дрвја за енергетски цели, но голем дел од сламата главно се
користи за ѓубрива, сточна храна и за добивање целулоза. Затоа таа не е достапна за
енергетски цели.
Според основното сценарио потрошувачката на биомаса за согорување во 2016
година која ќе се користи како топлинска ќе изнесува 228 ktoe (2652 GWh), додека во
сценариото со мерки за енергетска ефикасност потребни се 226 ktoe (2628 GWh).

4.9.6.Геотермална енергија
Геотермалната енергија, како финална, е планирана на ниво од 19 – 23 ktoe (218 –
265 GWh, 795 – 963 ТЈ) до 2016 година. За остварување на оваа цел, покрај веќе
преземените активности за искористување на постојните извори и изнаоѓење на нови,
потребни се дополнителни акции и од страна на Владата. Во потрошувачката на
примарната енергија во 2016 година, геотермалната ќе учествува со 21 до 26 ktoe (244 до
302 GWh, 879 до 1088 TJ).

4.9.7.Биогорива
Со донесување на Одлуката со која се определува годишната процентуална
застапеност на биогоривата во вкупните количини на горивата за транспорт во Република
Македонија, се очекува биогоривата да учествуваат во износ од најмалку 8% во вкупната
потрошувачка на бензин и дизел гориво во сообраќајот до 2016 година. Со тоа, нивната
потрошувачка во 2016 година ќе изнесува околу 447 GWh (38,4 ktoe). Во Македонија
постои една фабрика за производство на биодизел, во сопственост на приватната
компанија Макпетрол, со капацитет од 30 илјади тони годишно, со што би се задоволиле
голем дел од потребите до 2016 година.

5. ОПШТ КРАТОК ОПИС НА ОИЕ ВО СВЕТОТ
За обновливи извори на енергија се сметаат оние енергетски извори кои ги има во
неограничена резерва или поконкретно – коишто би траеле се додека Сонцето со својата
енергија го подржува животот на Земјата.Вкупната енергија што може да се екстрахира
од алтернативни извори на енергија е огромна.Вкупното количество на сончевата
енергија што во една секунда пристигнува до површината на нашата планета е 10000 пати
повеќе од глобалната потрошувачка на енергија
Според меѓународната агенција за енергија 2000 година,во обновливи извори на енергија
спаѓаат:
-Согорливи обновливи извори на енергија и отпадоци(цврста биомаса,дрвен
јаглен,земјоделски и животински отпадоци,биогас итн)
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-хидроенергија
-геотермална енергија
-сончева енергија
-ветер
-енергија на морето(бранови,плима,осека итн)
-воздухот што не опкружува
Спрема тоа условно се делат на две категории и тоа на класични (согорливи
обновливи извори и хидроенергија) и НОИЕ(нови обновливи извори на енергија како
геотермална и сончева,ветар и енергија на морето,воздухот).
Во 2009 година, бруто-примарното производство на обновлива енергија опфаќа: дрво
(огревно дрво, дрвени отпадоци и друг растителен отпад) со 768 833 м3, геотермална
топлина со 2 893 173 м3, хидроелектрична енергија со 1 270 349 MWh и биодизел со 575
тони.
Најголеми потрошувачи на дрво во 2009 година (огревно дрво, дрвени отпадоци и друг
растителен отпад) се домаќинствата со 91.2% а на останатите сектори отпаѓаат 8.8% од
финалната
енергетска
потрошувачка
(на
дрвото).
Потрошувачката на огревно дрво и дрвени отпадоци во индустриските котлари и др.
изнесува
1.3%
од
вкупната
потребна
енергија
(на
дрвото).
Најголем потрошувач на геотермална топлина во 2009 година е земјоделството со 61.3%,
а на останатите сектори отпаѓаат 38.7% од финалната енергетска потрошувачка(на
геотермалната
топлина
Загубите во дистрибуцијата на геотермалната вода изнесуваат 6.7% од бруто-примарното
производство.

5.1.Финална потрошувачка на дрвото во 2006 год.

Сл.5.1.Финална потрошувачка на дрвото во 2006 год.
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5.2.Финална потрошувачка на геотермалната енергија по
сектори во 2006 год.

Употребата на енергија од обновливи извори во светот е во голем пораст и тој облик до
2016 година ќе биде втор по ред извор на струја, се наведува во петгодишната прогноза на
Меѓународната агенција за енегетика (ИЕА).
Земјите во развој градат се’ повеќе електрани кои ја користат силата на ветрот, сонцето и
водата, за да излезат во пресрет на зголемената побарувачка на електрична енергија, како
и да се изборат со проблемот поврзан со загадувањето.
Исто така, трошоците во областа на обновливите извори на енергија се помали во однос
на трошоците на традиционалните извори на енергија како што се јагленот, природниот
гас и нафтата на некои пазари на кои цените на енергијата се високи.
Сепак, изворите на обновлива енергија имаат неизвесна иднина, бидејќи развиените земји
ги намалуваат субвенциите во таа област. Според податоците на ИЕА, инвестициите во
обвновливи извори на енергија се намалени во 2012 година.
По нуклеарната катастрофа во Јапонија во март оваа година низ светот е регистрирано
значително зголемување на интересот и се поинтензивено применување на обновливи
енергетски извори, соопшти Програмата на Обединетите нации за заштита на животната
средина(УНЕП).
Жителите на Европа, како и на САД, Кина и Јапонија се поактивно инсталираат соларни
панели во своите домови и градат ветерници за произвдоство на електрична енергија.
Секторот на обновливи енергетски извори во целина бележи добри резултати и покрај
економскиот пад и ниската цена на природниот гас, се наведува во извештајот за
обновливи
енергетски
извори
изработен
со
поддршка
на
УНЕП.
Светското производство на соларни плочи во 2010 година речиси е двојно зголемена во
однос на 2009 година. Во Германија, минатата година инсталирани се повеќе соларни
панели отколку таа бројка на глобално ниво во 2009 година.Пазарите на соларни панели
во Јапонија и САД се двојно зголемени во споредба со 2009 година.
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Во Европа во 2010 година е активирано и искористувањето на еолската
енергија.Обновливите енергетски извори во 2010 година учествувале со околу 16% во
глобалната крајна потрошувачка на енергија и со околу 20% во светското производство
на електрична енергија, се наведува во извештајот на УНЕП. Глобалните инвестиции во
обновливи енергетски извори во 2010 година се зголемени за повеќе од 30% во споредба
со претходната година, на 211 милијарди долари што е петпати повеќе во однос на
инвестициите
во
овој
сектор
во
2004
година.
Најмногу средства во развој на зелени енергетски извори инвестирале Германија, Италија
и САД. На почетокот на 2011 година, најмалку 119 земји претставија стратегија за развој
на обновливи енергетски извори, а повеќе од половина од овој број се земји во развој.

5.3. Учество на енергенси на светско ниво воп 2010 год.

Сл. 5.3. Учество на енергенси на светско ниво воп 2010 год.

5.4. Учество на обновливи извори на енергија на светско
ниво 2005год

Сл. 5.4. Учество на обновливи извори на енергија на светско ниво 2005год.
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5.5. Учество на обновливи извори на енергија на светско
ниво 2010 год.

Сл. 5.5. Учество на обновливи извори на енергија на светско ниво 2010 год.

5.6. Учество на обновливи извори на енергија на светско
ниво 2006 год.

Сл. 5.6. Учество на обновливи извори на енергија на светско ниво 2006 год.
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5.7. Процентуално Учество на обновливи извори на
енергија на светско ниво

Сл. 5.7. Процентуално Учество на обновливи извори на енергија на светско нив

5.8. Процентуално учество на ОИЕ на светско ниво 2007
год.

Сл. 5.8. Процентуално учество на ОИЕ на светско ниво 2007 год.
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5.9. Процентуално учество на ОИЕ на светско ниво 2009
год

Пазарни удели за фотонапонски уреди во светот за 2009 год.

5.10. Производство на сончеви келии во светот

Сл. 5.10. Производство на сончеви келии во светот
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5.11. Производство на електрична енергија по сектори

Сл. 5.11. Производство на електрична енергија по сектори

5.12. Производство на електрична енергија во
домакинствата

Сл. 5.12. Производство на електрична енергија во домакинствата
57% за греење,25%за топла вода,11%расвета и уреди (фрижидери,телевизори,перални за
алишта,машина за садови,сушари за алиштѕа и сл.
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5.13. Потрошувачка на енергија по сектори

Сл. 5.13. Потрошувачка на енергија по сектори
Објектите представуваат 40 % од емисиите на стакленичките гасови во рамките на
Европската Унија. Продолжува неефикасното трошење на енергијата во објектите поради
неефикасните: греења, системи за климатизација и осветлување. Според моменталните
претпоставки, заштедата на енергија кај објектите може да достигне и до 28% до 2020
година. Некои од Европските студии исто така заклучуваат дека просечното ЕУ
домаќинство подобрувајќи му ја енергетската ефикасност може да заштеди помеѓу 200 €
и 1000 € годишно, во зависност од нивната потрошувачка на енергија.
Од претходно дадените податоци можеме да видиме дека со постоечката ситуација
постои тенденција за зголемување на потрошувачката на енергија, додека ресурсите на
енергија се се помали . Од друга страна зголемената потрошувачка на енергија (фосилни
горива) резултира со големо ослободување на големи количества на „стакленички гасови“
чија што последица е глобалното затоплување.

6.МАЛИ САМОСТОЈНИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
6.1.Енергија од сонцето
Загадувањето на средината, согорувањето на енергетските ресурси како високите
трошоци за добивање на постојните системи за енергија се предуслов за истражување по
алтернативни енергии. Во случајот многу стручњаци сметаат дека тоа е неизбежна
транзиција, што во наредните година еволуционерната замена на конвенционалните
горива со обновливите извори на енергија да постане револуционерна. На чело на оваа
револуција пред се е соларната енергија,што во целост ги задоволува потребите за:
*производство на елeктрична Енергија и за
*За топла вода (пред се за централно топловодно греење и санитарна топла вода).
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6.1.1. Енергија за производство на електрична енергија
За производство на електрична енергија се користат Фотоволтаични системи
Фотоволтаиiчните системи, ПВ системите можат да бидат како засебни или
приклучни кон електричната мрежа. Засебните системи освен соларните панели користат
и додатна опрема како: батерии што овозможуваат потребна енергија во тек на целиот
период. Кон нив можат да се приклучат и други системи, како на пр. ветерници, агрегати
и сл. Самиот систем на фотоволтаичните системи приклучени на електричната мрежа е
како акумулатор на самиот системи.
системи можат да бидат:
- самостални
- врзана на електричната мрежа
Фотоволтаичните самостални системи се:
- со напојување
- без напојување
- хибридни
Фотоволтаичните системи врзана на електричната мрежа се:
- со директна врска
- со потрошачка врска

Сл. 6.1.Типичен самостален фотоволтаичен систем
Типичната самостална единица е составена од следните елементи
*Фотоволтаични модули
*Соларен регулатор
*Батерии(акумулатор)
*Инвертер
*потрошач
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жа
Сл. 66.2. Типичен фотоволлтаичен сисстем споенн на електррична мреж

6.1.1.1.Фоотоволтааични модули
м
Избоор на Модул
ул
н ПВ фотооволтаични
ите
Зараади зголемеениот број на произвоодители се потежок е изборот на
модеели. За да се
с направи што поточен избор сее прават раазлични тесстови.
Најччесто кори
истена анаализа е даа се одбеере според
д цената по
п "цена по ват" но
досттигнувањетто на овој коефициент
к
т не е баш лесна
л
задач
ча

6.1.1.1.1,Р
Референ
нтни мод
дели:
Мон
нокристален
н референттен модел:
EGIN
NG PV 200W Monnocrystallinee Solar
Панеел

М
Модел

EGM 2000 W

Д
Димензии
(mm)

1580 x 8008x45

Т
Тежина
(k
kg)

15,5

P
Pmax
(W)

200

I
Imp
(A)

5,52

M napon
Max.
n (V)

36,25

I (A)
Isc

5,86

V (V)
Voc

44,38

U
Umax
(Vdcc)

1000

Umax (Vd
dc)
Модел

1000
EGM 2550 W
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6.1.1.1.3.Поликристален референтен модел:

Димензии (mm)

1650 x 990 x 50

EGING PV Solar Panel EG-250 P60-C AR

Tежина (kg)

19,5

Coated Glass

Pmax (W)

250

Imp (A)

8,28

Vmp (V)

30,2

Isc (A)

8,81

Voc (V)

37,72

Umax (Vdc)

1000

6.1.1.1.3.Референтен модел за аморфни силиконски фотоволтни ќелии
Модел

TPS113-40W

Димензии(mm)

1253 x 643 x 37

Тежина (kg)

14.7

Pmax (W)

40

Imp (A)

0.87

Vmp (V)

46

Isc (A)

1.0

Voc (V)

61

Umax (Vdc)

1000

6.1.1.2.Соларни контролери
6.1.1.2.1 Соларни контролери Victron BlueSolar MPPT 70/15

МРРТ Контролер-Единствен контролер преку кој може да се полни еден акумилатор на
12Vdc преку модул од 240/245Wp(24Vdc)
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Во сслучај на облачен ден,кога
д
ин
нтензитетот на светллината посстојано се менува,оввој
конттролер ќе го подобри енергетски
иот приносс до 30% воо споредбаа со PMW контролери
к
ии
до 100% во спорреба со бавните МРРТ
Т контролерри
рни контроолери PHO
OCOS CML
L 12/24Vdcc
6.1.11.2.2 Солар

CML
L соларните конттролери се
с
подредуваат во
в
апаратти за нискобуџетн
н
ни
проеекти.Печатеената опреема со малли ,кој обеезбедува високо приклучна теххнологија во
комб
бинација соо неколку фигури
ф
за предупреду
п
ување и опаасност.
рни контроолери PHO
OCOS CХN
N 12/24Vdcc
6.1.11.2.2 Солар

и се подред
дуваат во апарати
а
со исклучитеелни каракктеристики за
CX ссоларните контролери
нивн
ната цена и опсег.Поккрај високо
о ефикасниот PWM прриклучна технологија
т
а со вградеена
темп
пературна компензац
ција,контроолерот сод
држи и функции
ф
за
з предуп
предување и
безбедност.Сосстојбата наа акумулатторот јасноо се забеллежува на LCD екраанот.Има трри
ита против разредувањ
ње на акум
мулаторитее;контрола спрема нап
понот,спорред
нивооа на зашти
состоојбата на потрошувањ
п
њето,и ниво
о контролаа за адаптац
ција.
рни контроолери PHO
OCOS CIS--LED IP 688 5A 12Vdcc
6.1.11.2.3 Солар
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CIS-LED е нов производ специјално дизајниран за потребите на сопствениците на LED
светилки и рефлектори.Тој комбинира три функции:полнач контролер,тајмер и LED
драјвер.
CIS нема подвижни делови,клучеви или копчиња.Сите контроли,како вид на батериите
,нивоа на исклучување на низок напон,тајмери и др.се дотеруваат брзо преку
инфрацрвено далечинско управување.
Сите уреди се приклучени со контролерот преку жиците на самиот контролер,наместо со
терминали.Ова го елиминира ризикот од оштетување поради надворешни
влијанија(корозија,прашина,вода,инсекти,хемикалии,удари по уредот и сл.)

6.1.1.3 Акумулаторни батерии
6.1.1.3.1.Стационарен акумулатор 12V 26-150Ah VRLA AGM

Карактерисики:
Долг живот(10-12 години)
Многу циклуси на полнење/празнење
Овие батерии се најпогодни за системи за самостојно и помошно напојување на
објекти,како на фотоволтаични исто и на ветерни системи.Тие се одликуваат со поголем
капацитет на единица волумен,издржливост на цикличен режим на работа и на длабоко
празнење во споредба со стандардните автомобилски(стартер) акумулатори.Суштински
предност е нивниот најголем животен век,кој при подобра контрола на процесите на
полнење и празнење моќе да надмине и 10 години.
Забелешка:Автомобилските стартер акумулатори не се погодни за напојување на
фотоволтаични и ветерни системи ,при циклична работа со разредување од 50%,стануваат
неупотребливи по само неколку дена.
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6.1.1.4 Инвертори
6.1.1.4.1Инвертори за сомостојни системи

Victron (Холандија) ги има од 150 до 10000VA и тоа:
Phoenix 12/24/48V 180VA/350VA/800VA
Висок КПД при максимално оптоварување, за секаков вид апликации кои бараат
исклучително сигурносен произод од највисоко ниво
Phoenix12/24/48Vdc 1200/1600/2000/3000/5000VA
Висок КПД при максимално оптоварување, за секаков вид апликации кои бараат
исклучително сигурносен произод од највисоко ниво.Опремен е со програмирано
реле,кое по стандарни поставувања е поставено како алармно реле.Може да се
програмира за секакви апликации,како пример за стартување на генератор.
MultiPlus 12/24/48dc 800/1200/1600/2000/3000/5000VA
Висок КПД при максимално оптерување,за секаков вид апликации кои бараат
исклучително сигурносен произод од највисоко ниво со интелегентен систем на
управување, вграден полнач адаптиран за четири приклучока,обезбедува напојување на
важни потрошувачи,а има можност да исклучува по потреба големи потрошувачи од
второстепено значење.
Работа во паралела
Можност за работа во трофазни системи
Програмирање преку персонален компјутер
Висока врв моќ
Quatro 12/24/48dc 3000/5000/8000/10000VA
Висок КПД при максимално оптоварување за секаков вид апликации кои бараат
исклучително сигурносен произод од највисоко ниво со интелегентен систем на
управување, вграден полнач адаптиран за четири приклучока,обезбедува напојување на
важни потрошувачи,а има можност да исклучува по потреба големи потрошувачи од
второстепено значење.
Работа во паралела
Два Ау излеза и два Ау влеза
Автоматско и непрекинато напојување
Можност за работа во трофазни системи
Програмирање преку персонален компјутер
Висока врв моќ
32

ртори за пр
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ична енерггија on-griid
6.1.11.4.2.Инвер
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а
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Производството на енергија е пресметано за дадената локација. Заради споредба,
пресметките се изведени за инсталиран капацитет од 1 kW. Пресметките се направени со
посебен математички модел за тип на монокристален, поликристален и аморфен тип на
ќелија. За фиксниот систем, аголот на фиксирање е определен на основа на максималното
годишно производство.
Табела 1. Специфично производство од моно/поли силиконски ќелии за
оптимална инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ = 1.0 kW
Системски загуби = 18.8 %
инклинација = 32°, азимут= 0°
Месец
Дневно
(kWh)
Јануари
2.33

производство Месечно
(kWh)
72.30

Февруари

2.92

81.80

Март

3.64

113.40

Април

4.40

132.5

Мај

4.65

144.5

Јуни

4.91

147.6

Јули

5.04

156.6

Август

4.93

153.6

Септември

4.48

135.5

Октомври

3.54

производство

110.4

Ноември

2.53

75.9

Декември

1.51

46.7

Годишен просек

3.74

114.4

Вкупно
годишно
1370
производство (kWh)
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Табела 2. Специфично производство од аморфни фотоволтаични ќелии за
оптимална инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ =1.0 kW,
Системски загуби=17,6 %
инклинација = 32°, азимут = 0°
Месец
Дневно
(kWh)
Јануари
2,70

производство Месечно
(kWh)
83,60

Февруари

3,44

96,40

Март

4,45

138,00

Април

5,56

169,00

Мај

6,12

190,00

Јуни

6,83

205,00

Јули

6,90

214,00

Август

6,88

213,00

Септември

5,92

177,00

Октомври

4,39

производство

136,00

Ноември

2,28

89,30

Декември

1,67

51,70

Годишен просек

4,83

147,00

Вкупно
годишно 1760,00
производство (kWh)

Табела 3. Специфично производство од моно/поли кристални фотоволтаични ќелии
за 0о инклинација
PV производство на електрична енергија за:
Номинална моќ = 1.0 kW
Системски загуби = 28,2 %
инклинација = 0°, азимут = 0°
Месец
Дневно
(kWh)
Јануари
1,50

производство Месечно
(kWh)
46,5

Февруари

2,13

59,6

Март

3,06

95,0

Април

4,14

124,0

Мај

4,76

148,0

Јуни

5,26

158,0

Јули

5,25

163,0

производство
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Август

4,78

148,0

Септември

3,81

114,0

Октомври

2,63

81,6

Ноември

1,66

49,8

Декември

1,04

32,3

Годишен просек

3,34

102,0

Вкупно
годишно 1220,0
производство (kWh)
Една фотоволтаична инсталација мора да има живот над 25 години. Тоа ја наметнува
употребата само на висококвалитетни елементи и особено - соларни модули.
Фотоволтаични модули кои се нудат опфаќаат меѓународните стандарди за квалитет. Ова
дава дополнителна сигурност на инвестицијата во времето на нејзиното созревање.

6.1.1.6.Предности на системите инвертор+акумулатори
Лесна инсталација
Напојување на потрошувачи од 1000W до 60kW
Неограничен број на можни кобинации од инвертери и акумулатори
Проширување на системата по потреба

6.1.1.7.Потребни информации од корисникот за подршка
при изборот
Која би била потрошувачката (W) на потрошувачите, кои треба да имаат неприкинато
напојување.
Колку часа самостојната работа би сакале да имаат потрошувачите
Ако има потрошувачи со старн крајна струја(помпи и сл)
Какво треба да е напојувањето-монофазно или трофазно

6.1.1.8.Најчесто користени комбинации
Инвертер со полнач 2000VA + 4-8 br. 12V 75 Ah акумулатори
Инвертер Victron Multi 2000VA + 2-6 br.12V 150Ahакумулатори
Инвертер Victron Multi 3000VA + 6-10 br. 12V 150Ah акумулатори
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6.1.1.9.Шеема на врзувањ
в
ње

6.1.1.10.Орриентац
циони цени
ц
наа пакети
и од 7355W без
нтажа
мон
За д
да се доби
ие ориентаација за пакет
п
на еден
е
самосстоен фотооволтаичен
н систем (се
(
преттпоставува систем спооред упастввата да бид
де со сопстввена инстал
лација).
Смосстоен солаарен систем
м 735Wp,ф
фотоволтаич
чен модел 245 Wp-3бр, Солареен контроллер
CH 440A 12/24V
V со LCD дисплеј,Инв
д
вертор Vicctron Phoeniix 24V 8000VA целосеен синусид
ден
обли
ик,Акумулаатори Victrron AGM VRLA
V
12V 165AH-2бр
1
р,приклучни елементи
и со кутија за
осугуурачи .........................................................................................ц-цаа 2000еур
р

6.1.2.За дообивањее на топ
пла водаа
6.1.22.1.Топла вода
в
за сан
нитарна тоопла вода
Во ооднос на наачинот на работа 89% од светски
и инсталирааните сонч
чево термаллни
системи функц
ционираат на
н термосифонски при
инцип додеека останаттите 11% се
с
ркулационаа пумпа. Окколу 85% оод сончево термалнитте системи
системи со цир
б
користтени за снаабдување соо санитарна
кои ссе во употрреба во 20110 година биле
топлла вода во домаќинств
д
ва со едно семејство,
с
додека 10%
% биле користени за
прои
изводство на
н топла воода за поголлеми потроошувачи и останатитее 5% за друуги промени
и.
мосифонск
ки соларен
н систем заа санитарн
на топла воода-плочессти колекттори
Терм
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Термосифонски соларен систем за санитарна топла вода-вакумски цевки

Помпен(со принудна циркулација) соларен систем за топла вода

6.1.2.1.1 Потреби од Топла вода за различни објекти
Семејни куќи
Мали захтеви...................................................15-30 лит/ден по особа
Големи захтеви................................................30-60 лит/ден по особа
Ресторани
По оброк...........................................................6-12 лит/ден по оброк
По гост.............................................................12-30 лит/ден по гост
Хотели
Соби со када....................................................140-220 лит/ден по гост
Соби со туш..................................................... 70 -120 лит/ден по гост
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Устаанови
Шкооли................................................................300 – 50 лит/д
ден по особ
ба
Болн
ници...............................................................1000 – 300лит//ден по креевет
Спорртски објеккти............................................. 50 - 70 лит//ден по спр
рташ
лна темпер
ртура од топла вода при:
6.1.22.1.2 Пожел
Миење на рацее.................................................... 355 – 40 0Ц
Тушеви и кади ..................................................440 – 45 0Ц
шта............................................. 555 – 60 0Ц
Переење на алиш
Миење на садо
ови............................................. ...555 – 65 0Ц
индустрија ................................................ц-ц
ца 1000Ц
Во и
р на бојлер
р за топла вода
в
6.1.22.1.3 Избор

р на сончев
ви колекто
ори за топл
ла вода
6.1.22.1.3 Избор
Избоорот е во зависност
з
о квалитеетот и типоот на сонч
од
чевиот колеектор,обич
чно се след
дат
упаттствата од производит
п
телот.
Во п
принцип заа ориентац
ција е околлу 1м2 плоочест колеккторска поовршина соо селективвна
преввлака за дообивање наа 50 лит/то
опла вода,оодносно 1 вакумска цевка со дијаметар
д
од
58мм
м за 10 лит//топла водаа
Со бројни
б
при
имери:
150 лит. Бојлерр се употрребуваат 2х
х1.5м2 плоч
чести сонч
чеви колекттори,односсно 15 цевки
58мм
вакуумски од ф5
2
200 лит. Бојлеер се употрребуваат 2х2м
2
плоч
чести сончеви колекттори,односсно 20 цевки
58мм
вакуумски од ф5
Со субвенциит
с
те кои Влаадата на РМ
М ги доделлува за сисстеми со вредност
в
доо 1000еур за
семеејствата,заи
интерсиран
носта е знач
чително згоолемена.
лектори за топла вод
да
6.1.22.1.4. Економска анализа на соончеви кол
За фамилија од
д четири чллена потреб
бата од санитарна топ
пла вода е 160
1 лит.
г
на ел. Енергија ке
к биде:
Ако водата се грее
н/год х (445-15)0Ц/3600 = 2034
2
kWh/за една годи
ина
Q=1660лит/ден х 365 ден
Или тоа е приб
ближно 2000еур/за едн
на година
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Имајјки на ум дека
д
75% -885% со доп
полнителнаа незначитеелна додатн
на енергијаа и цената од
домаашните прооизводителли од 650 – 850 еур/си
истем со мо
онтажа се задоволува
з
аат потреби
ите
со еккономска оправданост
о
т од 3 до 5 год повраттна инвести
иција.

6.1.2.2.Топ
пла вода за цен
нтралноо топловводно греење,б
г
базенскка
теххника
Овиее се систем
ми поголеми и во овојј случај оби
ично се при
именуваат системите со присиллна
цирккулација(по
омпен систтем) на водата.
Овиее системи се обично со поголема количи
ина на водаа,како и пооголем број
ој на соларн
ни
системи,па посставувањетоо од термосифонски системи
с
наа згради и куќи
к
е тешкко
% обично во
Посттавувањетоо на вакви системи е заштеда на енергијја од ц-ца 50 до 55%
преооден период
д октомври
и мај

При
имер од инссталација на куќа оаа 100 м2
*Инссталирана колекторск
к
ка моќ: 32,990 KW
*Зраачење на коолекторска површина: 48,28 MW
Wh
*Прооизведена енергија
е
од
д колектори
и: 25.36 MW
Wh
*Прооизведена енергија
е
од
д соларен круг:
к
23.19 MWh
*Енеергетски поотреби за санитарна топла
т
вода: 2.23 MWhh
*Енеергија потр
ребна за заггревање на просторотт: 15.3 MWh
h
*Доб
бивки од соолар за греење: 7.68 MWh
M
*Доб
бивки од соолар за сан
нитарна топ
пла вода: 4..13 MWh
*Поттребна енерргија за баззенот: 11.338 MWh
*Енеергија од доополнителн
ниот систем (помошн
но греење од
о 12kW): –
*Топ
плотна пом
мпа вода воздух во парралела 2.022 MWh
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*Заштеда на енергија(струја): 26,071 МWh
*Избегнати CO2 емисии: 17.363,69 kg
*Покривање на домашна топла вода од соларот: 90,1%
*Процентуално соларно покривање: 59.4%
*Просечна температура на базенот: 30,5 оC
*Температура на базенот под 26 оC: 97,3% од работните часови
*Ефикасност на системот: 48% *Ефикасност од доплнителниот систем:70%

Основни податоци:
Топла вода за домакинството(150 лит/ден,температура 450Ц,влезна градски водовод)
Греење (Стандарна ,нискотемпературно греење 400Ц,просечна температура 50Ц)
Базен (30 м2,по потреба се грее доплонително)
Соларен круг (15 комплета по 20 вакумски цевки со ф58мм,32м2 колекторска површина)
Бојлер (Комбиниран 1600 лит.)
Дополнително греење (топлотна помпа вода воздух,електричен греач 12 кW,подршка)
Ефикасност (Во зимски режим ц-ца 55% заштеад од соларот и 60% од топлотна помпа
вода воздух) (Во лето вишокот од топлата вода од соларот се користи за доплнително
загревање на базенот)
6.1.2.1.4. Економска анализа на сончеви колектори за топла вода
Ако водата се грее на ел. Енергија ке биде:
За греење........................................................................16 MWh/godina
За базенска вода:
За прво загревање за dt=12 0C………………………. 0.700MWh/48h
За одржување за
dt=2 0C……………………….. 23.3 MWh/200dena
За санитрана топла вода…………………………………2 MWh/за една година
Вкупно:...........................................................................32МWh/година
Вкупно:…........................................................................3200еур/год
Вкупно заштеда од солари без топл. Помпа................1920 еур/год
Инвестиција:
Солари:(домашни производители).............................. 5000еур
Конструкција.....................................................................500еур
Бојлер................................................................................2000еур
Пропратна армсатура......................................................1000еур
Монтажа............................................................................1500 еур
Вкупно инвестирано:...................................................... 10000еур
Повраќај на инвестицијата без топлотна помпа ц.ца 5 год.

6.2. Енергија од ветерот
Како
што веќе е наведено еден од алтернативните извори на енергија е
ветерот.Уредите кои се користат за претварање на енергијата на ветерот во механичка
енергија се наречени ветерни турбини.
Енергијата на ветерот може да се користи на повеќе начини:
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*Прооизводство
о на електри
ична енерггија
* Ди
иректно исккористувањ
ње на ветро
опупни систтеми
*При
имена на хи
ибридни си
истеми(веттар сонце,веетар вода)
*Дерректно за искористува
и
ање за затооплување,вентилацијаа итн.
Основн
но внимани
ие ќе би
иде задржаано на самостојнитее (независни) систем
ми
ни пред се за локации
и оддалечеени од прен
носната електроенерггетска мреж
жа
караактеристичн
и заа кои е економски
е
неоправд
дано инвесстирање во
о инфрасттруктурата за мрежно
повррзување. Прред тоа вреедно е да се
с даде крааток опис и за ветерн
ни турбини поврзани на
мреж
жата.

6.2.1. При
иклучување на мрежатта
Напонотт на генерааторот на поголемите
п
ветерни туурбини над
д 100kW е обично
о
6900V
кој п
преку транссформатороот вграден во турбинаата се зголемува на 10 до 35 kV.
Приклу
учувањето на мрежатта може даа биде извведено на два
д начинаа:директноо и
иректно.Ин
ндиректнотто приклуч
чување прреку енерргетска електроника((инвертор и
инди
испрравувач)ово
озможува варијабалн
на брзина генераторот што зн
начи дека вишокот на
енерргија произзведена од
д ненадејн
ните налетти на ветеерот може да се сккладира каако
ротаациона енерргија,а истоо така се наамалува и м
механичкотто оптоваррување на лопатките
л
на
ротоорот,редуктторот и ген
нераторот.У
Уште еднаа предност е можноста електроониката да ја
конттролира реаактивната енергија
е
од
д турбинатаа и со тоа ги
г подобри
и условите во мрежатаа.
Но п
поради виссоката цен
на на електтронските компонентти сеуште преовладуува директно
прикклучување во системоот.

Сл.66.2.1 Ветерн
на турбинаа за приклуч
чок кон мррежата
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6.2.2.Самостојни ветерни турбини
Енергијата на ветерот е мошне погодна за експлоатација на самостојните(независни)
ветерни турбини.Малите ветерни турбини се делат на микро,мини и големи за домашна
употреба.

Микроветерна турбини
Микроветрена турбини се со вообичаен дијаметар на роторот помал од 1.25m со снага
помала од мах.300W,со висина помала од 3m,со почетна брзина од 2.5 m/s,мах.брзина од
50 m/s
Мини ветерни турбини се турбини со дијаметар помал од 1.5 до 4.5m,со снага помеѓу
300W и 3000W почетна брзина 2.5 m/s-3.5m/s,мах.брзина 50m/s ,вградена висина од 5 до
12 m,со препорака за приклучување до 2до 12 батерии 12V 150 – 200Ah.
Мали ветерни турбини за внатрешна употреба со дијаметар од 4m до 10m,со снага од
5kW до 20kW,почетна брзина од 3.5m/s, мах.брзина од 50m/s, со вградена висина од 12 до
20 m/s,со препорака за приклучување 20 до 40 батерии 12V 150 – 200Ah.
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Сл.66.2.2 Самостојна ветеррна турбин
на
бини ги им
ма главно во хоризоонтална извведба и воо вертикаллна
Самоостојни веттерни турб
извед
дба
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Сл.6.2.3 Хоризонтална и вертикална турбини
6.2.2.1.Пресметување на излезната енергија
Првиот чекор од овој начин е пресметување на енергијата од ветрот,односно густината на
моќност во W/m2.По оваа пресметка,единствена информација што ни е потребна е
површината што ја зафаќа роторот на ветерната турбина.За пр. Земаме микроветерна со
ротор од 1m2,на место каде просечната брзина на ветерот е 6 m/s
Првиот чекор од овој начин е пресметување на енергијата од ветрот,и густината на
моќност е 250 W/m2,добиваме:
P=p*A=250*1=250W
Имајќи вид дека во годината се 8760 часа ке биде;
E(t)=250*8760/1000=2190 kWh/god
Имајки ги предвид загубите,соглано германскиот експерт. Може да се искористи 60% од
пресметаната снага.Праксата покажала дека оваа пресметка е приближно 50%
искористеност.
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За разлика од хоризонталните турбини загубите на вертикалните турбини е некаде со 20%
,односно искористеноста е некаде со 80%.
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6.2.4.Крива на моќност(ефикасност) во зависност на брзината за турбина од 850W
Ветерниците наоѓаат се поголема примена за животно напојување на
станови,вили,фарми,далечни места,острови,јахти,телекомуникациски станици и сл.
Преку нив се постигнува енергетска независност,без пристапни договори,месечни
трошоци и потреба од изградба на далноводи до објектот.Акумилаторите го обезбедуваат
потребиот фонд на корисност(облачно време). Најголема предност е што
капацитетот(како кај сите самостојни извори на енергија)може да се надградува.
6.2.2.2.Најчесто користени ветерници и елементи за нив се:
*Ветерен генератор 500W+2 акумулатори 12V 150Ah +инертор 600-1000W +ветерен
контролер+јарбол 6м цена: 900еур
*Ветерен генератор 1000W+4 акумулатори 12V 150Ah +инертор 1000-3000W +ветерен
контролер+јарбол 9м цена: 1550еур
*Ветерен генератор 2000W+8 акумулатори 12V 150Ah +инертор 2000-5000W +ветерен
контролер+јарбол 9м цена: 3000еур
*Ветерен генератор 2000W+16 акумулатори 12V 150Ah +инертор -5000W
контролер+јарбол 9м цена: 4500еур

+ветерен

6.3.Хибридни системи ветар-соларни систем
Во текот на летото,кога ветрот е послаб,доминатен извор се фотоволтаиците,а во
зима,кога сончевата светлина е ограничена,водечкиот извор се ветрениците.Поради
различниот интензитет на ветерот и сончевата енергија на ден и во текот на годината
хибридните системи се посоодветни за производство на електрична енергија.
Хибридниот систем ветер-солар обично е составен:

Сл. 6.3.1Шема на врзување на хибриден систем
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6.3.2.Слики за хибридни системи ветер сонце

6.3.1.Најчесто користени хибридни системи:
Хибриден систем: Ветерен генератор со моќност 745Wp,составен од Ветерен генератор
500W,Ветерен контролер 500W 24V,јарбол 6м,Инвертор 800VA,фотоволтаик
245Wp,Соларен контролер 10А 24Vdc
цена:1550 еур
Хибриден систем: Ветерен генератор со моќност 990Wp,составен од Ветерен генератор
500W,Ветерен контролер 500W 24V,јарбол 6м,Инвертор 1000VA,фотоволтаик
2х245Wp,Соларен контролер 20А 24Vdc
цена:1850 еур
Хибриден систем: Ветерен генератор со моќност 1500Wp,составен од Ветерен генератор
1000W, Ветерен контролер 1000W 24V,јарбол 9м,Инвертор 2000VA,фотоволтаик
2х245Wp,Соларен контролер 20А 48Vdc
цена:2250 еур
Хибриден систем: Ветерен генератор со моќност 2500Wp,составен од Ветерен генератор
2000W, Ветерен контролер 2000W 24V,јарбол 9м,Инвертор 2000VA,фотоволтаик
2х245Wp,Соларен контролер 20А 48Vdc
цена:2800 еур

6.4.Системи за осветлување
Фотоволтаични системи за напојување на осветлување се одлична алтернатива за
напојување од електричната мрежа, особено на места каде што нема пристап до неа.
Системите можат да бидат со различни капацитети и карактеристики и процеси можат да
бидат целосно автоматизирани, според потребите на клиентот: кога светлата да се
вклучува, колку часа да работи и каков ирезерви од енергија да одржуват батериите, во
случај на повеќевременски облачни денови

48

Улично осветление со фотоволтаични системи
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Соларно осветление на билбордови и реклами
Уште во 2008 година земјите – членки на Европската унија се договорија за целосна
замена на старите типови светилки, процес кој меѓу останатото предвидува поставување
на ново енергетски ефикасно улично осветлување во сите европски градови. И додека во
земјите од ЕУ овој процес се ближи кон својот крај, македонските градови се далеку од
исполнувањето на оваа регулатива. Речиси идентично на Штип, Пехчево реализираше
комплетна промена на уличното осветлување во вредност од 36 милиони денари во текот
на изминатото лето. Од пехчевската општина сметаат дека од општинскиот буџет ќе се
заштедат и до 60% од финансиските средства наменети за потрошувачка на струја и
останати пропратни трошоци.
Во Скопје сеуште не се целосно променети старите улични светилки, но градските власти
веќе неколку години работат на овој проект. „Во изминатите две години врз основа на
студијата за замена на уличното осветлување се заменети 5.500 живини светилки со
натриумови светилки, согласно европските стандарди. Останатите улични светилки се
менуваат сукцесивно и секоја прегорена живина светилка се менува со натриумова. Три
илјади светилки ќе бидат заменети со натриумови сукцесивно со нивното прегорување, со
тоа Град Скопје во целост ќе ги исполни европските регулативи“, истакнуваат за „Билд“
од Одделението за односи со јавност на Град Скопје. Градските власти во моментов
работат и на нов начин за заштеда на електричната енергија преку проектот за
управување на уличното осветлување, при што со истиот се предвидуваат дополнителни
заштеди на струја од 7 до 10%.
Прогнозите предвидуваат дека при целосна замена на старото осветлување со нови
штедливи светилки на ниво на ЕУ до 2020 година ќе се заштеди електрична енергија
колку што во моментов троши цела Белгија.
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Општините од Истокот во ставката улично осветлување штедат и по неколку милиони денари
откако обичните светилки ги заменија со штедливи.Во Општина Кочани со новиот систем за
јавно осветлување се очекува заштеда на енергија од околу 80 проценти, што значи дека ќе
остварат
и

заштеда

од

над

8

милиони

одржувањето.Општина Виница, веќе

денари,

средства

во

кои

е

пресметано

две години функционира јавното приватно

партнерство за уличното осветлување. Заштедата на енергијата е околу 50 % со што
сметките се помали за 2,5 милиони денари.Проектот чини 300 000 евра, со рок на отплата од
шест години, а партнерот на општината има обврска во наредните 10 години да се грижи за
замена и санација на уличните светилки.Општина Пробиштип, која самостојно веќе има
променето околу 30 проценти од уличното осветлување на годишно ниво штеди од 2 до 3
милиони денари на сметките за улично осветлување.Општина Штип направи посебна
тендерска постапка за замена на светилките со штедливи или лет диоди.-Конкретно станува
збор за замена на 357 светилки. Во главно се заменети во централното градско подрачје, од
двете страни на река Отиње и на двата булевари- Анализите на општинската администрација
покажуваат дека сметките за улично осветлување за само три месеци се намалени за
неколку илјади денари, но на годишно ниво заштедата ќе биде многу поголема.
6.4.1.Светилки

Од 01.09.2012 година, во Европската Унија
започнува постепено повлекување од пазарите на неефикасните класични светилки од 40
вати во согласност со уредбата од 2009 година, а истите ќе се заменат со производи кои
штедат енергија.
Со оваа уредба е предвидено замената на овие светилки да биде завршена до крајот на
оваа година, објавува Еуроактив. РсПовлекувањето започна со класичните светилки со
јачина од 100 вати или појаки веднаш по донесување на уредбата.Светилките од 75 вати
почнаа да исчезнуваат од пазарите на 01.09.2010 година, оние од 60 вати година дена
подоцна, а на 01.09.2012 година на ред стигнаа и оние од 40 вати па и послабите.Сите
нештедливи мат или „млечни“ светилки од сите волтажи се повлекуваат од самиот
почеток на примена на уредбата.Покрај лед светилките и компактните флуоресцентни
сијалици на пазарот ќе може да се најдат нови подобрени класични светилки.
Со цел да им се помогне на граѓаните да го направат вистинскиот избор, со уредбата на
ЕУ е пропишано на амбалажата од производот дека производителите мора да наведат
детали како што се колку часа светилката може да свети, колку вклучувања и
исклучувања може да издржи, колкаво е времето на загревање и др.Според досегашните
податоци лед светилките заштедуваат дури до 80 проценти енергија во споредба со
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класичните.Во просек потрошувачката на електрична енергија во едно домаќинство со
примена на штедливи светилки ќе биде намалена за 15 отсто што е еднакво на нето
заштеда од 25 до 50 евра годишно, зависно од големината на домаќинството и бројот на
светилки кои се користат.Традиционално евроскептичните Британци веднаш најдоа
„дупка во системот“.Како што наведува Дејли меил, многу продавачи ќе може и понатаму
да продаваат светилки наменети за „индустриска употреба“ во фабриките.Најмалку две
британски компании ја користат дупката за да продолжат со масивно производство со т.н.
„отпорни светилки“ кои изгледаат и работат речиси исто како и класичните светилки но
се потрајни и поотпорни.Тие нема да се најдат во големите супермаркети но ќе може да се
набават во дуќаните за електроопрема и преку онлине добавувачите, пишува Дејли
меил.„Дупката“ се појавила бидејќи ЕУ ги забранува светилките од 40 вати само за
„домашните“ светилки, што значи дека во продавниците може да продолжат да се
продаваат оние кои се наменети за „индустриска“ употреба

1kW Фотоволтаичен систем како дел од хибриден систем од 6kW

1kW Ветерна турбина монтирана на тераса
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1kW Хибриден систем Ветерна турбина и фотоволтаична систем

Соларен систем за помпа за наводнување во земјоделствот

6.5 Биомаса
Биомасата, од растително потекло, е обновлив енерегетски извор со големо значење за
снабдувањето со енергија во блиска иднина во глобални рамки. Тоа се должи на низа
нејзини предности пред другите извори на енергија, а посебно пред фосилните горива,
што се гледа во следново: помало загадување при согорувањето, годишното обновување
(агробиомаса) или прираст (шумска биомаса), споредбено лесна достапност, рамномерно
географско распоредување, можности за искористување на материите кои ја загадуваат
животната средина како и нејзината атрактивна цена.
Енергетските носители, од растителната биомаса, можат да бидат примарни (природно
дрво, слама, стебла од земјоделски култури и др.) и секундарни, добиени со механичка
обработка–згуснување (брикети и пелети) или со хемиска преработка (растително масло,
алкохол, хартија и др.). Со производство на пелети и со користење на биомасата од земја
делското производство и од шумите во непосредна близина на руралните заедници, може
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да се задоволат потребите за топлинска енергија. Ефикасен систем за приозводство на пелети и брикети на местото на создавање на биомасата може да се постигне со мобилни
системи за производство. Овие системи се мали по димензии, едноставни за ракување и
не бараат посебни просторни услови за нивно функционирање и чување. Нивната
примена ги елминира трошоците за транспорт на биомасата, со што единствените
трошкови за воспоставување на ваква технологија се трошоците за набавка на системи.
Воведувањето на производство на брикети и пелети од биомаса, може да поттикне и
отворање и развој на компании чијашто дејност е производство на опрема и технологии за
производство на брикети и пелети, кои во Р. Македонија сè уште ги нема. Исто така, ќе се
поттикне производството на соодветни системи за согорување со економска корист
автоматско дозирање. Сето ова ќе придонесе во остварувањето на дополнителна, не само
во руралните заедници, туку и во веќе развиените градови во Р. Македонија.

6.5.1.Дрво
Честото зголемување на цената на нафтените деривати и електричната енергија за
греењето дрвото се наметнува традиционално економично греење.За разлика од
нафтените деривати дрвото спаѓа во обновливите извори на енергија.
Дрвото (биомасата) заедно со хидроелектраните спаѓа во традиционалните
обновливи извори
на енергија,наспроти новите обновливи извори на енергија
сонцето,геотермалната енергија,ветерот и сл.
Од обновливите извори на енергија биомасата зафаќа ц-ца 70%

При согорувањето на фосилните горива се зголемува емисиите на сулфур и CO2 во
атмосферата, што резултира со зголемување на емисиите на стакленички гасови и
појавата на "кисел дожд" (сулфур + влажност = сулфурна киселина).
Кога гори дрвото јаглерод диоксид е неутрален, бидејќи дрвото со растењето троши
онолку СО2 колку што го емитирање кога гори без сулфур. Нестабилната политичка
ситуација не влијае на управување на дрвото, што е спротивно на природен гас и гориво
(дизел) нафта, која е додадена предност кога се посматра дрвото како извор на енергија.
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За да се добие од дрвото поголема огревна вредност истото треба да се осуши.Просечно
дрво е со 60% влага и има калорична вредност од 2kWh/kg,додека дрво кое се суши
природно 1,5 години ќе има влага 20% и калорична вредност од 4kWh/kg.
Така подготвените дрва со содржина помала од 20% влага може да се користи во котли со
согорување на модерната технологија, односно со одвојуваење за согорување (пиролиза),
која се реализира во повисока ефикасност од 90%.
Значи пиролиза е процес на топлинско распаѓање на одредени материјали, во нашиот
случај дрво, под дејство на температури кои што се поголеми од 100°C (200–300 °C (390–
570
°F)).
Или
едноставно
пиролиза
е
сува
дестилација
на
дрво.

Сл.6.4.1.Комплет инсталација со пиролитички котел
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6.5.2.Пелетти
. Резервите на биогорива со голема густина (пелети, брикети) имаат две големи
предности: потребно е многу помалку место за складирање и транспорт; и нивниот
капацитет за обновување (тони на сува материја во однос на човечката моќност на сат) е
четири пати поголема одколку на едноставно исецканите-издробени биогорива.
Дрвните пелети се вид на дрвено гориво кое што главно е составено од пилевина. Тие
вообичаено се спореден производ настанат при обработката на дрво. Пелетите имаат
голема густина и можат да се произведуваат со многу ниска содржина на влага (под 10%)
која што дозволува да согорат со висока горивна ефикасност. Понатака, нивната правилна
геометрија и мала големина дозволуваат автоматско снабдување на горилницте со многу
фино подесување.
Нивната голема густина исто така допушта нивно компактно складирање и рационален
транспорт на големи растојанија.
Тие се произведуваат во форма на кратки цилиндри со дијаметри 6 – 10 mm и 10 – 30 mm
во должина. Нето калоричната моќ на пелетите се движи 4,7 – 5,0 kWh / kg (16.9 – 18
MJ/kg). Густината на пелетите се движи во границите 650 – 700 m3, додека просторните
потреби се движат во границите од 1,5 m3/t. Како за енергетска споредба може да се каже
дека 2,1 t пелети одговара на 1000 l лесно масло за горење.
Општи предности на пелетите во однос на другите горива:
 Ја намалува зависноста од нафта и гас


Одржливост на изворот на гориво: дрвените пелети се чисти, не и штетат на
околината, обновлив извор



Цената на пелетите не е диктирана од светските настани; затоа е поприфатлива и
предвидлива



Ги намалува трошоците за одстранување на отпадот (бидејќи се произведува од
отпадоци на дрвната индустрија)



Помалку пепел и штетни емисии - бидејќи емисиите на пелетните печки се дозволени
и во областите со одредени забрани

. Предности при домашна уппотреба
 По прифатливо за складирање во однос на дрва поради ниската содржина на влага
<10%


Високо енергетска вредност,а со тоа и пониска цена на дрвото.Еден тон на пелети имат
поголема топлинска моќ во однос на еден и пол тони дрво,а зафаќаат само една
третина од просторот кој би го зафаќало дрвото.



Помалку одржување.Процесот на греење е автоматски.Минимален простор за
монтажа(чистење на пепел)нема смоли(поради високата ефективност на
согорувањето).Можно е и поставување на котелот без оџак.



Економски аспект: исплатливо, бидејќи има мала содржина на влага што резултира со
намалени трошоци
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Лесно за ракување најлесно гориво за транспорт и снабдување на
горилниците.Пелетите со специјални пумпи се пренесуваат од камионите во местото за
складирање,а потоа се носат до котелот преку автоматизиран систем.Во споредба со
дрвото има помалку волумен за транспорт и складирање(поради високата енергетска
густина)



Лесно за палење поради константната големина и малата содржина на влага



Квалитет на воздухот - чист. Пелетното гориво е CO2 неутрално,заменувајќи го
дрвото,а со тоа подобрувајќи го квалитетот на воздухот.Пелетите се докажано најчисто
цврсто гориво за согорување.

1. Со користење на пелетите како обновлив извор на енергија се намалуваат трошоците за
греење.
2. За разлика од камините на дрва кои произведуваат пепел и саѓи по палењето, камините
на пелети работат и по неколку дена и пак произведуваат помалку пепел.
3.Камините на пелети лесно се чистат.Тие имаат пепелници кои се вадат и чистат на
неколку недели.
4. Имаат полжавест спроводник кој ги носи пелетите до комората за согорување.
5. Голема ефикасност. Просечен камин на пелети има ефикасност за согорување до 85%.
6. Камините на пелети создаваат минимални емисии од чад.

6.6.Хидроенергија
6.5.1.Мали хидроцентрали
Малите хидроцентрали се значаен обновлив извор на електрична енергија. Секаде
во светот ваквите енергии се сметаат за чисти, обновливи и затоа државите ги
стимулираат изградбата на вакви постројки и производството на енергија со давање разни
бенефиции: грантови, многу поволни кредити, даночни олеснувања, зголемена откупна
цена на производената струја и друго.
Малите хидроцентрали во светот, па и кај нас, стануваат се' поактуелни заради
предностите што ги имаат - претставуваат еден од најчистите и најзначајните обновливи
извори на електрична енергија, искористуваат многубројни, некогаш и занемарени
хидроенергетски ресурси, не ја загадуваат животната средина, со своите акумулации
често ја облагородуваат околината. Со секој производен киловат-час електрична енергија
се штедат 1,5 до два килограма лигнит или 0,25 килограми мазут.
Малите хидроцентрали имаат најголемо учество во производството на електрична
енергија од обновливи енергетски извори, како во Европа така и во целиот свет. На
светско ниво, се проценува дека производителните капацитети изнесуваат 47000 MW,
со технички и економски потенцијал до речиси 180000 MW
Електричното производство од хидроцентралите беше и сеуште е и денес првиот
обновлив извор користен за производство на електрична енергија. Сега струјата
произведена во хидроцентралите на Европската Унија, што изнесува 13 % од вкупно
произведената струја ја редуцира емисијата на СО2 за повеќе од 67 милиони тони годи
шно. Додека големите конвенционални хидроцентрали имаат потреба од поплавување на
големи површини на земја со последици на околината и социјални проблеми, правилно
дизајнираната мала хидроцентрала лесно се интегрира и вклопува во локалниот еко
систем.
Малите Хидроцентрали (МХЦ) претежно се лоцирани на реките, т.е. не опфаќаат
поголеми водени пространства и затоа нема потреба од градење на големи брани и
резервоари, иако со нивното постоење и лесно одржување може многу да помогнат. Не
постои општ меѓународен консензус за тоа како треба да се дефинира МХЕ;горната
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граница варира меѓу 2.5 и 25 MW во различни земји, но бројката од 10 MW станува
општоприфатена, меѓу другите и од ЕАМХ(Европска Асоцијација на Мали Хидроцен
трали).
Поголем дел од малите хидроцентрали се модел т.н. “run of river” односно немаат
или имаат релативно мал капацитет на акумулација на вода. Турбината произвeдуваструја
само кога водата е достапна и обезбедена од реката. Кога протокот ќе падне под некоја
одредена вредност производството престанува. Некои постројки се самостојни системи во
изолирани места, но најчесто во Европа се така инсталирани да производството е поврза
но со мрежата. Поврзаноста со мрежата има полесна контрола на електричниот систем на
струја, но го има и недостатоткот на системот со проблеми поврзани надвор од контрола
та на постројката.
Покрај тоа малите хидроцентрали имаат и низа други предности над другите
извори за производство на електрична енергија:
- Висок коефициент на искористување (70-90%), што е доста поголем од другите
енергетски технологии.
- Високо ниво на предвидливост, во зависност од годишните количини на дожд.
- Мали односи на промени, излезната снага може да варира од ден на ден (не од
минута во минута).
- Добра корелација со потребите од електрична енргија, максимална снага има во
зима.
- Долгорочна и отпорна технологија, системите може да бидат употребливи и 50 и
повеќе години.
- Малите хидроцентрали се еколошки, бидеќи нивното влијание врз околината е
речиси занемарливо.
- Исто така не ја уништува животната средина.Малите хидроцентрали во повеќето
случаи се речни водотеци, или со други зборови било која брана или преграда која
е мала, најчесто рибарска брана, каде има малку или нема воопшто вода. Затоа
малите речни водотеци ги немаат негативните последици на животната средина
како што е случајот со големите хидроцентрали.
ОСНОВИ ЗА МАЛИТЕ ХИДРОЦЕНТРАЛИ
Не постои консензус во членките на Европската унија за дефиниција за мала
хидроцентала: некои земји како Португалија, Шпанија, Ирска , Грција и Белгија
прифаќаат како 10 МW како горна граница за инсталиран капацитет. Во Италија
границата е фокусирана на 3 MW, а во Шведска до 1,5 МW. Границата до 10 МW е
прифатена од ESHA, (Европско здружение за мали хидроелектрани) од Европската
комисија и од интернационалната унија на произведувачи и дистрибутери на стрја
UNIPEDE.
Целта на хидроелектраната е да ја конвертира потенцијалната енергија на водата,
која струи со извесен пад во електрична енергија на понискиот крај од системот, каде
централата е лоцирана.
Како “гориво”
во хидроцентралите се користи истечната вода на реките.
Енергијата што може да се користи се базира на два влезни параметри: проток на вода во
m3/s и притисок / воден потенцијал вo m. Двата параметри се важни и ја дефинираат
снагата на излез од хидроцентралата, која е пропорционална со протокот на водата и
нејзиониот пад.
Протокот Q, претставува количината на вода во реката што поминува во секунда.
Додека вкупниот пад или потенцијал на водата, претставува расположивиот вертикален
пад на водата од највиското до најниското ниво.
Општата формула за излезната механичка снага на турбинското вратило е:
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Каде:
η е кофициент на ефикасност
ρ – густина на водата 1000 kg/m3
g – земјино забрзување 9,81 m/s2
Q – проток на вода m3/s
Н – ефективниот воден потенцијал во m
Сл. 1 Главни параметри за енергетскиот потенцијал на
водата
Според големината на падот на водата, системите
можат да се класифицираат во три категории:
- Висок пад – 100 m и повеќе
- Среден пад – 30 до 100 метри
- Низок пад – 2 до 30 метри
Овие рангирања не се строги, но овозможуваат категоризација на централите.
Според лоцираноста на централата, системите можат да се дефинираат како:
- Системи “run-of-river” истекување од реката (деривациони)
- Системи каде централата е изградена на основата на брана
- Системи кои се интегрирани на канали или цевовод за снабдување со вода
Шема на главни елементи на малите хидроелектрични системи
Слика 2: Елементи на хидро-системот

На сликата е прикажана типичен мал хидро систем со среден или висок воден пад.
Системот може да се сумира на следниот начин:
* Водата се носи од реката со пренасочување преку довод од рибарска брана.
*Кај системите со среден или висок корисен пад водата може да се носи
хоризонтално до акумулацијата со мало корито или воден јаз.
*Пред спуштањето до турбината, водата минува низ акумулацијата во која се
успорува за да спаднат тешките честички.
*Акумулацијата најчесто е заштитена со корито со метални шипки (корито за ѓубре)
каде се филтрира водениот смет.
*Цевката под притисок (со надолен пад) ја пренесува водата од акумулацијата во
турбината, која се наоѓа во електраната заедно со генераторот и контролната
опрема.
*По излегувањето од турбината, водата се испушта преку одводна цевка во реката
Планирањето претставува важна улога во напредокот на хидроенергијата. Количината на
достапна хидроенергија на било која локација е збир на корисниот пад на турбината и
соодветниот инсталиран проток. Користењето на хидроенергијата бара процена на
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водените ресурси, што зависи од природните процеси кои се одвиваат во околината како
и карактеристиките на теренот. Точната и сигурна проценка водат кон успешно
планирање. Но, точната проценка на водените ресурси останува ограничување. Ова
посебно важи за неидустријализираните неразвиени подрачја и тоа може да птеставува
фактор за неправилно развивање на хидротехнологијата во тие региони.
Според најавите, во новите хидроелектрани ќе се инвестираат 176 милиони евра.
Владата најави дека ќе се градат 80 нови мали хидроцентрали
Во Македонија за да се покрие делот што се увезува, треба да се изгради минимум една
250 мегаватна постројка којашто би работела по минимум 6000 часа годишно за да може
да се покрие количината на енергија што се увезува“,
Тие 10, 15 или 20 мегавати во споредба со 1500 колку што имаме се практично
премалку, односно безначајни
Малите хидроцентрали многу зависат од хидролошките услови во годината кога работат.
Ако има дожд, врнежи од снег и да има доволна количина вода, тие малку повеќе влијаат.
Инаку, генерално, вкупното учество на таа енергија е на ниво на 15 до 20 проценти во
зависност од условите на годината.
Малите хидроцентрали ќе помогнат да се намали нивото на увоз, но за целиот електро
енергетски систем немаат реално значење, сметаат експертите. Тие нагласуваат дека
секоја година во земјава се зголемува нивото на увоз на енергенси и електрична енергија,
посебно нагласувајќи го фактот дека производството е на исто ниво, а оти потрошувачка
та се зголемува за два проценти на годишно ниво.

6.7.Геотермална енергија
Геотермалната енергија се дефинира како природна топлина која доаѓа од внатрешноста
на Земјата, која се користи за производство на електрична енергија, затоплување на
простории или индустриска пареа. Таа се наоѓа насекаде под површината на земјата,
иако изворите со највисоки температури кои се и најупотребливи, се наоѓаат во области
со геолошки активни вулкани.Тоа е чист, обновлив извор бидејќи топлината која доаѓа од
внатрешноста на земјата е неограничена. Изворот на геотермалната енергија, топлината
од земјата, е достапна 24 часа, 365 дена во годината. Колку за споредба, енергијата од
сонцето и ветровите зависи од неколку фактори, како што се дневните и сезонски
варирања, и временските промени. Поради ова, електричната енергија од геотермалната
енергија е посигурна од другите начини на производство на електрична
енергија.Топлината која постојано доаѓа од внатрешноста на земјата се проценува на 42
милиони мегавати електрична енергија (Состојбата со топлината од Стејси и Лопер,
1988). Еден мегават е доволен за снабување на 1000 домаќинства со електрична енергија.
Топлинската енергија од Земјата ја има во огромни количини и практично е
неограничена, но е доста расфрлена, не е многу лоцирана на едно место и најчесто на
преголема длабочина за индустриска експлоатација. Досега искористувањето на овој вид
енергија е ограничен во области каде гоелошките услови вклучуваат преносувач (вода во
течна или гасовите состојба) за пренесување на топлината од жешките длабоки зони до
илиблиску до површината на земјата, со што е достапен геотермалниот извор.
Последиците врз животната средина од употребата на геотермалната топлина се мали и
може да се контролираат. Геотермалната енергија испушта многу малку гасови.
Испуштањето на азотен оксид, хидроген сулфид, сулфур диоксид, амонијак, метан, ситни
честички и јаглерод диоксид се многу помали во однос на тие од фосилните
горива.Водата и кондензираната пареа од геотермалните електрани содржат различни
хемиски елементи, како што се арсен, жива, олово, цинк, бор и сулфур, чија токсичност е
различна во зависност од нивната концентрација. Но најголемиот дело од тие елементи се
растворени во водата која се враќа во истиот подземен резервоар од кој била претходно
извадена како жешка вода или пареа. Бинарната геотермална електрана, заедно со
електраната на пареа/бинарната, речиси и да не испуштаат штетни гасови. При
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директното користење на пареата од жешките геотермални води, последиците
врживотната средина се занемарливи и може лесно да бидат ублажени со користење на
затворени системи, со вадење и финално враќање на водата во истиот геотермален
резервоар.Економскиот аспект на користењето на жешките води претставува
ограничувањеза нивна поголема употреба во енергетскиот сектор. Економските
придобивки произлегуваат од нивното долготрајно користење со текот на годините со
мали трошоци наспрема почетното инвестирање кое може да биде значително.
Во научната и стручната литература се посветува големо внимание на геотермалната
енергија, односно изучувањето на природата и генезата на геотермалната енергија.
Земјата претставува огромен топлински "мотор" кој милиони години произведува
огромни количества на топлинска енергија. Најголем дел на таа топлинска енергија се
наоѓа на длабочината, така да мал дел се манифестира на површината по пат на гејзери,
фумароли и термални извори (Слика 1), односно по пат на вулканска ерупција кога од
внатрешноста на земјата се излеваат огромни количини на лава чија температура
изнесува повеќе од 800 0С. Ова под влијание на сончевото зрачење не се забележува.
Земјата дава во секој момент на својата површина одредена количина на енергија (околу
0,06 W/m2), така да имајќи ги во предвид вкупните површини зрачи околу 8·1020 Ј/год.,
односно околу 20·109 t нафта, или двапати повеќе од годишната потрошувачка на енергија
во светот. Имајќи го во предвид огромниот потенцијал на геотермалната енергија,
логично е таа да се третира како обновлива, без разлика што таа по својот карактер е
необновлива, бидејќи земјата неповратно се лади

Слика 1. Манифестации на геотермална енергија

Денес, геотермалната енергија, после хидроенергијата и биомасите како класични
обновливи извори, од сите нови и обновливи извори на енергија, претставува најзначаен
произведувач на топлинска и електрична енергија во светски размери.
Името „геотермална“ потекнува од двата грчки збора geo - земја и therme – топлина.
Значи геотермалната енергија всушност значи топлина од земјата.
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Директната употреба вклучува греење на згради, одгледување на растенија во стаклени
градини, сушење на жито, загревање на вода во рибници, и некои индустриски процеси
како пастеризирање на млеко.
Пред повеке од четири децении, во Република Македонија започнати се геолошки и
пратечки истражувања на геотермалната енергија на одреден број на локалитети.
Благодарејќи на тоа, а во голема мерка благодарејќи на поволните природни услови, за
кратко време откриени се повеќе значајни геотермални полиња и геотермални системи, со
значајни количини на геотермални флуиди, со значајно високи (индикативни)
температури.
Овие откритија покажаа, дека во просторите на Република Македонија постојат
извонредни природни услови за откривање на нови големи количини на
хидрогеотермални флуиди и со знатно повисоки температури.
За жал, во последните петнаесет години, геотермалните истражувања кај нас потполно се
прекинати, поради потполниот прекин на финансирањето и пред се поради недоволното
познавање на луѓето и стручните структури од областа на енергетиката, за тоа колкави се
геотермалните потенцијали кои постојат во нашите терени
6.7.1 Геотермални системи
Геотермалниот систем е составен од неколку главни елементи: топлински извор,
резервоар, течност, која што ја пренесува топлината, дел за полнење и непропустлив
карпест слој за да се запечати водонепропустливиот слој.Топлинскиот извор може да
биде висока температура (> 600 °C) продирање на магма до мали длабочини (5-10 км)
или, како што е случај со повеќето системи со ниска температура, нормалната
температура на земјата, која, како што објаснивме, се зголемува со длабочината.
Резервоарот е зафатнина на жешки пропустливи карпи од кои течностите кои кружат ја
прибираат топлината. Резервоарот е покриен со воглавно непропустливи слоеви или
карпи чија пробојност 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 го заменат(делумно) течностите
кои излегуваат низ површински извори или се извлекуваат со бунари. Геотермалната
течност е водата, во најголемиот број случаи атмосферска вода, во течна или гасовите
состојба, во зависност од температурата и притисокот.Овие води ги содржат
соединенијата и гасовите како што се CO2, H2S, и др. На слика 6.6.1 има поедноставена
претстава на идеалниот геотермален систем.
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Сл.6.7.1.Шематски приказ на идеален геотермален систем
6.7.2. КОРИСТЕЊЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ
Производството на електрична енергија е најважната форма на искористување на
високотемпературните геотермалн извори (> 150 °C). Изворите со средна-кон ниска
температура (< 150 °C) може да се користат за разни потреби. Стандардниот Линдал
дијаграм (Lindal, 1973) ги прикажува можните употреби на геотермалните течности со
различни температури.
Течностите со температури под 20°C се користат многу ретко и во конкретни ситуации,
или за правење на топлински пумпи.
6.7.2.1. Директна употреба нa термалните води
Кај системите со температури помали од 90 °C, геотермалните води може да се директно
да се користат отколку да се претвораат во електрична енергија. Најдобриот начин за
искористување е загревање на простории со водни климатизери или подно греење, во
земјоделството, водена култура и за индустриска употреба. Во случаите кога
температурата на водата е под 40°C, се користат топлински пумпи за загревање и ладење
на простор. Ако нема подземни води, топлинските пумпи може да се искомбинираат со
разменувачите на топлина со земјата
6.7.2.2. Принципи на топлинските пумпи
Топлинската пумпа(слика 6.6.2.2) е термална машина со која може да се искористува
топлината од земјата или со апарати од поголеми длабочини (десетина или стотинаметри)
со помала температура и ја пренесува при поголема температура од местото каде се
загрева. Предноста на топлинските пумпи е во тоа што за секоја потрошена единица
електрична енергија, се искористуваат три единици енергија во форма на топлина со
помош на геотермалните води. При ладењето, топлината се зема од просторот и се
испушта во земјата, а при топлење, топлината се зема од земјата и се испушта во
просторот. Топлинската пумпа е ограничена од вториот закон на термодинамиката како и
секоја друга топлинска пумпа (секоја трансформација на енергијата вклучува губење на
дел од енергијата во форма на топлина со пониска температура, која не е повеќе
употреблива) и притоа може да се пресмета максимална ефикасност преку Циклусот на
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Карно. Топлинските пумпи се карактеризираат со коефициент на работа кој е бројот на
единици на енергија добиени од жешкиот резервоар од единица работна сила.

Сл.6.6.2.Топлинска помпа вода-вода
Температурите на подземните води се константни во текот на годината, кои се движат
812 º C. Оваа постојана и релативно висока температура е најчесто извор на топлина за
топлотни пумпи, работат со највисок коефициент на перформанси.Системот се состои
оддве бушотини: всисна и потисна(повратна). Од бунарот за всис пумпа црпи вода
оддлабочина (нешто слично на домашен хидрофор за вода) и се транспортираат
дотоплинската пумпа, а потоа преку вториот се одведува во другиот, т.н.. потисна
(повратна) бушотина.
Во случај на греење топлотната помпа одзема топлина од водата,во случај на ладење
предава на водата.
Во случај на греење во зависнот од температурата на црпење топлортнита помпи вода вод
можат да постигнат COP од 4 до 7 па и повеќе.
Всисната бушотина не треба да биде подлабока од 20 метри, придонесува зголемување на
електрична трошоци за помпата што ја црпи водата.

За да не опадне температурата на всисната бушотина препорачливо е растојанието да
биде на мин 5м растојание.
Не се препорачува одводот да е во канализација за да не се изгуби(намали) подземната
вода.
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Пример:
За 15 kW топлотна помпа потребни се:
L= Px(1-e)xQ lit/h потребна количина на вода што треба да циркулира
Каде се:
P(kW) снага за греење
е влог на ел. Енергија за погон на компресорот на топлинската помпа(ц ца 25%)
Q (lit/h пo kW) единечен проток на длабинската помпа
L= 15*(1-0.25)*300=3375 lit/h
Наједноставна и најефтина е изведбата со отворен круг. Но неповолна страна е
нечистотијата и нафаќање на каменец на топлински разменувачи кои тешко се чистат
бидејќи тие се најчесто плочести.За големите системи овој недостаток е занемарлив
Овие проблеми ги нема кај изведбите со затворен круг на водата, но чинењето на цевките
и изведбените работи можат да бидат поскапи и од самата топлинска пумпа.Уште повеќе,
при хоризонтален развод на цевките потребна е релативно голема површина до/околу
самиот објект што во урбани средини тешко се обезбедува. При вертикално поставување
потребни се барем неколку отвори и тоа со голема длабочина (50 до 100 метри), а такви
отвори се дупчат со специјална механизација. Системите со затворен круг на водата се
прават од пластични цевки кои се отпорни на корозија

Сл.6.7.2.1Топлинска помпа вода-вода
со гетермани сонди

Сл.6.7.2.2Топлинска помпа вода-земја
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Сл.6.7.2.3 Топлинска помпа вода-вода со всисна и потисна бушотина
6.7.2.3. Производство на електрична енергија
Геотермалната енергија со голема енталпија се користи најмногу за производство на
електрична енергија. Типичниот геотермален систем кој се користи за производство на
електрична енергија мора да искористи приближно 10 кг пареа за да произведи една
единица (kWh) електрична енергија. За производство на големи количини електрична
енергија, во вредност од стотици мегавати, потребна е огромна количина на течна вода.
Еден од аспектите на геотермалните системи е дека мора да имаат огромни количини на
течност со висока температура или резервоар кој може да се надополнува со течност која
се загрева при контактот со карпите. Трите основни вида на геотермални објекти за
производство на електрична енергија се бинарен, на сува пареа (именувана како “пареа“),
и делумна пареа (именувана како “пареа“) кога притисокот на жешката вода е намален
(најчесто над 100°C).
Производството на електрична енергија од секој вид зависи од температурите и
притисокот во резервоарот, и секој вид има различни ефекти на средина. Најзастапениот
вид на електрична централа е таа со делумна пареа со систем на водено разладување, каде
се произведува меѓавина на вода и пареа од изворите. Пареата се изделува во површински
сад (сепаратор на пареа) и се носи во турбината, при што турбината го
напојувагенераторот со електрична енергија. Во системот со сува пареа,пареата која доаѓа
од геотермалниот извор ги врти турбините кои го полнат генераторот, при што не е
потребно разделување бидејќи изворите произведуваат само пареа. На сликата 5 се
прикажани системи со делумна и сува пареа
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Со неодамнешниот напредок во геотермалната техмологија, можно е да се произведува
лектрична енергија од геотермални извори со помали температури, од 100°C до 150°C.
Ваквите електрани се познати како “бинарни“ геотермални електрани, кои ја намалуваат
И така ниската емисија на гасови од геотермалната енергија на речиси нула. Вобинарниот
процес, геотермалната вода загрева друга течност, како што е изобутанот (најчесто нпентан), кој врие на пониска температура од водата и има висок притисок на пареата при
пониски температури, за разлика од обичната пареа. Двете течности се чуваат одделно со
помош на разменувач на топлина кој се употребува за пренесување на топлинската
енергија од геотермалните води до “активната течност“. Втората течност испарува во
гасовита пареа и (како и пареата) силата на пареата која се шири ги врти турбините кои го
полната генераторот. Геотермалниот систем кој произведува електрична енергија во
затворен систем на размена на топлина во кој топлината на геотермалната течност
(“основната течност) се пренесува ди течност со помала точка на вриење (“втора течност
или активна течност“), која потоа испарува и се користи за придвижување
натурбината/генераторот. Со изборот на соодветни активни течности, бинарните системи
може да бидат дизајнирани за користење на геотермалните течности во температурните
граници од 85-170 °C. Горната граница зависи од термалната стабилност на органската
бинарна течност, а долната граница од техничко-економските фактори: под оваа
температура потребната големина на разменувачите на температурата ќе го направат
проектот неисплатлив. За разлика од геотермалните и загадените води со мала до средна
температура, бинарните системи може да се користат кога треба да не се користи
чистењето на геотермалните води (за да се избегне затнувањето). Во ваков случај,
требадасе користи вертикална пумпа за задржување на водите во течна состојба под
притисок, а енергијата може да се извлече од водите кои кружат со помош на бинарните
станици. Калинскиот циклус, кој бил измислен во 90тите години на 20 век, користи
мешавина на вода и азот како активна течност. Активната течност се шири, при многу
голема температура, низ турбината со висок притисок и потоа повторна загреана пред
влегувањето во турбината со низок притисок. По второто ширење заситената пареа се
движи низ регенерирачки бојлер пред повторно да биде кондензирана во кондензатор со
водено ладење.
Ако геотермалниот систем користи воздух за ладење, тогаш геотермалните води никогаш
не се во контакт со атмосферата пред да бидат вратени во подземниот геотермален
резервоар, со што системот не испушта никакви гасови. Оваа технологија, која е
развиенаво 80тите години, веќе се употребува кај геотермалните системи во светот во
областите каде што има ниски температури на изворите. Можноста за користење на
геотермални извори со пониска температура го зголемува бројот на геотермалните
резервоари кои може да се употребат за производство на електрична енергија. На сликата
6 е прикажан бинарен систем
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Со денешната расположлива технологија, се претпоставува дека геотермалните системи
може на исплатлив начин да произведуваат електрична енергија кога температурата
наизворите е поголема од 100°C или тие се на длабочина од 4 километри или помалку. За
да биде поисплатлив изворот кој има помала температура, истиот треба да биде на мала
длабочина.За изворот да биде искористен за употреба на длабочина од околу 4
километри, температурата мора да биде значително висока, со што овие два параметри
треба да бидат донекаде изедначени. Исто така, големината и издашноста на извороткако
и други фактори може да влијаат на економската исплатливост на системите.

6.8.Воздух
6.8.1.Топлотни помпи со директна експанзија
6.8.1.1.Инвертер и хипер инвертер топлотни помпи сплит систем
Се јавуваат на пазарот како:
Единечни
Мулти сплит
VRF системи
Внатрешните единици можат да се сретнат во повеке модели согласно намената и
тоа како;
Зидни
Касетни
Канални
Парапетни
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6.8.1.1.1Единечни сплит системи
Најновата инвертер технологија постигнува многу голем при греење COP и SCOP
( до 5.52 на -15 0Ц),односно EER и SEER(9.2)
Како пример да направиме краток преглед на серијата Клима систем Deluxe од
новата серија FH на MITSUBISHI ELECTRIC
Карактеристики:
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■ 3D I-See Сензор со функија за луѓе

Сензор за луѓе (Термо- сензор) ја набљудува целата просторија со 8 елемента.
Сензорот за луѓе може да улови 752 зони во 3-D режим.
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■ Absence detection: Ако ја напуштите просторијата, зададената температура се
зголенува во режим на ладење и намалува во режим на греење. Кога ке се вратите во
просторијата, таа се враќа во првобитната вредност.

■ Двојна ламела: Левата и десната ламела можат да бидат управувани поединечно.
• Горе – Долу
• Лево – Десно
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■ Различно подесување на посоката на воздушниот проток преку двојна ламела

■ Природен воздушен проток: Воздушен проток кој создава чуство на вистински
природен ветер.
КИРИГАМИН е позната висоравнина во Јапонија прогласена национално богатсво
од владата на Јапонија и се користи за научни испитувања,бидејки важи за оаза на
пријатна клима и поуларно место за одмор.
Mitsubishi Electric, инспириран од пријатноста и мирот во областа Kirigamine
воспостави со своите производи да постигна благосостојба приближна до климата
на областа во Kirigamine
■ Plasma Quad Филтер : Со надградена способност за прочистување на воздухот

■ Plasma Quad Филтър Со надградена способност за прочистување на воздухот
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Функција прочистување на воздухот

■ Филтер Plasma Quad Со надградена способност за прочистување на воздухот
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Ново именување.
Quad=
1. Вирус
2. Алерген
3. Прав
4. Бактерии.
1. Може да го пронајде бактерии, вируси, "летечка" прашинка и алергени и да
ги направи латентни(неактивни).
2. Реалното презентирање се проверува во лабораторија на трето лице(во
просторија со големина 25м3).
“Летечка"прашинка : 99% неутрализирани
Бактерии: 99% неутрализирани
Вируси: 99% неактивирани
Алергени: 94% неутрализирани
■ Филтер Plasma Quad Со надградена способност за прочистување на воздухот.

■ Филтър Plasma Quad Со надградена способност за прочистување на воздухот.

■ Дополнителни (опционални) делови за FH модел
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MAC-2330FT-E: Електростатичен, противоалергичен, ензимен филтер
MAC-3000FT-E: Филтер, неутрализираш на непријатна миризма
MAC-******(TBC): модул за управување on / off преку картичка (клуч).
MAC-397 interface is not required for card key on/off!
■ Promotion tools for FH model
1. Режим на демонстрација: достапен во сите mass product units!
- во комплетот за непрекинато следење (адаптер и софтвер) можете да видите што
доловува сензорот за луѓе!
2. Систем за прочиствање на воздухот (Air purification system comparison
by the actual data)
Значи со хипер инвертер климите немаат потреба дополнително греење
Со инвертерните клими мора за ниски температури да има и додатно греење
Можност за добивање на топла вода(во лето е бесплатна ако се користи климата)

6.8.2 VRF системи и Мулти сплит систем
6.8.2.1.Mулти сплит систем
.

На една надворешна можат да се приклучат повеке внатрешни единици
Мулти сплит е единица на која можат да се приклучат мах. 8 единици со
инсталирана снага до 14kW.Обично се користат индивидуални стамбени простори.
Мулти сплит технологија постигнува многу голем при греење COP и SCOP
( до 4.5 на -15 0Ц),односно EER и SEER(4.2)
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Шема на врзување мулти сплит системи
6.8.2.2.VRF системи
За домашни како и за работни(бизнис) простории во индустријата и во големи
стамбени згради како што се болници,хотели и сл. Препорака за задоволување од
потребата за климатизација се VRF и Мулти сплит системите
VRF (Variable Refrigerant Flow) значи променлив проток на фреонот
VRF систем за климатизација се прилагодува на промеливиот на фреонот, зависно
на потребите на објектите. На овој начин, системот работи со минимална
потрошувачка на енергија.VRF системите се сплит системи со воздух ладена
надворешна со затворен циклус со внатрешните единици и регулација во
внатрешните параматри.
VRF системите со хипер инвертер технологија произведуваат точно толку енергија
потребна за задоволување на просторите кои се климатизираат.
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VRF системите со хипер инвертер технологија обезбедиваат прецизна контрола на
влез на енергијата преку IPM (интилигентна модул енергија) технологија.
Со контролата на енергијата знартно се подобрува COP коефициентот (односно на
добиената топлотна енерги и вложената електрична енергија)

VRF Системите користат исклучиво фреон кој содржи хлор и не ја загадува
окполината.Со користењето на фреоно R410A се постигнува поголема ефикасност,се
смалува должината на делниците,се смалуваат димензиите на цевоводите како и
вкупната зафатнина на фреонот во уредите
VRF Хипер инвертер системите користат овозможуваат побрз старт на функцијата
за греење и приближно за 20 мин во однос на класичните модели на VRF серии.На
овој начин овие серии функционираат со 100% од својот капацитет и на ниски
температури од -150Ц.На оваа температура се со снага за 40% поголма од
класичните модели.
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Максимална еквивалентна должина е до 235м

Maksimalna visina

+
Можност за добивање на топла вода дпо 70 0Ц,во летен период е бесплатна
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Широк е спектарот на контрола во VRF системите,почнувајки од најмали наједноставни
до најголеми и најсложени.
Самостојните контролери,се со различни модели во склопот на централизираните
контролери, и контролери за поврзување во BMS interfejs-хардверски и
софтверски.Најновите се со PC петражувачи кои ја овозможуваат контролата на
управување по пат на мрежа и интернет.

На пазарот се сретнуваат со снаги до 150 kW
Монтажата обично е на кров
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Голем избор на внатрешни единици

Избегнување слики од наворешни клими по зградите
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6.8.3.Топлотни помпи вода воздух
Топлотните помпи вода-воздух дефинирани се или како "обновливи топлотни
системи" или како греење со"висока енергетска ефикасност”.
При употребата на конвенционалнитее системи на греење за 1kW вложена
енергија се добива 4kW топлина.
При употребата на топлотните помпи за секој 1kW вложена енергија се
обезбедува во просек З,5 kW топлина.
Промоцијата во поголем број европски земји е се поголема и завзема се поголем
замав за нивната употреба.

C-Cа 500000 топлотни помпи се монтираат во Европа,во 2011 год бројката
надминува 2000000
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Анали
иза на Евроопскиот Паазар.
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-Комп
пактен тип
-Спли
ит тип(одвоојен тип).

Компактен сисстем

Сплит систем
анати компоненти на
н Воздух вод топли
ински систтем се:
Оста
Хидро
обох
Бојле
ер за саниттарна топла вода(о
опција)
Команди на сисстемот
Топло
отни и лад
дилни тела(фан кои
ил,радиј., цевни
ц
реги
истри и сл
л. )
овни хидр
раулични компонентти кои ово
озможуваат контрола и по врзување
в
н
на
Осно
топл
лотните по
омпи со иззвршните елементи
и (фан коил
л,радијат..)
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Компактен тип

Сплит тип

Контрола на системот.
Контролата на системот се добиваат влезни податоци согласно кои се емитуваат
излезните компоненти
Влезни податоци:
Амбиентална температура
Надворешна температура
Температура на водата (влез,излез)
Температура на резервоарот за вода
Прекидач на водениот тек
Подесување на корисникот
Излезни податоци
Х/П pогон
Водена помпа он/оф
Три степен вентал он/оф
ел додатен греач он/оф
Напредниот систем на контрола овозможува надзор над системот на греење.
Системите на контрола поседуваат сет од сензори за температурата (на основа на што се
одредува кривата на греење) на основа на што се одредува наефикасната работа на
топлотната помпа.
Контролорите се опремени со тајмер, поседуваат контролни панели кој
прикажуваат графичка презентација на сите параметри на системот и максимално се
прилагодуваат на потребите на корисникот.
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EHPA денес има 91 член. Здружението има за цел да дадат технички и економски влез на
регулаторните прашања на енергетската ефикасност и во законските нормативи на
европско,национално и локално ниво.
Сите активности се насочени кон надминување на пазарот Бариери и ширење на
информации, со цел да се забрза пазарот за развој на топлински пумпи за греење, ладење
и топла вода за производство.
Здружението координира Европски знак за квалитет за топлински пумпи и EUCERT
образование и обука програма за топлинска пумпа

6.8.4.Рекуператори на топлина:
Рекуператорите се уреди кои се вградуваат во нискоенергетските и пасивни градби и
основната намена и е намалување на вентилационите гунбитоци со помош на
интегрирани изменувачи воздух-воздух.
Дизајнирани за заштеда на енергија и контрола на квалитетот на воздухот во просториите
со вентилациони системи како што се: барови, ресторани, кантини, канцеларии, соби
за состаноци, продавници, спортски сали, сали за танцување итн. Овие единици,
опремени со вентилатори со повеќе брзини, гарантираат иделно ниво на бучавост.
Ја користат отпадната енергија (заштеда).
• Филтрирање на воздухот кој што се испушта во околината со што се спречува
нејзино загадување.
• Намалување на трошоците за потрошена енергија.
• Помало трошење на апаратите за греење и ладење. (намалени трошоци за
одржување, поправки или замена).
Ефективноста на измената на топлината на воздухот и до 75% при греење,односно до
70% при ладење што е ц-ца 15% од вкупно потрошената енергија воо објектот каде се
применува на годишно ниво.
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6.8.5.Економични хауби
При вентилирањето во кујните станува збор одведување на воздух со зголемена
температура,заситена влага,пареа,гасови и мирис,при што одведениот воздух се
надокнадува со свеж ои потреба загреан.Вентилирањето во кујните обично е загаден
воздух што во птинцип бара и доста голем број на измени.Во зимските денови доводниот
свеж воздух мора да се загрева на температура миниум 20 0Ц ,
Во основа постојат две врсти на хауби за кујни
*Обична (конвенционална) одсисна хауба
*Економична одсисна хауба (еко хауба)
Главни составни делови на хаубите се:
Тело, обично е изработено од инох лим,челичен или Ал. Лим
Филтри обично изработени од инох
Приклучоци за довод и одвод на воздух
Регулациони желузини
Елементи за поставување и подесување

Обична зидна хауба

Економична зидна хауба

Обична средишна хауба

Економична средишна хауба

Филтри за хауба
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Пресметка на годишната потрошувачка на нергија
а) Обична одсисна хауба

б) Економична одсисна хауба

Q=V*cp*dt*D*G/3600 (kWh)
Каде се:
V-количина на внесениот воздух(м3/час)
cp-специфична топлина на воздухот(кЈ/м3 К)
dt-температурна разлика
tp=200C-температура во просторијата
tm=60C –средна температура на надворешниот воздух
D-Дневно работно врема (час)
G=165 Број на денови во годината зимски период
tn=-150C-температура на надворешен воздух
Пример:
Зададено хауба со L*B=3000*1200 со
V=3450 m3/h воздух за обична одсисна хауба
V=1035 m3/h воздух за економична одсисна хауба
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а) За обична одсисна хаба ке биде:
Q=V*cp*dt*D*G/3600=3450*1.1*(20-6)*16*165/3600=38962 kWh/год
а) За економична одсисна хаба ке биде:
Q=V*cp*dt*D*G/3600=1035*1.1*(20-6)*16*165/3600=11687 kWh/год
Инсталирана снага за дополнителен греач
а) За обична одсисна хаба ке биде:
Q=V*cp*dt/3600=3450*1.1*(20+15/3600=37 kW
а) За економична одсисна хаба ке биде:
Q=V*cp*dt/3600=1035*1.1*(20+15)/3600=11 kW

6.9.Когенеративни системи
Когенерација (англиски Комбинираната топлина и електрична енергија илиCHP) е процес
на истовремено производство на електрична енергија и корисна топлинска енергија во
единствен процес. Когенерацијата ја користи отпадната топлина која настанува при
нормално производство на електрична енергија во термоцентрали (термоенергетски
постројки) и најчесто се користи за греење наградежни објекти па дури и цели населби, а
ретко во други производни процеси.
Топлинската енергија може да се користи за производство на пареа, греење навода или
воздух. Исто така може да се користат во процесот тригенерација, каде што дел од
енергијата се користи и за ладење. Когенерацијата е термодинамички за ладење.
Когенерацијата е термодинамички ефикасна употреба на гориво. При конвенционално
(класично) производство наелектрична енергија, дел од енергијата се испушта во
животната средина како отпадна топлина, а во когенерацијата таа топлинска енергија ќе
стане корисна Значи, главна предност на когенерацијата е зголемување на енергетската
ефикасност во споредба со конвенционалните електрани кои се користат само за
производство на електрична енергија на индустриските системи кои служат само за
производство на пареа или жешка вода за техничките процеси.Комерцијално достапните
CHP технологии се парни и гасни турбини,микротурбини, моторите со внатрешно
согорување, Стирлинговата (Stirling) машинаи горивни ќелии, во широк распон на
енергија од 1 kW за Стирлинговата машина, до250 MW за турбини на гас.
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Комбинирани и когенеративни системи

6.9.1 Видови на когенерациски системи
Кај когенерациските постројки се користат директни и индиректни постапки за
претворање на хемиската енергија на горивото во електрична и топлинскаенергија. За
директно претворање се користат:
- Различни видови на горивни ќелии односно елементи.
- За индиректно претворање се користат
- Мотори со внатрешно согорување;
- Плински турбини;
Гасни турбини. Типични CHP електрани се:
Постројка со кондензациска турбина со регулирано одземање на пареи,
Постројка со гасна турбина која користи отпадна топлина од димните гасови,
Горивни ќелии со карбонати
Постројка со противпритисна турбина
Помалите когенерациски единици обично користат Стирлингов мотор, апостојат и
бојлери кои се користат само за греење на топла вода за централногреење.

6.9.2 Предности на когенерацијата
Во некоја просечна термоелектрана на јаглен процентот на искористеност се движи од 35
-40%. Значи повеќе од половина од енергијата неповратно се троши,што за ладење и
кондензација, што низ загубите во самиот систем. Енергијата која се губи во
кондензаторот претставува најголем дел од вкупно загубената енергија.
Така пред енергетичарите е поставена задача за пронаоѓање на начин запроизводство на
енергија со поголема можна енергетска ефикасност, користејќи ги најдобрите
расположливи технологии и еколошки прифатливи горива на крајнорационален начин.
Когенерациските процеси се всушност такви технологии кои гизадоволуваат сите
наброени услови.
Примената на когенерациските системи првенствено се зема во предвидпоради нивната
висока енергетска ефикасност, како и поврзаните со нив еколошки иекономски
предности. Вкупниот степен на ефикасност на овие постројки во некоислучаи изнесува и
преку 90 %(од 27 до 45 проценти од електричната енергија и од 40 до 50 проценти од
топлинската енергија), за разлика од конвенционалнитеелектрани кадешто вкупната
ефикасност е од 30 до51 отсто (електрична енергија) па може да се констатира дека, во однос на
традиционалните системи, когенерацијата претставува најефикасен облик на претворба на
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енергија, како оденергетска гледна точка така и од гледна точка на заштита на околината.
Сокогенерацијата се намалува влијанието на околината по сите аспекти, а посебно
сенамалува емисијата на CO2, SO2. и NO
Споредба на когенерациско и конвенционално производство на енергија
Директна последица на високата ефикасност на когенерациските системи се ниските
вредности на емисиите на CO2 во атмосферата при нивната работа.Конвенционалните
централи емитуваат топлина како на постпродукт пригенерирање на електрична енергија
во животната средина преку разладни кули,како издувни гасови, или некои други
средства. CHP троши топлинска енергија илиза домаќинство или за индустриски потреби,
или многу блиску електраната или посебно како во скандинавските земји и Источна
Европа енергијата преку топловоди води до локалните домаќинства. Топлинската енергија
добиена со когенерацискатехнологија исто така може да се користи во апсорпциските
фрижидери заразладување. Електроцентралите кои произведуваат електрична енергија,
топлинаи ладење, се нарекуваат тригенерации или општо полигенерации. Когенерацијата
е термодинамички најповолна во искористувањето на горивото. Во одделно производство
на електрична струја топлината што се јавува како нус
- производ мора да се фрли како отпадна топлина. Термоелектраните (вклучително и
нуклеарните) ивоопшто топлинските машини не ја конвертираат целата достапна енергија
вокорисна форма. CHP е поефикасна ако местото на потрошувачка е поблиску доместото
на производство, додека корисноста опаѓа со оддалеченоста напотрошувачите
Оддалеченоста значи дека му требаат значи дека му требаат доброизолирани цевки, кои
сескапи, додека електричната енергија може да се транспортира на многу
поголемадалечина за исти загуби. Когенерациските електрани може да се најдат во
области со централно греење или во големите градови, болниците, рафинериите. CHP
електраните може да се проектираат да работат поради побарувачката за
топлинскаенергија или првенствено како електрана чиј топлински отпад се користи.
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7.ЗАКЛУЧОК
Темата третира проблематика која е малку застапена во Република Македонија, а
врз која повеќе се работи во земјите од нашето соседство и пошироко. Имајќи предвид
дека во нашата земја во тек е изградба на повеќе мали обновливи извори на енергија
(фотоволтаици,ветерници,хибридни системи,хидроелектрани,и сл.) третирањето на
амбиенталните услови, безбедноста, енергетската ефикасност се
од доста големо
значење.
Малите самостојни обновливи извори на енергија во светот, па и кај нас, стануваат
се поактуелни заради предностите што ги имаат - претставуваат еден од најчистите и
најзначајните обновливи извори на електрична енергија, искористуваат многубројни,
некогаш и занемарени хидроенергетски ресурси, не ја загадуваат животната средина, со
своите акумулации често ја облагородуваат околината. Со секој производен киловат-час
електрична енергија се штедат 1,5 до два килограма лигнит или 0,25 килограми мазут.
Покрај тоа малите обновливи извори на енергија имаат и низа други предности над
другите извори за производство на електрична енергија, како што е и висок коефициент
на искористување (над-90%), намалување на емисијата на нус производите од
намалување на фосилните горива,со други зборови како најблизок поим до суштината на
–неограничени извори-се обновливите извори на енергија.
Стратегијата за развој на енергетиката до 2030 година не предвидува развојна инфрастру
ктура за централно греење и ладење која што ќе користи обновливи извори на енергија.
За да се стимулира користењето на сончевата енергија, кај домаќинствата,
Министерство то за економија во 2007 до 2009 година, успешно ја спроведе мерката за
субвенционира ње на вкупно по 500 домаќинства што поставија сончеви колектори, а во
наредните годи ни со лотарија ги одредува субвенциите на 500 домакинства кои
навремено и уредно ја по днесуваат потребната документација.Од година во година
интересот е со се поголем интензитет.
Се однесува за субвенција од 30% неповратни средства на секој соларен систем со
вредност до 1000 еура.
Субвенционирањето на сончевите колектори за добивање топлинска енергија да биде
континуирано, а не еднаш годишно, сугерираат експертите
Имајки ги во предвид добиените резултати од инвестирањето на сончевите колектори
за добивање на санитарна топла вода,што е еден дел од конкретно во предложената маги
стерска работа од малите самостојни обновливи извори на енергија, утврдувањето
наекономска оправданост, потикнува за зголемување на законски регулативи (закони,
подзаконски акти, ограничување на инсталирана моќност на ел енергија м2 стамбена
површина и други регулативи, прописи) за стекнување на олеснителни околности при
инвестирањето во мали самостојни обновливи извори на енергија,кои ке земат поголем
замав и ке придонесат за активностите кои се превземаат во Министерството заекономи
ја,за избор на Агенција за креација и спроведување на кампања за подигање на јавната
свест и едукација-Штедете енергија!
Германија е се поблиску до зацртаната целта да ја премини границата од 20% на
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
Не се работи само за поединечна желба на германската влада туку за обврска која што
е подржана од страна на 84% од германските граѓани да се достигне целта од 100% произ
ведена енергија од обновливи извори на енергија,посебно во мали обновливи извори на
енергија.
Искористување на обновливи извори на енергија во Германија има уште еден аспект –
сопственост. Голем број на Германци инвестираат во мали самостојни обновливи извори
на енергија и на таков начин обезбедуваат дополнителни извори на приходи. Пола од
инсталираните Об новливи извори на енергија е во сопственост на физички лица, кој што
се
здружени
во енергетски
задруги
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На ваков начин потрошувачот во исто време станува и производител на електрична
енергија и на ваков начин директно учествуваат во креирање на енергетската иднина.
Реално треба да се следат и проучат терковите за едукација и инвестиција на Обновли
вите извори на енергија во Германија,да се земе максиумот,да се прилагодат на условите
на нашиот менталитет и со крупни чекори малку похрабро да се оди во овој правец.
Малите самостојни Обновливите извори на енергија и енергетските задруги како
облик на локално искористување на ресурси, како и затворање на кругот на користење на
локални ресурси на локално ниво се во интерес на самите граѓани и се темел на ефикасно
ста и одржливоста на сината економија.
Од друга страна искористеноста на водениот потенцијал,како и другите извори на
енергија соларна енергија,ветерна енергија со поголема моќност , за масовно-индивидуално учество се сеуште неисплатливи.
Не треба ова да се сведе и да остане како идеја, што поскоро да стане реалност и што
подалеку да се слушне, бидејќи ваквиот вид економија ќе биде темел на преживува њето
на нашето општество.
Разработените и обработените податоци и информации прибрани со анализата на
одредените мали самостојни обновливи извори на енергија се добиени одредени
резултати и решенија на одредени проблеми што се јавуваат во системот, па ќе се заклучи
од резултатите и решенијата придонесот во енергетската ефикасност и придонес во
самиот енергетски систем.
Конкрето во предложената магистерска работа е извршена разработка и анализа,
утврдување на економска оправданост, потикнување за законски регулативи (закони,
подзаконски акти, други регулативи, прописи) за стекнување на олеснителни околности
при инвестирањето во мали самостојни обновливи извори на енергија.
Со други зборови инвестирањето во малите самостојни обновливи извори на енергија
треба и мора да добијат приоритена улога во креирањето на енергијата.
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