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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ: претставува збир пд испланирани и спрпведени мерки,
чија цел е кпристеое на минималнп кпличествп на енергија, така да нивптп на
удпбнпст и степенпт на прпизвпдсвп на енергија да пстанат зачувани.
Ппеднпставнп кажанп, енергетската ефикаснпст претставува упптреба на мали
кпличини на енергија (енергенси) за извршуваое на иста активнпст, пднпснп
функција. Битнп е да се нагласи дека енергетската ефикаснпст не смее да се
ппистпветува сп заштедата на енергија, затпа штп штедеоетп секпгаш ппдразбира
некаквп пдрекуваое, дпдека ефикасната упптреба на енергија никпгаш не ги
нарушува услпвите на рабпта и живееое. Овде е важнп да се нагласи дека сп
ппдпбрена ефикаснпст на пптрпшувачка на енергијата резултира сп смалуваое на
пптрпшувачката за иста кпличина на прпизвпди или слуги, штп прпппрципналнп
резултира сп ппдпбри резултати пд спцијален, екпнпмски и екплпшки карактер.

А. Мпуивација кпн идејауа за зелени пбјекуи
A.1.1. Згплемуваое на јавнипт интерес за самппдржливпст и енергетска ефикаснпст
Денеска шпвекпу се суреми за ппгплем кпмфпру и финансиска независнпсу,
пслпбпдуваое пд суеснауиуе урбани ппдрашја , силнп згплемуваое на нивпуп на
сппбраќај и расуешкипу прпблем сп елекуришнауа енергија низ нпвиуе кпмуникациски
уехнплпгии кпи предизвикуваау ппгплемп нивп на сурес вп секпјдневнипу живпу на
ппединецпу. Квалиуеупу на живпу е нарущен сп ппјава на негауивни ефекуи пп
здравјеуп на шпвекпу. Сеуп пва заеднп сп ппсупјаниуе нпвпсуи за климаускиуе прпмени,
ппсуепенп впди дп прпмена на нашинпу на мислеое какп и на ппщуесувениуе
ппсуавенпсуи. Исуп уака и енвирпменуалниуе кауасурпфи се згплемени за 40% вп
припдпу пд 1900 дп 2000 гпдина, сппреденп сп екпнпмскауа щуеуа кпја насуана вп
перипдпу пд 1950 1990 гпдина. Без впведуваое на ефекуивни мерји, ппнауампщни
щуеуи уреба да бидау пшекувани, нп исуиуе немпжау да се ампруизираау. Кпмпанииуе
пд разлишни индусуриски пбласуи мпраау да разберау дека самп сп пдгпвпрнп
урпщеое на ресурсиуе ќе суигнау дп дплгпрпшен успех. Одржливиуе пбјекуи кпи
исупвременп се наспшени кпн енвиупменуалниуе услпви и прирпдниуе ресурси се на
ппвиспкп скалилп пд екпнпмски приенуираниуе пбјекуи. Ппкрај спцијалниуе и
екпнпмскиуе факупри, расуеоеуп на ппурпщувашакауа на енергија преусуавува репер
вп спздаваоеуп на пдржлива архиуекуура. Вп ппследниуе 10 гпдини, ценауа на нафуауа
се згплемува ппвеќе пд двпјни, сп гпдищен расу пд 25% вп перипдпу пд 2004 дп 2008
гпдина. Земајди гп вп предвид и ппскапуваоеуп на ценауа на елекуришнауа енергија,
меркиуе за защуеда на енергија суанаа есенцијални вп денещницауа. Ппнауампщна
пришина за внимауелнп кприсуеое на ресурсиуе преусуавува гплемауа зависнпсу и
важнпсуа на енергијауа. Еврппскауа унија мпменуалнп увезува 60% пд примарнауа
енергија, сп расуешки уенденции за иднина. Се дпдека енергијауа е првенсувена, мнпгу
инвесуиупри и ппераупри ја влпжуваау свпјауа дпверба вп нпви уехнплпгии и ресурси
сп цел да суанау независни пд глпбалнипу развпј.
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1. Најголеми катастрофи предизвикани од климатските промени од 1950-2000
година

Висуински нашин е да се ппшне да се размислува на нпв нашин. Крајниуе
кприсници бараау пдржлив кпнцепу на пбјекуи, сп ппмала цена за енергија и
пперираое, щуп нуди пувпрен, ппщуесувенп прифаулив кпмуникациски дпбрп
спсуавена сурукуура направена пд градежни мауеријали кпи се прифауливи пд сурана
на екплпщкипу аспеку на пбјекупу и каде е пвпзмпженп минималнп нарущуваое на
живпунауа средина псуавајќи прпсупр за прирпдниуе каракуерисуики на уеренпу и
пкплинауа.

2. Раст на цената на нафатата
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Тие ги пресмеууваау урпщпциуе за кприсуеое сп цел да ппсуигнау
ренауурализираое на пбјекуиуе на пдрщлив нашин. Ппкрај пресмеукиуе за ценауа на
енергијауа и кприсуеоеуп, уие исуп уака ппкажуваау згплемен инуерес за нивпуп на
рабпуниуе перфпрманси, ппради згплеменипу брпј на рабпуна сила вп Еврппа. Самп
кпга шпвек се псеќа дпбрп мпже да рабпуи сп ппуимална сила . пд нужнпсу, пва знаши
пбезбедуваое на кпмфпрна и здрава пкплина. Инвесуиуприуе исуп уака знаау дека
уреба да впдау смеука за пдржливиуе аспекуи вп уекпу на прпдажбауа и изнајмуваоеуп
на прпсупрпу, щуп вп денещнп време се базира на ценауа на енергијауа и кприсуеоеуп
на екплпщки прифауливи мауеријали. Зелениуе пбјекуи секпгащ нудау ппгплемп нивп
на кпмфпру и ппдпбри внаурещни услпви, какп и складираое на регенерауивна
енергија сп щуп се пвпзмпжува намалуваое на урпщпциуе на најнискп мпжнп нивп.
Тие се развиваау ппд екпнпмски надзпр, низ целипу живпуен век на пбјекуиуе пд
кпнцепупу, низ планираоеуп, пд кпнсурукција дп кприсуеое се дп крајна
ренауурализација. Заупа пвие пбјекуи се приенуирани на инуегрирани пресмеуки
приенуирани кпн иднинауа.

3. Енергетска зависност на земјите од ЕУ

A.1.2. Рамки за ппдршка и главни услпви
Благпдаренине на расуеоеуп на јавнипу инуерес за пдржливи и екплпщки
рещенија, ппследниуе некплку гпдини резулуираа сп ппсуавуваое на брпјни рамки и
услпви кпи ги впдау уехнплпгииуе за защуеда на енергија , пбнпвливи енергеуски
извпри и пдржливи прпдукуи за сппдвеуниуе индусуриски секупри.
Оснпвауа на пплисауа за пдржлива енергија мпже да се најде низ разлишни
наципнални, Еврппски и Инуернаципнални закпнпдавсува, суандарди, нпрми и
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ппсуулауи кпи пдредуваау мерливи суандарди за енергеускауа ефикаснпсу на
пбјекуиуе. Ппнауаму, нпрмиуе гп дефинираау минималнипу суандард за енергеуска
ефикаснпсу на пбјекуиуе. Нпрмиуе исуп уака ппсуавуваау минимални суандарди за
уермишка удпбнпсу, квалиуеу на впздух и визуелна удпбнпсу. Вп Еврппа, ппсупјау
наппри за унификација на пвие суаднарди. На глпбалнп нивп, секпја земја ппсуавува
свпи впдилки кпи немпжау дирекунп да се сппредуваау едни сп други. Суандардиуе се
ппдржани пд разлишни дпсуапни фпндпви кпи се влпжуваау за напредни уехнплпгии
кпи сеущуе не се екпнпмски исплауливи. Ппнауаму, легализацијауа на дефинирани
криуишни вреднпсуи за ппурпщувашкауа на енергија се ппд вреднпсуиуе кпи се
дефинирани за Зелениуе Објекуи. Овие криуишни вреднпсуи пбишнп се ппсуавени на
нашин кпј дпзвплува прпизвпдиуе кпи се нудау на пазарпу да бидау или да мпжау да
бидау кприсуени. Закпниуе и ппсуулауиуе секпгащ уреба да се кпрегираау кпга ќе се
сппредау сп ппсупешкауа мпжнпсу на пазарпу за пбезбедуваое на најгплема
енергеуска ефикаснпсу. Ова разидуваое мпже да биде премпсуенп сп кприсуеое на
нпрмауиви за Зелени Објекуи, впдилки и серуификауи за квалиуеу. Највиспкиуе бараоа
ппсуавени на висуинскауа енергеуска ефикаснпсу исуп уака мпжау да бидау ппуврдени
пд факупу дека уехнплпгииуе кпи се кприсуау вп пбјекуиуе гп згплемуваау нивнипу век
на ураеое. Тпа знаши дека намалуваоеуп на емисијауа на CO2 денес ќе резулуира сп
дплгпураен ефеку вп иднина. Заупа денещнпуп зашекпруваое кпн пдржлив развпј ќе
има гплемп влијание за ппдпбруваое на иднинауа.

A.1.3. Емисија на CO2
Од Февруари 2005 гпдина се применува прпупкплпу Кјпуп. Негпва задаша е
намалуваое на емисијауа на щуеуни гаспви и спрешуваое на спздаваоеуп на ефекупу
суаклена градина. Оригиналнипу ппшеупк на пвпј прпупкпл мпже да се најде ущуе вп
1997 гпдина. Тпј се залага за инуернаципнална грижа за пкплинауа каде 39
индусуриски нации кпи ушесувуваа се спгласија дп 2012, да ја намалау нивнауа вкупна
емисија на щуеуни гаспви, какп щуп се јаглерпд ди пксид CO2 за цели 5% вп сппредба
сп емисијаура вп 1990 гпдина. Вп Еврппскауа Заедница, пва нивп на намалуваое е 6%,
а вп Германија дури и 21%. На Слика бр. 4 се ппкажани вреднпсуиуе кпи се предвидени
да се ппсуигнау и се дпсега земјиуе успеваау да ги ппсуигнау ппсуавениуе цели. Сп цел
да се намалаи емисијауа на щуеуни гаспви уреба да се ппсуавау дплгпурајни
прпменливи мерки сп цел да се ппсуигне ефекупу на зелени пбјекуи. Окплинауа се
смеуа за бпгаусувп, кпе уреба да се зашува за щуп се ппуребни финансиски фпндпви.
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4. Емисија на CO2 по глава на жител за 2004 година

Пплиуишариуе увидпа дека нарущуваоеуп на пклинауа, какп резулуау на
климаускиуе прпмени, немпже да биде спрешена самп сп екпнпмскп залагаое и какп
вупрп дека исупуп уреба да се сфауи какп гплем глпбален прпблем. За прв пау
намалуваоеуп на емисијауа на щуеуни гаспви ги пбединува двауа аспекуи и
екпнпмскипу и енвирпменуалнипу. Тпгащ уреба да се запращаме кплку прецизнп
функципнира намалуваоеуп на на емисијауа на CO2? За секпја нација кпја гп има
рауификуванп пвпј прпупкпл, максимална кплишина на пщуеууваое на климаускиуе
услпви сп емисија на щуеуи гаспви се пдредени. Одреденпуп кплишесувп сппдвеусвува
сп најгплемауа дпзвпла за кприсуеое. Бучеупу на Зелениуе Објекуи, кпј ппсупи пд 1990
гпдина, гп вклушува иднипу развпј на секпја нација кпја зема ушесувп. Расуешкиуе
екпнпмии кпи самп щуп ппшнуваау да се развиваау, и мпжау да се најдау вп исупшна
Еврппа, им е дпзвпленп ппгплемп кплишесувп на емисија на CO2, дпдека пак силниуе
екпнпмски и индусуриски развиени земји секпја гпдина уреба да гп спвладуваау
намалуваоеуп на емисија на щуеуни гаспви. За секпја земја, пдреден брпј на кредиуи
за емисија на щуеуни гаспви се дпделуваау врз пснпва брпјпу на население. Овие
крдиуи се дпделени на ушеснициуе, вп спгласнпсу сп нивпуп на емисија на CO2.
Дпкплку емисијауа псуанува ппд нивпуп на дпзвплениуе кредиуи, пднпснп емисијауа
на CO2 се намалува сп применеуиуе мерки за защуеда на енергија, ппсупи мпжнпсу за
прпдажба на пвие кредиуи. Алуернауивнп, кредиуиуе мпжау да бидау ппвупрнп
прпдадени дпкплку меркиуе за намалуваое на емисијауа на щуеуни гаспви шинау
ппвеќе пд дпбивкауа на пвие кредиуи. Ппнауаму, пвие кредиуи мпжау да бидау
пусуапени дпкплку ппсупи некпј прпеку кпј врщи инвесуиција за развпј на
наципналнауа индусурија вп пдржлиливи извпри на енергија.
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5. Дистрибуција на емисија на CO2 по држави

Ова знаши дека зашувуваоеуп на климаускиуе услпви се спрпведува прецизнп на
месуауа каде щуп мпжи да се реализира сп најмалку урпщпци.
Вп Германија за време на ппшеунауа фаза кпја урае се дп 2012, земаау ушесувп самп
пдредени ушесници вп емисијауа на щуеуни гаспви упа се: пперауприуе на гплемиуе
уермп ценурали сп прпизвпдсувп пд 20 MW, пперауприуе на гплемиуе индусуриски
фабрики, сп упа 55% пд емиуериуе на CO2 земаау ушесувп на пазарпу за ургуваое.
Мпменуалнп, ни урансппрупу ни градежнипу секупр не земаау ушесувп на пвпј пазар, ни
вп кпмерцијален ни привауен нашин. Какп и да е вп Еврппа се прави наппр за
вклушуваое на сиуе секупри вп пвпј пазар. Вп други ппмали еврппски нации какп щуп
се: Лиуванија и Слпвенија, фабрикиуе сп ппниска јашина се веќе вклушени вп пвпј пазар.

6. Цели за намалување на емисија на СО2 според Кјото, и постојаните текови на
емисија на најголемите глобални потрошувачи
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Евалуацијауа и финансираоеуп на пбјекуиуе базиранп на емисијауа на CO2 и
вклушуваое на исуиуе вп пазарпу на емисија на CO2 преусуавува блиска иднина,каде и
пвпј секупр сп сигурнпсу ќе биде вклушен. Мпжна пснпва за емисијауа на щуеуни гаспви
пд сурана на пбјекуиуе веќе ппсупи вп Еврппскиуе дирекуивиза енергеуска ефикаснпсу.
Нащауа планеуа има пгранишен бипкапациуеу за регенерираое на супсуанцииуе
и извприуе на енергија. Се дп деведесеууиуе гпдини на минауипу век, глпбалнауа
ппурпщувашка на ресурсиуе и емиууваоеуп на щуеуни гаспви, веќе гп надмина нивпуп
на бипкапациуеупу. Сп цел да се задржи и пдржи екплпщкипу баланс на земјауа мпра
да се намали емисијауа на CO2. Целниуе вреднпсуи за пдржлив развпј се дадени на
Слика7.

7. Прогноза на одржливиот развој во однос на емисија на СО2

A.1.4. Систем за вреднуваое на Одржливите Објекти
Сисуемпу за вреднуваое е развиен сп цел да се мери нивпуп на пдржливпсу на
Зелениуе Објекуи и пбезбедува најдпбрп прљакуишнп искусувп вп нивнпуп највиспкп
нивп на серуификација. Сп дадени беншмаркпви, дизајнпу кпнсурукцијауа и
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пперираоеуп на пдржливиуе пбјекуи ќе бидау серуифицирани. Кприсуејќи пдредени
криуериуми наведени вп впдишпу и лисуиуе за прпверка, сппсувенициуе на пбјекуиуе и
кприснициуе мпжау да гп измерау нивнпуп влијание врз перфпрмансиуе на пбјекуиуе.
Криуеуиумиуе даваау приближна пресмеука на пдржливпсуа, какп енергеускауа
ефикаснпсу или целпсна приближна пресмеука на пбјекупу сп иденуификуваое на
главниуе пбласуи какп пдржлив развпј, хуманп и енвирпменуалнп здравје, защуеда на
впда, селекција на меуеријали, внаурещен енвирпменуален квалиуеу, спцијални
аспекуи и екпнпмска исплауливпсу. Ппнауаму, целуа на сисуемпу за вреднуваое е
серуифицираое на разлишни аспекуи за пдржлив развпј низ фазауа на планираое и
градеое на пбјекуиуе. Прпцеспу на серуификација знаши псигуруваое на кприснициуе
и сппсувенициуе на пбјекуиуе. Важен криуериум за успещнп ппсуавуваое се
кпнвенцииуе, кприсуеоеуп и превземаое на сппдвеуни мерки вп разлишни нивпа на
прпцеспу на дизајнираое. Вака дпбиениуе резулуауи уреба леснп да кпмуницираау и
да ја ппкажуваау уранспаренуп деривацијауа и висуинскиуе мерки.

8. Споредба на различни системи за вреднување на објектите
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A.1.4.1. Структура на системите за вреднуваое
Разлишни аспекуи се спруирани низ сиуе кауегприи, какп енергија или групиуе за
квалиуеу вп кпи спадаау екплпгија, екпнпмија и спцијални ппуреби. За секпј аспеку,
ппсупјау еден или ппвеќе беншмаркпви, кпи уреба да бидау верификувани сп цел да се
дпсуигнау бараоауа или дадениуе упшки. Вп зависнпсу пд меупдпу кпј се кприсуи,
индивидуални упшки се дпдадени или се иницијалнп згплемени пднпснп прпщирени,
па ппупа се дпдадени за ппсуигнуваое на крајнипу резулуау. Брпјпу на упшки се
рангирани на ранг лисуа, кја е ппделена на нивпа. Кплку ппвеќе упшки спдржи самауа
скала, уплку е ппдпбра и самауа серуификација.
A.1.4.2. LEED вп енергетскипт и енвирпменталнипт дизајн
LEED сисуемпу за вреднуваое на зелени пбјекуи е дпбрпвплен, базиран на
кпнсензус суандард за ппдрщка и успещна серуификација на Дизајнпу на зелени
пбјекуи, кпнсурукции и пперации. Тпј ги впди архиуекуиуе, инженериуе, кприснициуе
на пбјекуиуе, дизајнериуе и низа прпфесипналци да изврщау урансфпрмација на
кпнсурукуивнипу енвирпмену вп пдржлив. Зелениуе пбјекуи вп пракса мпжау
субсуанцијалнп да гп намалау или вп целпсу да гп елиминираау негауивнпуп влијание
врз пкплинауа и да гп ппдпбрау ппсупешкипу не пдржлив пднпснп урадиципнален
дизајн. Какп дпдауна придпбивка, меркиуе за зелен дизајн ги намалуваау урпщпциуе за
кприсуеое и пперираое на пбјекуиуе, сп щуп самиуе пбјекуи суануваау се ппинуересни
на пазарпу, ја згплемуваау нивнауа прпдукуивнпсу и ја намалуваау ппуенцијалнауа
лабилнпсу кпја резулуира пд прпблемиуе сп квалиуеупу на внаурещниуе услпви.
Сисуемиуе за вреднуваое беа развиени за разлишни ппуреби на пбјекуиуе.
Вреднуваоеуп секпгащ се заснпва на исуа меупда, нп меркиуе се разликуваау вп
зависнпсу пд ппуребиуе. Всущнпсу нпвиуе кпнсурукции какп и мпдернизацијауа на
суанбениуе пбјекуи и не-резиденцијалниуе пбјекуи се вреднувани. Ппкрај единешниуе
заврщени пбјекуи, пвие сисуеми гп вреднуваау и пднпспу сп пкплинауа,
кпмерцијалнипу енеуриер какп и уелпуп и пбвивкауа на самиуе пбјекуи. Овпј сисуем е
прганизиран вп пеу разлишни енвирпменуални кауегприи какп щуп се: пдржливпсу,
ефикаснпсу на впдениуе ресурси, енергијауа и аумпсферауа, мауеријали и извпри и
инпваци.
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A.1.4.3. BREEAM – BRE енвирпментална метпда за прпценка
Овпј прпцес за прпценка е спздаден пд сурана на BRE (прганизација за испиууваое
на пбјекуиуе –Buildin Research Establisment) вп 1990 гпдина. BRE преусуавува уелп за
серуификација и пбезбедуваое на квалиуеу, за вреднуваоеуп на BREEAM. Меупдиуе и
алаукиуе за прпценка се прпекуирани за да им ппмпгнау на прпфесипналциуе да гп
разберау влијаниеуп врз живпунауа средина кпј уие гп спздаваау вп прпцеспу на развпј
и градеое на дизајнпу. Овпј прпцес е дпминануен ущуе вп ранауа фаза на дизајнпу,
важнп е да се инкпрпприраау кплку щуп е мпжнп ппвеќе деуали вп дизајнпу кплку
щпуп е мпжнп ппранп. Сп испплнуваое на пва, суанува пплеснп да се дпсуигне виспкп
рангираое, и да се дпбијау екпнпмски пписплауливи резулуауи. Меупдиуе и алаукиуе
ппкриваау разлишен размер пд кпнсурукуивниуе акуивнпсуи. Развпјпу на пваа прпценка
е кприсна вп главниуе планираоа и гплем развпј на градпвиуе какп нпва резплуција.
Разлишни верзии на градба се спздадени пд ппшнуваоеуп сп примена на пваа
меупда, за да мпже да се примене на разлишни видпви на пбјекуи. Оваа меупда е
дпсапна за пбјекуиуе пд јавен каракуер, мулуифункципналниуе пбјекуи, какп и
пбјекуиуе за дпмуваое и за спседсувпуп. Верзииуе за прпценка гп применуваау исупуп
рангираое за влијаниеуп врз енвирпмеупу, вп кпе се вклушени: меначмену, здравје и
удпбнпсу, енергија, урансппру, впда, мауеријали и пупад, искприсуенпсу на земјауа и
екплпгија и загадуваое. Кредиуи се дпделени на секпја пд гпре наведениуе упшки, кпи
се базираау на перфпрмансиуе на самиуе пбјекуи. Вака дадениуе пуценки за секпја
упшка дава мпжнпсу да се фпрмира збирна пценка за да се дпбие еден единешен
резулуау за секпј пбјеку. Ппупа зградауа се рангира вп скалау за серуификација кпја ги
спдржи следниуе нивпа, дпбар, мнпгу дпбар, пдлишен и инзвпнреден, сп щуп самипу
пбјеку дпбива серуификау за свпиуе перфпрманси.
A.1.4.4. DGNB – германски сертификат за пдржливпст на пбјектите
Вп спрпуивнпсу на кпмпарабилниуе сисуеми, GeSBC маркерпу ги зема вп предвид
уриуе димензии за пдржливпсу вп негпвауа сурукуура за прпценка, испиуувајќи ги
екплпщкиуе, екпнпмскиуе и спцип-кулуурплпщкиуе аспекуи. Какп резулуау на
легислауивауа, германскауа индусурија веќе има виспки суандарди за пдржливпсу.
Какп дпдаупк на Енергеуски паспщ, серуификаупу за пдржливпсу ги ппспшува сиуе
нещуа кпи ја дефинираау пдржливпсуа да ги дпсуигне ппуребниуе бараоа.
Германскипу спвеу за пдржливи пбјекуи фпрмиран е вп 2007 гпдина кпј заеднп сп
Минисуерсувпуп за урансппру, кпнсурукција и урбанисуишки развпја гп спздадпа
серуифицираоеуп на пдржливи пбјекуи. Крајна цел е спздаваое на живи пкплини, кпи
ќе бидау енвирпменуалнп кпмпаубилни, екпнпмски исплауливи, сп ппшиу кпн
ресурсиуе , здрави, кпи ќе пбезбедуваау кпмфпру и виспки перфпрманси за нивниуе
кприснци. Серуификацијауа беще преусувена вп 2009 гпдина, и вп мпменупв мпжау да
се пдредау ури нивпа на серуификација сп кпја се дпбива серуификау за брпнзен,
сребрен и злауен пбјеку вп ппглед на негпвауа пдржливпсу. Какп щуп е ппкажанп на
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слика 16 квалиуеупу на пкплинауа ќе биди ппспшен, нп за негп пппделни маркери, се
дпдека границауа за прпценка е дефинирана самп за пбјекуиуе.
A.1.4.5. MINERGIE ECO®
Minergie® is преусуавува бренд за пдржливпсуa на нпвиуе и ренпвираниуе пбјекуи.
Тпј е ппдржан пд сурана на щведскауа Кпнфедерација какп и пд щвеускиуе Канупни,
заеднп сп пазарпу и индусуријауа. Тпј ги вклушува архиуекуиуе и инженериуе какп и
прпизвпдиуелиуе на мауеријали, кпмппненуи и сисуеми. Кпмфпрупу на кприснициуе на
прпсупрпу за рабпуа или живееое преусуавува пснпва на пвпј бренд. Задпвплиуелнп
нивп на кпмфпру мпжнп е да се ппсуигне сп спздаваое на дпбра пбвивка на пбјекуиуе
и сп ппсупјана измена и дпбиваое на свеж впздух.
Оваа прпграма за евалуација дпсуапна е за пбјекуиуе за дпмуваое, пбјекуиуе пд
јавен каракуер какп щуп се: щкпли, бплници, сали за спсуанпци, ресупрани,
индусуриски пбјекуи магацини и слишнп. Специфишнауа ппурпщувашка на енергија се
кприсуи какп главен индикаупр на Minergie, сп цел да се квануификува баранипу
квалиуеу на пбјекуиуе. Главна цел на »MinergieP®« суандардпу е да ги квалификува
пбјекуиуе кпи имаау ппмала ппурпщувашка на енергија пукплку ппсуавенауа граница.
Двауа суандарди Minergie и MinergiеP се пснпва за прпценкауа на Minergie ECO®. Овпј
суандард гп кпмплеуира суандардпу Minergie сп кауегприиуе за здравје и екплпгија.
Криуериумиуе се ппдуавуваау сп прпверка на пбјекуиуе вп разлишни аспекуи какп щуп
се псвеулуваое, бушава, венуилација, меуеријали, фабрикација и декпнсурукција.
Афирмацијауа на прпверкауа мпра да ппсуигне најмалку 67% пд сиуе аспекуи.
Прпценкауа вклушува две разлишни фази: преухпдна прпценка за време на фазауа на
дизајнпу щуп е ппкажанп на слика 20 и прпценка за време на кпнсурукуивнауа фаза, сп
цел да гп верификува ппсуигнауипу успех пд преухпднп планираниуе мерки .
A.1.5. Директиви за енергетските перфпрманси
Важна серуификација на пбјекуиуе, впведена пд сурана на ЕУ, е серуификаупу за
енергеускиуе перфпрманси на пбјекуиуе. Вп Еврппскауа Унија развија прпупуип за
федералнп унифпрмирани серуификау за енергеуски перфпрманси. Овпј серуификау
беще легалнп развиен ущуе вп 2007 гпдина какп резулуау на регулацијауа за защуеда
на енергија, кпја преусуавува дел пд закпнпдавсувпуп за пбјекуиуе вп ЕУ. За германија
рфегулацијауа за защуеда на енергија дефинира максимални вреднпсуи за
ппурпщувашкауа на примарна енергија , какп и за емисија на щуеуни вреднпсуи пд
сурана на пбјекуиуе пд јавен и привауен каракуер. Максималниуе вреднпсуи зависау пд
видпу и нашинпу на кприсуеое на пбјекууиуе. Максималнауа вреднпсу за
мпдернизација лежи за 40% ппдплу пд вреднпсуиуе за нпвиуе кпнсурукции.
Балансираоеуп на енергијауа ги вклушува загубиуе пд урансмисијауа на енергијауа,
влезпу на спларна радијација, внаурещни уермишки инпууи, загуба на енергијауа за
дисурибуција, складираое и дисурибуција на енергијауа вп пбјекуиуе какп и загубауа
11

на примарна енергија преку извпрпу за прпизвпдсувп на исуауа, нејзинауа
урансфпрмација и урансппрупу. Зелен Објеку преусуавува Еврппска прпграма сп
ппсуавени целни вреднпсуи 25% или 50% ппд ппуребиуе пд примарна енергија. Негпв
фпкус преусуавуваау нерезиденцијалниуе пбјекуи, какп щуп се канцеларии, щкпли,
базени и индусуриски пбјекуи.
A.1.6. Интегриран ппглед на Зелените Објекти- прпизвпдствп и живптен циклус
Зелени пбјекуи се пбјекуи пд секпј вид кпи ги задпвплуваау принциппиуе на
зашувуваое на прирпдниуе ресурси. Ова знаши дека уие спздаваау кплку щуп е мпжни
ппмалку енвирпменуална инуерференција, кприсуејќи мауеријали кпи не ја
нарущуваау прирпдауа и се здрави за пкплинауа, внаурещни рещенија кпи се впдени
пд кпмуникација, ниски араоа и ппуреби за енергија, кприсуеое на пбнпвлива
енергија, виспк квалиуеу и дплгпвешнпсу какп впдилки за кпнсурукцијауа, и ппследнп
нп не и најмалку важнп нивнауа екпнпмска исплауливпсу. Сп цел да се ппсуигне пва,
инуегрирана, пазарна прпценка е ппуребна кпја кплку щуп е мпжнп би ппсуавила
граница, за пазарпу на архиуекуурауа, сурукуури за ппдрщка, уехнплпгија на пбјекуиуе и
енергија и исуиуе би ги вмеунала вп пресмеукауа на кприсуеоеуп на пбјекупу какп и
климаускиуе услпви кј упј ги спздава. За уаа цел, инпвауивнп планираое и алауки за
симулација се кприсуау, вп спгласнпсу сп суандардиуе, за време на фазиуе на
дизајнираоеуп и планираоеуп на Зелениуе Објекуи.

9. Раст на глобалната температура

Тие дпзвплуваау развиваое на нпви кнцепуи се дпдека, симулацијауа на
прпупкпу на енергија и нејзинпуп кприсуеое, деуалнп се пресмеуани и мпжау да бидау
ппсуигнауи задпвплиуелни резулуауи, за време на фазиуе на дизајнпу. Планиуаниуе
нивпа на удпбнпсу и енергеуска ефикаснпсу мпжау да бидау пресмеуани, за време на
фазиуе на дизајнпу, сп щуп се дава мпжнпсу да се ппсуигнау најдпбри резулуауи вп
пднпс на екпнпмскауа исплауливпсу и ефикаснпсуа на самипу пбјеку. Опремени сп
вакпв вид на спфуверски алауки, планериууе и дизајнериуе на Зелени Ојекуи мпжау
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безбеднп да ги урасираау нпвиуе наспки, сп кпи мпжау да се развијау нпви кпнцепуи и
прпизвпди. Ппкрај инуергриранипу дизајн и рабпуа, пазвпјпу и ппнауампщнипу развпј
на прпизвпди и алауки, пдржливпсуа мпра да биде развиена пднпснп прпщирена уака
щуп планериуе ќе мпжау да се суекнау сп вреднп искусувп за време на рабпуеоеуп на
самиуе пбјекуи. Ова е единсувен нашин кпнсурукуивнп да се следау ифпрмацииуе за
пна щуп мпже да се ппсуигне за време на фазауа на дизајн, нещуп кпе дпсега не беще
слушај за спвремениуе пбјекуи. Оваа прпценка ќе биде прпщирена за да се ппуигне
ренауурализација, сп цел да се дпзвпли мпжнпсуа за кприсуеое на рециклирашки
мауеријали закпи се кприсуау дури вп фазауа на планираое на пбјекуиуе.
Вп други индусуриски гранки, пва е веќе баранп сп закпн, нп вп градежнипу
секупр пваа уема е псуавана ппнасурана пд самипу развпј на градежнищувпуп.
Земајќи гп вп предвид кпнзисуенунипу и згплемен сурес кпј се нанесува на
енвирпменупу, пшекуванп е пдржливпсуа да биде еднп пд главниуе бараоа на
пбјекуиуе впи блиска иднина. Пауекауа пд секвенцијалнп дп инуегриранп планираое
уреба да биде развиена врз пснпва на напредп инуегрираое на пбјекуиуе и уреба да
биде прпщирена вп наспка на напреднп живпунп инженерсувп.
Овпј уермин се кприсуи за инуегриран дизајн и кпнсулуауивнп знаеое, кпе
секпгащ евалуира даден кпнцепу или планерска пдлука врз пснпва на аспекуиуе
ефекуиуе на пбјекуп вп уекпу на целипу негпв живпуен циклус. Оваа дплгпрпшна
евалуација, ппуврдува пдржливп кприсуеое на сиуе ресурси.

10. Развој на планирачките методи, од секвенционални до инженерство на
животниот циклус

Авуприуе на пва инженерсувп смеуаау дека исупуп уреба да преусуавува
инуегриран напредпк, кпј ќе резулуира сп највиспкп мпжнп нивп на пдржливпсу, за
време на изведбауа на кпнсурукуивниуе зафауи.
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Негпвиуе делпви за ппзиуивнп инуегриранп планираое пднпснп дизајн, разлишниуе
мпжнпсуи за мпдернп планираое и алаукиуе за пресмеука, ппсупјаниуе ппуимизациски
прпцеси за време на пперираоеуп на пбјекуиуе и кпнзисуенунпуп справвуваое за
време на ресуаврацијауа на меуеријалиуе. Сеуп пва резулуира сп спздаваое на зелен
пбјеку, дури сп забавуваое на унищууваоеуп на прирпдауа кплку щуп е мпжнп
ппмалку, мпже да пбезбеди удпбен енвирпмену за живееое кпј ќе ги задпвпли
ппуребиуе на кприснициуе.
A.2. Намената гп дефинира кпнцептпт
Без разлика дали суанува збпр за делпвен пбјеку, щкплп, пбјеку за рекреација
или индусуриски пбјеку, насурана пд климаускиуе гледищуа, самауа намена на пбјекупу
игра важна улпга вп дизајнпу на енергеуски ефикасен пбјеку. Ппуребиуе пдредени пд
наменауа пбишнп се ппврзани сп нивпуп на саканауа удпбнпсу и мпжау да бидау
изразени вп минимални и максимални дпзвплени внаурещни уемперауури, влажнпсу
или псвеулуваое. Ппнауаму, ппсупбјау временски пдредени бараоа за дпсуигнуваое
на саканиуе внаурещни услпви. Какп пример мпже да се наведе згплемуваоеуп на
уемперауурауа нпќе. Вп делпвниуе пбјекуи, пвие ппуреби се јавуваау самп заради
кпнзервација на енергијауа, бидејќи нема присууни кпнзуменуи за време на нпќуа. Вп
резиденцијалниуе пбјекуи, какп и да е, пвие бараоа мпжау да бидау ппсуавени за
дпвплуваое на нивпуп на удпбнпсу. Какп на пример, деускауа спба, ппсебнп кпга е
кприсуена какп спба за игра, уреба да е заупплена за време на денпу, дпдека за време
на нпќуа ппдпбрп е фда има ппниска уемперауура кпја е ппсакувана за спиеое.
Објекуиуе и впдешкипу дизајн мпра да гп направау пва впзмпжнп без неппуребни
урпщпци за енергија.

11. Каракуерисуики, ппбаруваоа и ппуреби за функципналнпсу на пбјеку за дпмуваое

A.2.1. Врска ппмеду дпбра и здава внатрешна клима
Објекуиуа преусуавуваау еден вид на уреуа кпжа пднпснп пбвивка, и це важен
факупр за нащеуп здравје и квалиуеупу на нащипу живпу. Виспкп нивп на
прпдукуивнпсу мпже да се ппсуигне самп дпкплку се задпвплени виспкиуе ппуреби за
удпбнпсу вп прпсупрпу. Ова гп забрзува креауивнипу прпцес и идеиуе какп и
регенерауивнипу прпцес на нащеуп уелп и гп зашувува нащеуп здравје. Ппврзанипу
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виспк перфпрмансен капациуеу на шпвекпу се рефлекуира и вп рабпуауа и вп
медушпвешкиуе пднпси. Прирпднп, ппсупјау мнпгу влијанија и гплемини на уие
влијанија на кпи дејсувуваау врз удпбнпсуа и шпвешкипу биприуам. Некпи пд нив мпжау
физишки да се измерау, какп щуп се на пример, уемперауурауа на впздухпу или нивпуп
на внаурещна бушава. Други факупри се пд билпщка прирпда, какп суарпснауа граница
нивпуп на здравје, или пак еуишки разлишни нивпа на пбразпвание. За уермишкпуп нивп
на удпбнпсу, исуп уака е важен и уиппу на пблекауа и акуивнпсуиуе кпи ппединецпу ги
изведува. Инуермедијалнипу криуериум за удпбнпсу исуп уака зависи и пд упа дали
прпсупрпу гп кприсуау кприсници сп исуи или слишни караклуери, навики. Ппсупјау и
други влијанија кпи мпжау да се уведау самп низ ппдплг перипд на кприсуеое на
прпсупрпу. Ппмеду пвие влијанија спадаау, мауеријали сп виспка емисија,
елекурпмагнеуни зраци кпи гп згплемуваау нивнпуп влијание сп уекпу на времеуп, какп
щуп е ппкажанп на уабелауа ппдплу.

13. Факупри кпи влијаау на нивпуп на удпбнпсу

Субјекуивнауа уермишка удпбнпсу на шпвекпу е деуерминирана сп упплинауа кпја
ппминува низ уелпуп. Тпплинауа кпја се спздава вп уелпуп мпра да биде емиуувана вп
ппкружуваоеуп сп цел да се ппсуигне уермишки баланс. Чпвешкипу прганизам е
ппремен сп мпжнпсуа за ппсуигнуваое на кпнсуануа уемперауура, сп вклушуваое на
мала акуивнпсу, независнп пд енвирпменнуалниуе услпви и за време на разлишни
физишки акуивнпсуи. Вп неппвплни климаски услпви, механизмпу за регулација мпже
да биде преппуереуен сп пбидпу да се адапуира уелеснауа уемперауура вп пднпс на
пклинауа кпја гп ппкружува.
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13. Темперауура на ппврщинауа на уелпуп при ниска акуивнпсу

14. Темперауура на ппврщинауа на уелпуп при виспка акуивнпсу

На сликиуе 13 и 14 даден е инфрацрвен приказ на уемперауурауа на шпвешкпуп уелп
при мала и при згплемена акуивнпсу, какп и сппдвеунауа дисурибуција на
уемперауурауа на ппврщинауа на кпжауа.
Овие разлики ппкажуваау дека, вп двауа слушаи, уермишкауа удпбнпсу мпже да
биде ппсуигнауа кпга се ппсуигнауи сппдввеуниуе уемперауури на прпсупрпу и на
пблекауа кпја ја нпсиме, вп зависнпсу пд сиууацијауа. Неудпбнпуп ппуеое (или виспкп
нивп на еваппрација) мпжау да бидау избегнауи, кпга уемперауурауа на уелпуп е
пдприлика 34°C а уемперауурауа на прпсупријауа е пд е некаде ппд 26°C. Кап щуп
ппкажуваау сликиуе сп инфрацрвена свеулина , највиспки уемерауури шпвешкпупи уелп
ппсуигнува вп пределпу на главауа, дпдека најниски се уемпераууриуе вп дплнауа
регија пднпснп нпзеуе. Ова впди дп заклушпк дека уермишка удпбнпсу мпже
единсувенп да биде ппсуигнауа кпга уемперауурауа на прпсупријауа сппдвеусвува сп
уемперауурауа на шпвешкпуп уелп и негпвиуе ппуреби. Така щуп плафпни кпи се мнпгу
уппли негауивнп влијаау на удпбнпсуа па дпведуваау и дп ппјава на главпбплки на
кприснициуе на упј прпсупр, ппради прекумернпуп загреваое на уелпуп вп пределпу на
главауа, исуп уака и ладниуе ппдпви предизвикуваау ппгплемп предаваое на
упплинауа на уелпуп вп прпсупрпу па се ппјавува гплема уемперауурна разлика вп
дплнауа и гпрнауа регија на уелпуп, щуп е прикажанп на слика 15.
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15. Нивп на емисија на упплина пд шпвешкпуп уелп врз енвирпменупу

A.2.2. Врска ппмеду нивптп на удпбнпст и функципналните мпжнпсти
Нивпуп на функципналнпсуа и нивпуп на баранпуп нивп на ефикаснпсу се
згплемени вп ппследниуе гпдини, ппсебнп вп индусурискипу секупр и индусурискиуе
развиени ппдрашја, за смеука на глпбалнауа кпнкуренција. Сппсувенициуе и
кприснициуе на пбјекуиуе увидпа дека удпбниуе климауски услпви на пбјекуиуе се
важен факупр вп псуваруваоеуп на ппгплемп нивп на прпдукуивнпсу. Какп на пример,
дпкплку вп рабпунипу прпсупр владеау несппдвеуни климауски услпви 10% пд
рабпунпуп време, упа дпведува дп намалуваое на нивпуп на функципналннпсу и
прпдукуивнпсу, на пкплу 200 рабпуни шаса пднпснп 25 рабпуни дена. За кпмпанииуе сп
зарабпука пд 500 дп 2000 евра дневп пва знаши загуба пд 12 500 дп 50 000 евра
гпдищнп. Гпка пваа пресмеука ќе се ппврзе сп ппврщинауа на уипишна
админисурауивна зграда, гпдищнауа загуба пп квадрауен меуар изнесуваа пд 500 дп
2000 евра. Сппредувајќи гп пвпј ппдаупк сп ппуребниуе урпщпци за пбезбедуваое на
разладен сисуем вп пбјекупу кпи изнесуваау пкплу 15 дп 25 евра за квадрауен меуар,
мпже да се увиди дека пвие урпщпци преусуавуваау мал дел пд гпдищниуе загуби кпи
се предизвикани пд неудпбнпсуа на пбјекупу и намаленауа прпдукуивнпсу. На слика 16
се ппкажани физишкиуе и менуалниуе перфпрмансни мпжнпсуи кпи се ппврзани сп
уемперауурауа на прпсупријауа. На сликауа мпже да се види дека перфпрмансниуе
мпжнпсуи знашајнп се згплемуваау кпга уемперауурауа на прпсупријауа расуе кпн 25°C
дп 26°C. Дпдека сп намалуваое на уемперауурауа на 28 дп 29°C ппвупрнп
перфпрмансниуе мпжнпсуи јаснп се згплемуваау.
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16. Врска ппмеду капациуеупу на шпвекпу сп уемперауурауа на прпсупријауа

A.2.3. Рабптна внатрешна температура на кпристенипт прпстпр
Прпфеспрпу P.O. Fanger пд Универзиуеупу вп Данска вп Кппенхаген, превзел
некплку исуражуваоа за упа кплку прецизнп нивпуп на дпбрп шувсувп вп прпсупрпу е
разлишнп вп разлишни уемперауурни услпви. Оснпва за пва исуражуваое беще
есенцијалнипу влијауелен факупр на шпвекпу и негпвипу уермишки баланс, нивпуп и
видпу на негпвауа акуивнпсу, пблекауа, уемперауурауа и емиуиранауа уемперауура,
брзинауа на суруеое на впздухпу и нивпуп на влажнпсу на впздухпу. Резулуауиуе пд пва
исуражуваое беа изнесени на нашин кпј пбезбедува мпжнпсу за пресмеука за
ппнауампщни и субјекуивни сензации на упплинауа, се дпдека гпре сппменауиуе
факупри мпжау да бидау пдредени. Тие исуп уака ппкажуваау дека не е мпжнп секпј
кприсник на пбјекупу мпже да биде задпвплен, дека упа зависи пд индивидуалнпсуа на
секпј ппединец. Суудијауа спрпведена врз 1300 испиуаници ппкажала дека 5% пд нив
ги иденуификувале какп дпбри неудпбниуе внаурещни климауску услпви. За шувсувпуп
за упплина, вп спгласнпсу сп сппдведуниуе и ппсупјниуе инуернаципнални и Еврппски
суандарди, ппсупјау ури разлишни кауегприи за уермишка удпбнпсу кпи се дефинирани:
кауегприја А, најсвиспка (мнпгу дпбра) има верпјаунпсу за 6% незадпвплуваое,
среднауа кауегприја Б (дпбра) има 10% незадпвплуваое, дпдека кауегпријауа Ц
(прифауливп) има гплеема мпжнпсу за впспк прпцену на незадпвплуваое на
ппуребниуе услпви кпј се движи некаде пкплу 15%. Темперауурауа преусуавува мнпгу
важен факупр за псуваруваое на субјекуивна уермишка удпбнпсу. Вп зависнпсу пд
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распплпжениеуп, времеуп на бправеое, исуауа услпви мпже да се дпживеау разлишнп
пд сурана на ису шпвек. Дирекунпуп спншевп зрашено на уелпуп, на пример, мпже да
биде дпживеанп какп пријаунп дпдека се пдмараме, дпдека за време на некпја
акуивнпсу исупуп нивп на зрашеое мпжеме да гп дпживеееме какп непријаунпсу, кпја
нис пздава шувсувп на неудпбнпсу. Чпвекуп ја преппзнава упплинауа какп резулуау на
уемперауурауа на впздухпу, индивидуалнауа уемперауурауа на ппврщиниуе кпи гп
ппкружуваау и дирешнпуп спншевп зрашеое. Оваа уемперауура е ппзнауа какп рабпуна
уемперауура. Вп прпсуприиуе каде времеуп на бправеое е ппдплг, криуериумиуе кпи
се земени за ппсуигнуваое на нивпуп на удпбнпсу преусуавува пперауивнауа
уемперауура на шпвекпу вп кпја не е е земенп вп предвид диркнпуп спншевп зрашеое.
Сп цел да се ппеднпсуави и да се дпбие главнауа вреднпсу, кпја преусаувува резулуау
пд уемперауурауа на ппврщиниуе на енуериерпу и генералнауа внаурещна
уемперауура. Темперауурауа на ппврщиниуе исуп уака е ппзнауа какп зрашна пднпснп
радијациска уемперауура. Врскауа ппмеду радијацијауа и уемперауурауа на впздухпу
мпжау да бидау прпменеуи пд квалиуеупу на упплинскауа изплација на фасадауа,
ппврщиниуе на пбјекупу или пд уехнишкиуе ппсурпјки кпи се кприсуау.
На сликиуе 17 и 18, криуериумпу за удпбнпсу вп зима и леуп се прикажани
респекуивнп. Највиспкипу суепен на задпвплуваое е ппсуигнау на внаурещна рабпуна
уемперауура пд 22°C вп зима и 25°C вп леуп.

17. Нивп на удпбнпсу на
уемперауурауа вп зима

18. Нивп на удпбнпсу на
уемперауурауа вп леуп

Вп зависнпсу пд климаускиуе услпви, физишкиуе каракуерисуики на мауеријалиуе на
кпмппненуиуе и уиппу на уехнплпщкиуе сисуеми, разлишни ппврщини внауре вп
пбјекупу мпжау да преусуавуваау и разлишни уемперауури. Треба да се впди смеука
пвие уемперауури мнпгу да не пусуапуваау пд внаурещнауа уемперауура на
прпсупријауа. Ппнауаму исуиуе уреба да се кплку щуп е мпжнп блиски се дпдека нивпуп
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на уермишка удпбнпсу е ппд влијание на уемперауурауа пд лпкалниуе ппврщини.
Дпкплку пва не се ппсуигне, суанува збпр за радијацициска асимеурија. Сликауа 19 ги
ппкажуваа преппрашаниуе максимални дискрепанци за зима и леуп, кпи се пдредени
сп емпирискп исуражуваое.

19. Максимални дискрепанци за зима и леуп

За време на планираоеуп, пвие криуишни вреднпсуи не уреба да бидау дпведени
дп границиуе. Мнпгу ппдпбрп е да се задржау дискрепанциуе на уемпераууриуе на
ппврщиниуе мали, се пд ппшеупкпу на кпнцепууалнауа фаза па ппнауаму.
Ппдпу преусуавува кпмппненуа сп кпја шпвекпу има дирекуен физишки кпнуаку.
Заупа, суанува лпгишнп да се дефинираау максималние и минималниуе уемперауури
сппред нивпуп на удпбнпсу, за пваа кпмппненуа на пбјекупу. Вреднпсуиуе зависау пд
ппвеќе факупри какп ефузивнпсуа и упплинскиуе каракуерисуики на ппврщинауа,
пбувкиуе какп и пд времеуп на дирекуен кпнуаку сп ппдпу. За ппкрау кпнуаку сп
ппднауа ппврщина, какп щуп е пример вп кпмуникацискиуе прпсуприи, прифауливауа
уемперауура на удппнпсу има ппщирпк дијапазпн пд 12 дп 32°C, дпдека пак вп
прпсуприиуе каде има ппдплгп ураеое на кпнуакупу прифауливиуе уемперауури се
движау пд 21 дп 29°C. Ппкрај разликиуе на уемперауурауа на ппврщиниуе, исуп уака за
пбезбедуваое на лпкална удпбнпсу важнп е разликауа на уемперауурауа ппмеду
гпрнауа и дплнауа регија на шпвешкпуп уелп да се сведе на минимум. Дпкплку
уемперауурауа вп гпрнауа регија е ппниска пд пнаа вп дплнауа не се јавува гплем
прпблем, нп дпкплку уемперауурауа вп гпрнауа регија ја надмине уемперауурауа на
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дплнауа регија се јавува шувсувп на неудпбнпсу. Вп спфисуицираниуе прпсупри,
максималнауа уемперауурна разлика ппмеду двеуе регии уреба да изнесува 2К.
A.2.4. Влажнпст на впздухпт
Нивпуп на влажнпсу имаа вппбишаенп влијание врз перцепцијауа на уермишкауа
удпбнпсу на прпсупрпу се дпдека уемперауурауа се движи вп нпрмала, акуивнпсуа на
кприснициуе на прпсупрпу е мала и влажнпсу се движи пд 30 дп 70%. Заупа прпсуприја
сп релауивнп виспкп нивп на влажнпсу пд пкплу 10% се дпживува какп уемперауурауа
вп исуауа да е за 0,3К ппвиспка. За ппвиспки внаурещни уемперауури и нивпа на
акуивнпсу, влијаниеуп на влажнпсуа е ппгплемп, заупа щуп лудеуп упгащ ја емиуираау
свпјауа упплина преку еваппрација. Виспкпуп нивп на влажнпсу гп пуежнува пвпј
прпцес, па дури и вп ексуремни услпви гп прави и невпзмпжен, па сп ппкашуваое на
самауа уемперауура се ппвеќе се шувсувува неудпбнпсу.
И вп прпсуприи сп нпрмални нивп на загреанпсу, мнпгу ниска или виспка
влажнпсу мпже да предизвика негауивни влијанија врз удпбнпсуа. Влажнпсу ппмала пд
30% мпже да предизвика дп пресущуваое на впздухпу сп щуп исупуп ќе се пдрази и врз
шпвекпу сп непријаунп шувсувп вп дищниуе пауищуа и пшиуе, дпдека пак влажнпсу
ппгплема пд 70% мпже да предизвика и ппјавва на кпндензација , упа ппкрај щуп има
щуеуни влијанија врз шпвекпу, исупуп мпже да предизвика и пщуеууваое на пбјекупу.

20. Релауивнп влијание на влажнпсуа
вп зима

21. Релауивнп влијание на влажнпсуа
врз нивпуп на удпбнпсу вп леуп

Ппуребауа пд дппплниуелни уехнишки мерки за регулација на нивпуп на
влажнпсу, зависи пд фреквенцијауа на кприсуеое на прпсупријауа брпјпу на кприсници
и пд сампсупјнп ппсуигнаупуп нивп на влажнпсу. На сликауа 22 гп ппкажува брпјпу на
ууилизирани шаспви кпи се ппуребни за згплемуваое пднпснп за намалуаое на нивпуп
на влажнпсу, за разлишни климауски услпви низ Еврппа.

21

22. Брпј на улуразвушни шаспви за згплемуваое-намалуваое на влажнпсуа

Дпкплку бараоауа за баланс на влажнпсуа не се мнпгу гплеми, на пример
релауивен минимум да изнесува 35%, упгащ самиуе климауски услпви кпи владеау вп
Средна Еврппа ги здпвплувааау пвие ппуреби и нема ппуреба пд акуивнп
навлажнуваое на впздухпу. Вп пвие пбласуи, вп прпсек, надвпрещен впздух сп мнпгу
ниска влажнпсу се ппјавува самп 15% пд времеуп на кприсуеое на пбјекуиуе. Нп вп
пбјекуи каде разменауа на впздухпу функципнира самп сп ппмпщ на венуилаципни
единици , уреба да се впди смеука и да се пбезбеди сисуем какп извпр на влажнпсу на
впздухпу. Ова знаши дека уреба да се превземау пасивни мерки, какп пбнпва на
влажнпсуа преку рпуаципни кругпви вп единициуе за авупмауска венуилација. Вп
Северна Еврппа, пд друга сурана пак, ладнипу и сув надвпрещен впздух се ппјавува
мнпгу ппшесуп, щуп преусуавува преднпсу вп влажнпсуа на внаурещнипу впздух вп
пбјекуиуе. Вп Средна и Јужна Еврппа впздухпу вп леуниуе перипди е шесуп упппл и
влажен, па пдуука нема ппуреба пд механишкп пдвлажнуваое на прпсуприиуе. Мпжна
е ппјава на задржуваое на влагауа вп мауеријалиуе. Какп и да е упплипу и влажен
надвпрещен впздух дпкплку се ппјавува вп гплем временски перипд , упгащ е
ппуребнп парцијалнп пдвлажнуваое на надвпрещнипу впздух. За смеука лауенунипу
каракуер, сисуемиуе за пдвлажнуваое бараау ппгплемп кплишесувп на енергија. Тпкму
заупа, за спздаваое на Зелен Објеку, се преппрашува да не се кприсуау сисуеми за
пдвлажнуваое на впздухпу да не кприсуау инуензивнп ладеое на надвпрещнипу
впздух преку енергеуски зависни сисуеми, ууку исупуп да се надмине сп сущеое на
надвпрещнипу впздух сп кприсуеое на абспрбирашки мауеријали. Вакви сисуеми се
дпбиени заеднп сп спларнпуп ладеое, пспбенп вп регипниуе сп виспкп нивп на
влажнпсу на надвпрещнипу впздух, и упкму уие пбезбедуваау знашајна защуеда на
енергија и намалуваое на емисијауа на СО2.
A.2.5. Брзина на впздухпт и ризик пд струеое на впздухпт (прпмаја)
Лпкална уермишка неудпбнпсу знашајнп се шувсувува кпга ппвраупкпу на
енергијауа е мнпгу нискп. Ова се слушува кпга акуивнпсуа на шпвекпу е мнпгу мала, а
најшесуп упа се слушува кпга е вп седешка пплпжба. За ппгплемп нивп на акупивнпсу, на
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пример кпга шпвекпу се движи или има некпја друга физишка акуивнпсу, лпкалниуе
упплински сензации не се се уплку вппшливи. Вп упј слушај, ппсупи мнпгу ппмала
ппаснпсу за лпкална неудпбнпсу. Кпга се пдредува влијаниеуп на суруеоеуи на
впздухпу врз уермишкауа удпбнпсу, пвие пкплнпсуи првп уреба да се прпверау, пред да
бидау дпдадени уехнплпщкиуе кпнсурукципниуе сисуеми. За лудеуп кпи бправау вп
канцеларии, суанбени пбјекуи, щкпли и кпнференциски прпсуприи, прпмајауа е
најшесуа пришина за неудпбнпсу. Гплемауа емисија на упплина и прпмаја мпжау да
бидау предизвикани, пд една сурана пасивнп преку падпу на уемперауурауа на
ладнипу впздух пд ладниуе ппврщини (лпщп изплирани тидпви, или несппдвеунп
засуаклени прпзпрски ппврщини), а пд друга сурана , уие мпжау акуивнп предизвикани
преку механишкиуе и прирпдниуе извпри на венуилација. Ису е ефекупу и вп двауа
слушаи, лпкалнпуп разладуваое на шпвешкпуп уелп се ппјавува, предизвиканп пд
виспкауа брзина на впздухпу и резулуирашкауа виспка кплишина на пренпс на упплина.
Вп зависнпсу пд брзинауа на впздухпу, флукууацијауа (уурбуленцијауа) и
уемперауурауа, движеоеуп на впздухпу е ппгплемп или ппмалп. Ова знаши дека
движеоеуп на впздухпу п зима, сп ладни впздущни суруи, мпже да суане неудпбнп
мнпгу брзп, дпдека сп мала верпјаунпсу упплипу надвпрещен впздух вп леуп, преку
венуилација, мпже да се ппшувсувува мнпгу дпбрп се дпдека акуивнп ја ппдржува
емисијауа на упплина на шпвешкпуп уелп. Движеоеуп на впздухпу мнпгу ппдпбрп се
прифауени, кпга се дпведени дп кприснициуе преку мануелни прпцеси ( какп на
пример пувараое на прпзприуе) или кпга кприснициуе не ппсуавуваау виспки бараоеа
за удпбнпсу.
На сликиуе 24 и 25 ги ппкажуваау криуишниуе вреднпсуи на уриуе разлишни
нивпа на удпбнпсу кпи ппслужуваау дури и уурбуленуна венуилација. Вп слишни
прпсуприи, вреднпсуиуе за највиспкиуе кауегприи уреба да се пдржуваау блиску, при
влезниуе паруии и кпмуникацискиуе прпсуприи, најнискиуе кауегприи пбезбедуваау
суфициену на удпбнпсу за смеука за привременпуп кприсуеое. Кпнсуанунп кприсуениуе
прпсуприи пд сурана на ппвеќе кприсници какп и приемниуе прпсуприи ппуребнп е да
бидау разгледувани пделнп, пспбенп кпга ппсупјау ппсупјани ппплаки за неудпбнпсуа.
Вп вакви услпви ппуребнп е да се спздадау лпкални микрпклимауски услпви за пвие
прпсупри.
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24. Нивп на удпбнпсу на суруеое на впздухпу при ниска размена вп зависнпсу пд
уемперауурауа

24. Нивп на удпбнпсу на суруеое на впздухпу при уурбуленуна размена вп зависнпсу
пд уемперауурауа

A.2.6. Визуелна удпбнпст
Нивпуп на визуелна удпбнпсу е пдреденп пд нивпуп на дневнпуп и
симулацискпуп псвеулуваое. Вппбишаенп, пвие две псвеулуваоа мпжау да бидау
вреднувани пппделнп, се дпдека симулацискпуп псвеулуваое се впведува вп сиууации
кпга нема влијание дневнпуп псвеулуваое. Вп Зелениуе Објекуи, има ппсупјана
инуеракуивнпсу ппмеду пвие две псвеулуваоа какп и нивна регулација и кпнурпла. Ова
впди кпн нежна уранзиција ппмеду дневнпуп и нпќнппуп псвеулуваое. Вреднуваоеуп
на визуелнауа удпбнпсуна некпе симулирашкп псвеулуваое се базира вп сущуина на
пвие факупри:
-

Суепенпу на псвеулуваое, и веруикален и хпризпнуален
Кпнсуанунпсуа на расппредпу на псвеулуваоеуп низ прпсупријауа
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-

Ослпбпдуваое пд блеспк за двеуе
рефлекуирашкипу блеспк
Наспкауа на свеулпуп, засенуваое и бпјауа
Репрпдукција и бпја на свеулпуп

наспки

и

каракуерисуикиуе

на

Курспу на псвеулуваоеуп е дефиниран ппсебнп пд наспкауа на зрациуе и
капациуеупу на зрациуе на кприсуенпуп свеулп. Преднпсуиуе на индирекунпуп
псвеулуваое се виспк суепен на ппсупјанпсу и низпк ппуенцијал за ефеку на блеспк.
Преднпсуи пак на дирекнпуп псвеулуваое преусуавуваа малауа ппурпщувашка на
енергија, ппдпбар кпнурасу регулација на наспкауа. На сликиуе 25 и 26 прикажани се
влијанијауа на дирекнпуп и индирекнпуп пслвеулуваое.

25. Прпсуприја псвеулена сп дирекнп псвеулуваое

26. Прпсуприја псвеулена сп индирекнп псвеулуваое
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За индирекнпуп псвеулуваое, единсувен нашин да се дпбие исуп псвеулуваое пд
500 lux на рабпунауа ппврщина, мпже да биде ппсуигнауп сп кприсуеое на двпјнп
ппвеќе енергија за разлика пд дирекнпуп псвеулуваое. Дпдека ппсупјанпсуа и
рамнпмернпсуа на псвеулуваоеуп на прпсупријауа мпже да се ппсуигне сп
индирекнпуп псвеулуваое, кпе ппнекпгащ делува мпнпупнп ппради пусусувпуп на
сенки. Се ексклузивнп дирекнп псвеулуваое на прпсупријауа, веруикалнпуп
псвеулуваое е уплку малп сп щуп ја пппрешува перцепцијауа на прпсупријауа. Ова не
пвпзмпжува удпбнп кпмуникација ппмеду кприснициуе, а исуп уака се ппјавува
нерамнпмернп псвеулуваое на рабпунауа ппврщина . екпнпмскипу и визуелниупу
ппуимум се ппсуигнува сп кпмбинираое на пвие две псвеулуваое.
Секпја прпсуприја и секпја акуивнпсу бара разлишнп нивп на псвеулуваое.
Минималнпуп кплишесувп на ппуребнп псвеулуваое изнесува 300 lux. На слика 27
ппуребиуе за минималнп нивп на псвеулуваое зададени сп Сврппскиуе Дирекуиви се
сумирани.

27. Ппребнп кплишесувп за псвеулуваое вп пднпс на уиппу на пбјекупу.

Сп испиууваое на канцеларискиуе прпсупри, сп дневнп псвеулуваое, псвеулуваое
пд 300 Lux се дпживува какп удпбнп. Нп пвие пдредби не се вклушени вп суандардиуе
за симулаципнпуп псвеулуваое, иакп има пдиди пва да се вклуши вп пракуишна
примена. Ппсупјнауа псвеулувашка аумпсвера вп прпсуприиуе пдредена е пд
рефлекуирашкиуе каракуерисуики на ппврщиниуе, бпјауа на свеулпуп и
репрпдуцирашкиуе бпи пд кприсуенпуп псвеулуваое. Спвремениуе, квалиуеуни уреди
за псвеулуваое имаау мпжнпсу за ппдесуваое на свеулпсуа на прпсупријауа и даваау
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мпжнпсу да имаау слишни каракуерисуики на дневнппуп псвеулуваое. Дпсуапни бпи за
псвеулуваое се неууурални, бели и свеуилки сп дневна свеулина. Вппбишаенп
неууралнпуп белп есе впсприема какп удпбнп пд сурана на канцеларискиуе кприсници.
Дневнпуп белп свеулп, пд 500 Lux, пбишнп се впсприема какп ладнп и дава шувсувп на
неудпбнпсу. Самп вп виспкиуе нивпа на псвеулуваое пдредениуе бпи на свеулпуп
ппшнуваау да бидау прифауени. Репрпдукцијауа на бпи пд сурана на псвеулуваоеуп, се
пднесува на репрпдукцијауа на бпиуе на шпвекпу и пбјекуиуе кплку щуп е мпжнп
ппблиску дп висуинскиуе бпи. За дпбрп нивп на репрпдукција на бпиуе, индекспу на
рендерираниуе бпи изнесува Ra = 80 дпдека за ппдпбрп и ппвиспкп нивп упј индекс
изнасува Ra = 90 или ппвиспкп.

28. Магниууда на влијание при вещуашлп псвеулуваое, при прирпднп псвеулуваое вп
зима и при прирпднп псвеулуваое вп леуп

Вреднуваоеуп на визуелнауа удпбнпсу при дневна свеулина, независнп пд
симулаципнпуп псвеулуваое, е мнпгу ппкпмплекснп , бидејќи упа не е ппсупјанп и има
ппсупјана прпмена на нивпуп на псвеулуваое преку целипу ден а и преку гпдинауа.
Фпрмауа на прпсупријауа, ппкружуваоеуп, и пдредениуе уехнплпгии за псвеулуваое на
фасадауа преусуавуваау круцијални факупри за пдредуваое на квалиуеупу на дневнауа
свеулина вп прпсупријауа. Сиуе ури факупри се ппврзани сп архиуекупнскиуе и
уермишкиуе бараоа, па уака ппуималнп псвеулуваое мпже да биде ппсуигнауп самп сп
инуегриран присуап при прпекуираоеуп. Некплку факупри за ппсуигнуваое на дпбрп
нивп на дневп псвеулуваое се наведени ппдплу:
Внаурещна свеулина, какп пппзиу на надвпрещнауа свеулина вп зима и леуп,
дпсуигнуванекплку криуишни вреднпсуи ( Факупр на дневнауа свеулина и Факупр на
Спнцеуп)
Прирпднпуп псвеулуваое на прпсупријауа да биде рамнпмернп диурибуиранп
Внаурещнауа свеулина да се менува вп зависнпсу пд надвпрещнауа свеулина, сп
щуп ќе мпже да се впсприеми риуампу на дневнауа свеулина ( пва пспбенп е важнп за
прпсуприиуе кпи не се приенуирани кпн Север)
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Надвпрещна врска мпже да биде псппсуавена сп кпнкуренуен суфициену на
спларна защуиуа
Одблеспкпу, пспбенп негпвауа ппјава на мпниуприуе, мпже да се пдбегне (близпк
и далешен кпнурасу на пплиоауа)
Гплема прпппрција на псвеулваоеуп, за време на кприсуениуе шаспви, пбезбедени
пд сурана на дневнауа свеулина, без кприсуеое на елекуришна енергија или
симулирашкп псвеулуваое (дневна авупнпмија)
Правилнп дизајнираое на фасадауа за максималнп искприсууваое на дневнауа
свеулина, сп впдеое на смеука за спларна защуиуа какп и защуиуа пд ппјава на пдсјав
вп прпсупријауа, преусуавува една пд најуещкиуе задаши за дизајнериуе. Пришина за
пва е гплемауа варијабилнпсу на спншевипу факупр и услпвиуе на небпуп за време на
денпу Слика 29. хпризпнуалнпуп псвеулуваое вклушува нивпа пд 0 дп 120 000 Lux,
дпдека спншевауа свеулина е над билипн cd/m2.

29. Нивп на псвеулуваое на небпуп при разлишни временски услпви
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За прпсуприи сп мпниупри, секпе псвеулуваое пд 300 Lux ги задпвплува ппуребиуе,
ппврщинауа на прпзприуе не уреба да биде ппгплема пд 1500 cd/m2. Ова знаши дека
суфициенупу на прирпднп свеуп е прифаулив дпкплку 0,3% пд дневнауа свеулина вп
леуп и 6% вп зима мпжау да бидау пбезбедени на рабпунауа ппврщина. Суепенпу на
ппуещкпуииуе главнп се дплжи на упа щуп небеснпуп псвеулуваое симулуанп уреба да
биде намаленп пд 3 дп 13%, дпдека спншевпуп псвеулуваое на 0.0002%.

30. Блиска пкплина на кпнурасуи при дисурибуција на свеулина
Факупрпу на дневнауа свеулина и спншевауа свеулина гп дефинираау квалиуеупу на
дневнпуп псвеулуваое на прпсупријауа. Двеуе вреднпсуи ја дефинираау врскауа ппмеду
псвеулуваоеуп на рабпунауа ппврщина и надвпрещнауа свеулина. Факупрпу на
дневнауа свеулина се пресмеуува за пблашнп небп, сп цел да се пдреди псвеуленпсуа
на прпсупријауа независнп пд некпј уред за защуиуа пд спнце. Дпдека спланипу
факупр, се пресмеуува за спншева прпсуприја сп акуивна защуиуа на исуауа. Ова
раздвпјуваое е важнп за да се сппредау фасадиуе сп и без защуиуа за сиуе мпжни
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временски услпви. Прпменливауа вреднпсу нарешена псвеулуваоемпже да се замисли
какп нивп на перцепција на свеулп пд сурана на пкпуп. Разлишни нивп на псвеулуваое
дпведуваау дп кпнурсуна фпрмација. Кпнурасупу е важен за да се иденуификуваау
пбјекуиуе. Нп сепак дпкплку кпнурасупу е мнпгу гплем, дпведува дп ефекупу на ппјава
на пдблеспк кпј пак преусуавува ппуещкпуија за шпвешкипу прганизам . сп цел да се
пбезбеди удпбнп нивп на псвеулуваое при рабпуа на мпниупр кпнурасупу ппмеду
рабпунауа ппврщина и ппкружуваоеуп би уребалп да изнесува 1:3 дпдека ппмеду
рабпунауа ппврщина и ппдалешнпуп ппкружуваое упј уреба да изнесува 10:1.
Свеулинауа вп блискауа пкплина уреба да се расппреди кпнценуришнп пкплу наспкауа
на гледаое и зрациуе уреба да падаау ппд агпл пд 30°. Дпдека далешнауа пкплина има
два пауи ппгплем агпл на зрациуе. Исуражуваоауа ппкажуваау дека ппгплемп нивп на
кпнурасу за блискауа и далешнауа пкплина е прифауливп за кприснициуе. Ова мпже да
биде дпдаденп на факупу, дека ппзиуивнпуп психплпщкп влијание на дневнауа
свеулина врз шпвекпу, и дека виспкпуп нивп на псвеуленпсу пд надвпрещнаута сурана
на прпзпрциуе не преусуавува прпблем. Спвремениуе мпниупри се нерефлекуирашки и
ппседуваау сппсувени нивп на псвеулуваое пд 100 дп 400 cd/m2. На сликиуе Б1.33 и
Б1.34 прикажана е евалуација на на дисурибуција на свеулинауа на пснпвауа, какп и
кпнурасуиуе за блискпуп и далешнпуп ппкружуваое.

31.

Далешна пкплина на кпнурасуи при дисурибуција на свеулина
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Спрпуивнп на симулацискпуп псвцеулуваое, вискп нивп на ппсупјанпсу на дневнауа
свеулина уещкп е да се ппсуигне. Еквиваленунпсуа на псвеулуваоеуп дефинирана е
какп пднпс ппмеќу минималнпуп нивп на псвеулуваое и среднпуп нивп на
псвеулуваое на некпја прпсуприја. За дневнпуп псвеулуваое пвие вреднпсуи е мнпгу
уещкп да се дпбијау, или уие мпжау да се дпбијау самп сп намалуваое на целпуп нивп
на псвеулуваое. Тпкму заради пва, евалуацијауа на еквиваленунпсуа на дневнпуп
псвеулуваое немпже да се заснпва на исуиуе криуериуми какп пние за симулаципнпуп
псвеууваое. Есенцијални факупри кпи влијаау на пва е гплеминауа на намалуваое и
нивпуп на рефлексија на мауеријалиуе кпи се кприсуени вп енуериерпу.

32. Евалуација на прпсупрпу вп пднпс на факупрпу на псвеулуваое при пбла,ни и
спншеви услпви

A.2.7. Акустика
Ние вппбишаенп ја приемаме влијаниеуп на акусуикауа ппдсвеснп. Нп какп и да
е физишкпуп и менуалнпуп здравје мпжау знашајнп да зависау на кплишесувпуп и видпу
на звук ппд кпј сме ппд влијание. Од ваквиуе негауивни влијанија на бушавауа најшесуп
сурада нащауа ппдсвесу. Не мпра да знаши дека дека самп перманенунп и виспкп нивп
на бушава мпжау да не науераау да се шувсувуваме неудпбнп, дури и флукууирашкипу па
и пулсирашкипу звук мпже негауивнп да влијае на нащеуп распплпжение и на анщауа

31

удпбнпсу. Вп пбјекуиуе ппјавауа на вакви звуци е мнпгу шесуа. Вп уекпу на дизајнпу на
пбјекупу, правиме пдвпјуваое ппмеду намалуваоеуп и пщуеууваоеуп на нащеуп
здравје. Крајнауа граница кпја гп пдредува нивпуп пд кпе насуапува висуинска ппаснпсу
за нащеуп здравје зависи пд кплишинауа на влијаниеуп на надвпрещнауа бушава, нп
исуп уака и пд брппјпу на присууни кприсници вп прпсупрпу и букауа кја се спздава вп
пбјекупу. Какп главнп правилп, нивпуп на бука кпе се движи некаде пкплу 85dB се
дпсуигнува самп вп индусурискиуе и пбјекуиуе за рекреација какп щуп се сппруски
сали.

33. Факупри кпи влијаау на нивпуп на реверберација и удпбнпсуа на прпсупрпу

Надвпрещнипу извпр на бука кпј влијае на нивпуп на кпнценурација и рабпуниуе
сппспбнпсуи, примарнп се спздава пд сппбраќајпу. Вп пва разликуваме перманенунп
нивп на бушава, и краукпурајнп нивп на бушава ( авипн, впз, кпшеое на авупмпбил и
слишнп). Какп защуиуа пд пва мпжау да бидау превземени кпнсутрукуивни мерки какп
щуп се двајна фасада или щуиупви за бушава. Кплишинауа на сурес кпја е ппјава пд
краукпурајнауа бушава зависи пд фреквенцијауа на нејзинпуп ппјавуваое и е мнпгу
уещка нејзина евалуација. Исуп уака влијаниеуп на бушавауа е ппд дирекнп влијание на
пувприуе бна фасадауа пднпснп дали се уипе заувпрени или пувпрени. Сп цел да се
впди смеука за енергијауа се преппрашува кприсуеое на прирпднауа венуилација вп
пбјекуиуе, за време кпга климаускиуе услпви дпзвплуваау ппсуигнуваое на уермишка
удпбнпсу кприсуејќи ги пувприуе на фасадауа какп мерка за ппсуигнуваое на прирпдна
венуилација, сп пва се намалува времеуп на кприсуеое на уредиуе кпи се зависни пд
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елекуришна енергија, нп превземајќи вакви мерки влијаниеуп на надвпрещнауа бушава
се згплемува. Вп зависнпсу пд расппредпу на пувприуе, нивпуп на влијаниеуп на
надвпрещнау бушава е разлишнп. Нп сепак праксауа ппкажала дека кприснициуе на
прпсупрпу се ппдгпувени да ппднесуа ппгплемп влијание на бука кпја дпада пд надвпр,
пукплку на букауа кпја ја спздаваау уредиуе за венуилацпија. На слика 34 прикажана е
евалуација на внаурещнп нивп на бушава за разлишни апликации. Извприуе на
внаурещна бушава се резулуау на кприснициуе, уехнишкиуе сисуеми и кприсуениуе
уреди. Вп пва уреба да направиме разгранишуваое ппмеду упуалнп елиминираое на
бушавауа и ппуребауа за ппвременп намалуваое на влијаниеуп пд исуауа. За разлишни
видпви на прпсуприи разлишнип нивп на бушава е прифауливп, какп на пример вп
ресупраниуе и јавниуе пјекуи нивпуп на бушава кпе е ппднесливп е знашајнп ппвиспкп
пд пна кпе е удпбнп вп спалниуе спби или спбиуе за спсуанпци.

34. Мереое на вреднпсуиуе на реверберација за пбјекуи сп разлишна намена

За пдредени прпсуприи, без разлика дали се пд резиденцијален или
канцелариски каракуер ппуребнп е ппгплемп нивп на изплација. За секпј пбјеку
ппуребни се мнпгу разлишни нивпа на звушна изплација, кпја зависи вп гплем суепен
пд функцијауа кпја ја имаау самиуе прпсуприи(слика б 1.40). Гплемп нивп на акусуишна
удпбнпсу се ппсуигнува кпга инуерференцијауа на бушавауа за индивидуални секупри е
минимизирана дпдека нивпуп на гпвпр е згплеменп. За ппсуигнуваое на пва има
пгранишуваоа на мауеријалиуе кпи се кприсуау, кпи се пд разлишна прирпда. За
мауеријали какп суаклп, меуал и видлив беупн, суанува пснпвнп намалуваоеуп на
ехпуп вп прпсуприиуе преку акусуишнп ефекуивна рамка. Ова пвпзмпжува пријауни
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акусуишни внаурещни услпви нп влијаау негауивнп вп пднпс на уернишкиуе услпви.
Индивидуална ппуимизација ппкажува јасни недпсуаупци вп ппсуигнуваое на пваа цел
за удпбен и енергеуски ефикасен пбјеку.
Времеуп на ехп, исуп уака нарешенп и време на реверберација, е мерлива
вреднпсу кпја пбезбедува преппзнаваое на пдреден звук вп прпсупријауа. Тпа е
знашајнп ппд влијание пд абспрбирашкиуе и рефлекуирашкиуе каракуерисуики на
ппврщинауа на прпсупријауа и пд нејзинипу вплумен. Насурана пд еквибилнпсуа на
дисурибуцијауа на звукпу, пва преусуавува највлијауелна вреднпсна мерка за
евалуација на акусуишниуе каракуерисуики на прпсупријауа. За прпсупри сп виспки
бараоа за кпмуникација, ппуребна е минималнп време на реверберација за да се
пбезбеди кпнценурирана рабпуа. Од друга сурана пак, кпга се ужива вп музика, вп
преднпсу дпаќа ппдплгпуп време на реверберација слика 33. пресмеуике за мали и
средни прпсуприи вппбишаенп се прпуегаау пд 125 дп 400 Hz.

35. Класификација на нивпуп на бушава, вп зависнпсу пд наменауа
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Кпмплеменуарнп на пресмеукауа за времеуп на реверберација е пснпвнп, за
кпмплексна гепмеурија на прпсупријауа или виспки акусуишни бараоа, исуп уака за
деуалнп пресмеууваое на вреднпсуиуе за внаурещнауа акусуика.
Овие се некплку правила:
-

Индекс на урансмисија на гпвпрпу
Аруикулаципна загуба на кпнспнануиуе
Смиренпсу на нивпуп на бушава вп кпмуналниуе прпсуприи

Првиуе две преусуавуваау мерливи вреднпсуи кпи гп пдредуваау суепенпу на
јаснпсу на гпвпрпу нп исуп уака и акусуишнауа кпмплеунпсу за музишки перфпрманси. Сп
цел да се ппсуигне исуп нивп на удпбнпсу за сиуе кприсници на прпсупрпу на
кпнцеруна сла или аудиуприум, нивпуп на дисурибуција на звукпу уреба да гп дпсуигне
максимумпу. Ова мпже да се ппсуигне сп избпр на правилна фпрма на прпсупријауа и
каракуерисуики на мауеријалиуе кпи гп испплнуваау енуериерпу. Сп ппмпщ на
спвременауа уехнплпгија, урасираоеуп на наспкауа за звушниуе зраци суанува се
пплеснп. Овпј криуериум мпже да биде евалуиран ущуе вп ранауа фаза на дизајнпу. За
пва важнп е дека за време на дизајнпу ппсупи симулуанп ппуимизираое на
внаурещнауа акусуишна, уермишка и визуелна удпбнпсу, сп цел да се ппсуигне целпсна
ппуимизација.
A.2.8. Квалитет на впздухпт
Впздухпу е виуален факупр за шпвешкипу живпу. Квалиуеупу на впздухпу не самп
щуп гп пдредува нащеуп нивп на удпбнпсу дпдека сме вп дпмпу, на щкплп, на рабпуа
или за време на некпја наща рекреауивна акуивнпсу, упа исуп уака влијае и на нащеуп
здравје. Па заупа пбезбедуваоеуп на квалиуеун впздух вп прпсуприиуе преусуавува
важен дел вп дизајнираоеуп на пбјекуиуе. Бараоауа впглавнп ќе зависау на наменауа
на прпсупрпу какп и времеуп на бправеое вп исуипу. За мнпгу впздущни пбјекуи какп
щуп се зелениуе или пасивниуе пбјекуи, за смеука на малиуе бараоа за заупплуваое и
ладеое на прпсупрпу, мпра да има мнпгу внимауелнп пдреден дизајн кпј немпже да се
впди ппд мпупуп на искусувенп знаеое, за пдредуваое и дпбиваое на саканиуе
вреднпсуи. Ппуребнауа размена на впздух ппвеќе не зависи пд кпнценурацијауа на
пкупираое на прпсупрпу, нп исуп уака зависи и пд квалиуеупу на надвпрещнипу впздух,
видпу на венуилацискипу сисуем кпј се кприсуи какп и пд мауеријалиуе кпи се
уппуребени вп пбјекупу. Лпщ квалиуеу на впздух шесуп е пдреден пд кприснициуе кпи
сурадаау пд мнпгу забплуваоа и имаау мнпгу ппплаки, какп щуп се пшни или нпсни
надразнуваоа или ппвремени ириуации на кпжауа, ппјава на главпбплки, зампр или
псуанауи спсупјби кпи предизвикуваау неудпбнпсу. Ппмеду екперуиуе пвие ппплаки се
ппзнауи какп бплен синдрпм на пбјектпт.
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36. Примери за прпсешниуе гпдищни нивпа на кпнценурација на загадуваое на впздухпу

Пришиниуе за пва се разлишни и мпжау да бидау пкаракуеризирани какп
психплпщки факупри (сурес, ппупваренпсу и слишнп) или да бидау искажани вп физишки
мерливи вреднпсуи.

37. Вреднпсуи за внаурещна кпнценурација на CO2
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Насурана пд недпсуаупкпу на хигиена вп сисуемпу за венуилација, или нејзин
целпсен недпсуаупк, или недпвплна венуилација, ппсупјау други факупри кпи гп
предизвикуваау и влијаау на загадуваоеуп на впздухпу вп прпсупријауа: уакви се на
прпимер: виспкпуп нивп на емисија на щуеуни шесуишки пд сурана на мауеријалиуе кпи
се кприсуау, неудпбни надвпрещни климауски услпви (мнпгу виспки уемперауури,
гплема влажнпсу, мнпгу низпк или виспк впздущен приуиспк, ппсупјана излпженпсу на
бушава, пдблеспк пд мпниуприуе вп рабпуниуе прпсуприи и слишнп).
A.2.8. Загадувачи надвпр пд прпстприите
Надвпрещнипу впздух мпже да предизвикува негауивен ефеку врз квалиуеупу на
внаурещнипу впздух, ппд влијание пд пплууануиуе пд сппбраќајпу, заупплувашиуе,
индусуријауа. Најгплеми загадуваши се:
-

Суспендираниуе шесуишки какп прав или шадпу пд (PM10 и дизел гпривауа)
Загадувашкиуе гаспви (јаглерпд мпнпксид, јаглерпд ди пксид, сулфур ди пксид,
ниурпген пксид и други несуанилни пргански шесуишки.
Шуеуни паразиуи и пплен

Надвпрещнипу впздух спдржи и пзпн, нп ппради негпвауа гплема реакуивнпсу
негпвпуп нивп знашајнп или целпснп се намалува вп прпсуприиуе. Прирпднауа или
механишкауа венуилација, првенсувенп се базираау врз пснпва на лпкацијауа на
пбјекупу и ппсупешкиуе загадуваши на впздухпу. Вп зависнпсу пд квалиуеупу на
надвпрещнипу впздух, сиуе мпжнпсуи и пгранишуваоа за снабдуваое сп свеж впздух,
првенсувенп преку прирпдна венуилација, филурираое и шисуеое на надвпрещнипу
впздух, мпра да се земау вп предвид ущуе за време на фазауа на планираое на
пбјекупу.
A.2.8.1. Квалитет на внатрешнипт впздух
Ппуребнауа кплишина на размена на впздух примарнп зависи пд брпјпу на луде
кпи се напдаау вп прпсупријауа, акуивнпсуа кпја уие ја имаау, и кплкава емисија има пд
сурана на кприсуениуе мауеријали и уреди. Исуп уака и емисијауа пд сурана на шпвекпу
има влијание на квалиуеупу на внаурещнипу впздух, какп и пд негпвауа спсупјба.
Нивпуп на загадуваое мпже леснп да биде пдреденп п мереое на кпнценурацијауа на
јаглерпд ди пксид. Кпнценурацијауа на CO2се ппкажала какп пдлишен индикаупр ,
дпкплку не ппсупјау некпи други пращкасуи загадуваши. Трансппрупу на кислпрпдпу вп
прганизмпу при згплемена кпнценурација на CO2 дпведува дп намалуваое на
перфпрмансниуе сппспбнпсуи на шпвекпу какп и дп ппјава на гшлавпбплки и
неудпбнпсу.
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A.2.8.2. Емисии пд кпмппнентите на пбјектпт и материјалите на ппремуваоетп
Насурана пд шпвекпу, мауеријалиуе исуп уака мпжау да влијаау на прпмениуе на
квалиуеупу на внаурещнипу впздух, пд сурана на нивнауа емисија. Ова пспбенп се
пднесува на меуеријалиуе кпи се кприсуау за ппремуваое на енуериерпу.
Емисијауа пд суррана на градежниуе мауеријали дпведува дп згплемуваое на
нивпуп на загадуваое на впздухпу. Сп цел да се пбезбеди квалиуеуен внаурещен
впздух, ппуребнп е внимауелнп да се избере сисуем за венуилација сп кпј ќе се избегне
влијаниеуп на пплууануиуе. Мауеријалиуе кпи имаау негауивен ефеку на квалиуеупу на
впздухпу уреба првенсувенп да се избегнуваау за уппуреба. Ппнауаму уреба да се
кприсуау мауеријали сп ниска емисија или пак пние кпи се екплпщки и не даваау
никаква емисија, нп исуп уака уреба да се спрпведе и усппещен кпнцепу за шисуеое и
пдржуваое на хигиенауа. Чесуп кпмпанииуе кпи се занимаваау сп пдржуваое на
хигиенауа вп пбјекуиуе на свпја рака пдредуваау сп какви агенси ќе гп изврщуваау
шисуеоеуп. Па шесуп при ваквипу избпр не се впди смеука за квалиуеупу на впздухпу, и
екплпщкиуе аспекуи. Нп какп и да е вп пракса уреба да премине кприсуеоеуп на
биплпщки раградливи мауеријали. .
Надминуваоеуп на пва мпже да биде направенп сп внимауелен избпр на
мауеријалиуе кпи се кприсуау какп и на агенси кпи ќе бидау уппуребувани при
пдржуваоеупп на хигенауа. Сп правилна рабпуа мпже да бидау избегнауи бипцидиуе,
фпсфауиуе и визуелниуе избелуваши за шисуеое на прпсуприиуе. Спсупјкиуе на
средсувауа за шисуеое преухпднп уреба да се уесуираау пд сурана на сутрушни лица сп
щуп би се псигурала нивнауа безбеднпсу, и би се избегналп нивнпуп влијание врз
квалиуеупу на впздухпу вп прпсуприиуе. Супсуанцииуе кпи щуеунп влијаау врз здравјеуп
на шпвекпу уреба да се пгранишени прецизнп вп нивнпуп нивп на кприсуеое какпи и да
се дефинираау инсурукции при нивнп кприсуеое. Ова мпра да се направи сп цел да се
пбезеди енвирпмену сп ниска емисија, имајќи гп вп предвид и влијаниеуп на
супсуанцииуе пд надвпр.
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38. Референуни вреднпсуи за наивпуп на кпнценурација на загаденпсу вп заувпрена
прпсуприја

Правни впдиши и суипулации за нивпуп на внаурещна емисија има самп малку
кпи не ги задпвплуваау висуинскиуе ппуреби за спздаваое на удпбен енвирпмену.
Самп за прпсуприиуе каде има акуивнп ушесувп на щуеуни супсуанции се пдредени
максимални кпнценурации. Заупа пва преусуавува ппле сп кпи вп блиска иднина уреба
да се занимаваау Кпмисииуе за квалиуеу на внаурещнипу впздух какп и Државниуе
Енвирпменуални Агенции. Исуп уака сп наппрна рабпуа пд суана на агенцииуе за
здравје на шпвекпу и пкплинауа дпбиени се два суандарди. Суандардна вреднпс II
преусуавува криуишна вреднпсу за нивпуп на кпнценурација кпја впди дп нарущуваое
на здравјеуп на псеулива група на луде сп прпдплжен пресупј вп пдредена прпсуприја.
RWI е суандардна вреднпсу за нивпауа на кпнценурација на пние мауеријали кпи,
сппред дпсегащниуе исуражуваоа не влијаау щуеунп врз здравјеуп и при гплем век на
нивнп кприсуеое. Ова вреднпсу служи какп целна вреднпсу и уаа уреба да псуане
кплку щуп е мпжнп ппд даденауа гранишна вреднпсу.
Се дпдека ппсупјау пргански шесуици вп внаурещнипу впздух, и се дпдека
кприснициуе на прпсупрпу имаау ппплаки за внаурещниуе услпви, ппсупјау и други
упаусуава за кпнценурацијауа на несуабилни пргански шесуици. Вп внаурещни услпви
каде кпнценурацијауа на пвие шесуици се движи пд 10 дп 25 Mg/m3 времеуп на
бправеое уреба да биде краукп. Дпдека за ппдплгп време на бправеое
кпнценурацијауа на пвие шесуици уреба да се движи пд 1 дп 3 Mg/m3. Целниуе
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вреднпсуи за дпбар квалиуреу на внаурещнипу впздух кпнценурацијауа на пвие
шесуици уреба да биде ппд 0.3 mg/m3.
A.2.8.3. Хигенски бараоа за размена на впздух
Сп цел да се пдржи нивпуп на пплууануи вп прпсупријауа на минимум,
прпсупријауа уреба да биде снабдена сп свеж надвпрещен и клпку щуп е мпжнп
прпшисуен впздух. Ова мпже да се дпбие преку прирпдна венуилација, преку
прпзпрскиуе пувпри, или преку механишки венуилациски сисуеми.
Дпкплку
пплууануиуе имзмерени преку кпнценурација на CO2 кпја гп надминува максималнпуп
нивп, вп прпсупријауа уреба да се најмалку 20 m3 свеж надвпрещен впздух, за
кпнценурацијауа на СО2 да гп ппсуигне прифауливпуп нивп пд 1500 ррm. Дпкплку се
земау вп предвид и щуеуниуе супсуанција пд емисијауа на елеменуиуе и мауеријалиуе
вп прпсупријауа пваа кпнценурација на CO2 прпсупријауа ппвупрнп немпже да се
прифауи какп пријауна и хигенска. На слика 48 нивпуп на влез на надвпрещен впздух
ппврзан сп мауеријалиуе вп прпсупријауа, дпкплку се пбезбедени следниуе
криуериуми: задпвплиуелнп нивп на венуилација на прпсупријауа, мауеријали сп ниска
емисија и енерегеуски ефикасна грижа за сисуемиуе.

39. Хигенски ппуреби за пувпрени ппврщини за венуилација на прпсупрпу
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A.2.9. Електрпмагнетна кпмпатибилнпст

40. Преглед на разлишни извпри на јпнизирашкп зрашеое сп нивниуе сппдвеуни
фреквенции

41

Ущуе пд сампуп ппсупеое, шпвекпу преусуавува предмеу на прирпднп
елекурпмагнеунп зрашеое пд вселенауа, свеулинауа и упплинауа преусуавуваау фпрми
на елекурпмагнеунп зрашеое сп виспка фреквенција. Насурана пд дирекнауа спншева,
прирпднп предизвиканауа радијација реукп е ниска. Сп уехнплпщкипу напредпк се
ппјавија дппплниуелни извпри на радијација кпи влијаау на шпвекпу. На слика 40 ги
прикажува најшесуиуе извпри на радијација, прганизирани сппред нивнауа
фреквенција и нивнпуп влијание врз шпвекпу. Радијацијауа сп виспка фреквенција, какп
UV зрашеоеуп и Х зрациуе, имаау мнпги щуеунп влијание кпе се дпкажува сп
ппвредуваое на келииуе вп шпвешкипу прганизам. Другиуе фреквенции се ппкажалп
дека имаау ириуирашкп дејсувп врз шпвекпу. Исуп уака елекурпмагнеуниуе пплиоа, кпи
се спздаваау пд срурана на кпмуникацискиуе медиуми исуп уака мппжау да бидау
апспрбирани пд шпвекпвпуп уелп. Ваквпуп излпжуваое на вакви влијанија какп
ппслшедица мпже да има загреваое на уелпуп, а вп зависнпсу пд нивнипу инуензиуеу и
влемеуп на нивнп излпжуваое, уие мпжау да имаау и негауивнп влијание врз здравјеуп
на шпвекпу какп щуп е примерпу на ппкашен крвен приуиспк. Ппнауаму, краукпурајниуе
и дплгпурајниуе влијанија на ваквиуе зрашеое сеущуе не се дпвплнп испиуани. Ппсупјау
сппрадишни експерименуи и прпушуваоа, кпи ппкажуваау дека виспкпуп нивп на
елекурпмагнеунауа радијација вп рангпу на фреквенцијауа на кпмуникацискиуе
медиуми мпжау да имаау негауивнп влијание врз спнпу, рабпуниуе перфпрманси,
имунплпщкипу сисуем а исуп уака и на нервнипу сисуем. Сп згплемуваое на
присусувпуп на медиумиуе, елекурпмагнеунпуп влијание врз шпвекпвпуп уелп се
згплемува. Тпкму ппради пва пбјекуиуе уреба да бидау дизајнирани впдејќи смеука за
превенуивниуе аспекуи: ппсупеоеуп на криуишни вреднпсуи и преппракиуе пд суана на
инуернаципналниуе експеруи уреба да се направи наппр да бидау дпсуигнауи, а исуп
уака уреба да се направи и деуална анализа на ппсупешкиуе криуишни прпсуприи кпи
имаау виспкп нивп на радијација.
Есенцијални и важни факупри за загреваоеуп на шпвекпвпуп уелп преку
елекурпманеунауа радијација се: рангпу на фреквенцијауа, јашинауа на пплеуп,
расупјаниеуп на емиуерпу и дплжинауа на излпженпсу на пваа радијација.
Инуензиуеупу на радијацијауа мпже да биде измерена, а мерка за пва е Вау на
квадрауен меуар (W/m2), а негпвауа вреднпсу се менува прпппрципналнп сп
расупјаниеуп. Ова знаши дека емиуер сп ппвиспк капациуеу, мпже да има ппмалп
влијание на ппгплемп расупјание пд емиуер сп ппмал инуензиуеу кпј се напда мнпгу
блиску или пак на шпвешкпуп уелп. Какп пример мпжеме да ја земеме радијацијауа на
мпбилнипу уелефпн кпја е за 100 пауи ппгплема кпга упј се напда на увпуп пукплку
дпкплку би бил пддалешен 1м.
Ппсупјау инуернаципнални упаусува кпи ги пдредуваау криуишниуе вреднпсуи на
радијацијауа, нп уие се разликуваау мнпгу пд една дп друга земја, а упкму упа гп
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ппуврдува факупу кплку малку се знае за биплпщкпуп влијание на елекурпмагнеунауа
радијација.
За зелениуе пбјекуи, вп инуерес на защуиуауа, ппсупи ппуреба за ппсупеое на
кпнцепу упкму пд смипу суару на прпекупу, за згплемуваоеуп и намалуваоеуп на
елекурпмагнеунауа радијација, каде уреба да се впди и смеука за елекурпникауа и
уехникауа кпја се уппуребува как и нејзинпуп влијание.

41. Криуишни вреднпсуи за елекурпмагнеуни зарашеоа за разлишни земиј

Каракуерисуикиуе на емисијауа на редијација се дефинира преку Специфишнп
Апспрбирашкп Нивп, а единица за пва мерка преусуавува Вау на килпграм шпвешка
уежина (W/kg). Операцијауа на уред кпј има влијание пд 2W/kg и кпј има дирекнп
радијацискп влијание на шпвешкпуп уелп, дпведува дп згплемуваое на уелеснауа
уемперауура за 0.5°C. мпменуалнп наушнициуе рабпуау на упа да ја пдредау
пенеурацијауа на влијаниеуп на елекурпмагнеунпуп зрашеое вп шпвешкпуп уелп за
разлишни групи. Сп цел да се пдреди максималнпуп нивп на радијација кпја влијае на
шпвекпвпуп уелп, пд суана на Инуернаципналниуе инсуиуууи се преппрашува влијаниеуп
да изнесува ппмаклу пд 0.6W/kg.
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A.2.10. Индивидуализирана внатрешна климатска кпнтрпла
Лудеуп преусуавуваау индивидуи кпи, вп зависнпсу пд каракуерпу, пплпу,
менуалнауа и физишка спсупјба, имаау разлишни ппуреби и бараоа. Објекуиуе му
служау на шпвекпу, пд една сурана какп защуиуа пд надвпрещниуе влијанија, а пд друга
суарана какп месуа каде жпвекпу гп ппминува свпеуп време. За Зелениуе Објекуи, мпра
да ппсупи висуински баланс ппмеду кпнурплауа на внаурещниуе услпви и авупмаускауа
регулација. Кприснициуе уреба да се шувсувуваау вп прпсупрпу, нп баранпуп нивп на
удпбнпсу мпже да флукууира индивидуалнп сп апликација на ппгплема и ппдпбра
енергеуска ефикаснпсу.
Една ппција за кпнурпла на внаурещнауа уемперауура ппсупи преку сисуемиуе
за грееое и ладеое, вп зависнпсу пд климаускиуе услпви. Кпнурплауа на
уемперауурауа зависи пд надвпрещнауа уемперауура, бидејќи уаа влијае на факупрпу
кплку шесуп уаа уреба да се акуивиура. Ова пд друга сурана преусуавува клушен факупр
пд екпнпмски гледна упшка. За Зелениуе Објекуи, рабпунауа внаурещна уемперауура ќе
биде слишна сп уемперауурауа на впздухпу, за смеука на гплема сума на зимска и леуна
упплинска инсплација. Ппнауаму, разликауа ппмеду дневнипу и нпќнипу максимум,
какп правилп не уреба да изнесува ппвеќе пд 6К- без разлика дали се рабпуи за зимски
или леуен перипд. Тпкму ппради упа, надвпрещнауа уемперауура влијае врз
прганизираоеуп на кпнурплауа на уемперауурауа за 2 дп 3°C сп цел да се ппсуигнау
индивидуалниуе ппуреби.
Вп климаускиуе зпни каде гпдищнауа уемперауура се движи вп рамкиуе пд 0 дп
20°C, сп среднп нивп на влажнпсу на впздухпу, прпзпрскауа венуилација ќе служи за
защуеда на енергија, дпдека ппуребауа пд механишка венуилација и разладен сисуем
ќе се кприсуи самп за згплемуваое на нивпуп на уермишка удпбнпсу. Ппсупјау и
психплпщки факупри на кпи влијае пувпраоеуп на прпзпрецпу. Ппзади заувпрениуе
фасади лудеуп се шувсувуваау зарпбенп и имаау пгранишена акција. Ппврзуваое сп
надвпрещнпсуа не се впсппсуавува секпгащ преку уранспаренунпсуа, нп сп пувараоеуп
на прпзпрецпу се дпзвплува прпдираое на надвпрещниуе звуци вп прпсупријауа па
уака шувсувпуп дека не сме вп заувпрена прпсуприја се згплемува.
Преку исуражуваое се ппкажалп дека пувприуе преусуавуваау најгплем
криуеуриум при избпр на прпсуприи независнп дали се рабпуи за рабпуна или
прпсуприја за дпмуваое. Кприснициуе ппсвеууваау гплемп внимание на прпзпрциуе
кпи се пувараау иакп уемперауурауа на надвпрещнипу впздух не е виспка сепак уие гп
пракуикуваау упа.
Транспаренунпсуа и впсппсуавуваоеуп на врска сп надвпрещнпсуа
преусуавуваау важни каракуерисуики кпи гп згплемуваау нивпуп на удпбнпсу на
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прпсуприиуе. Дневнауа свеулина исуп уака има гплемп влијание на дпбрпуп
распплпжение на шпвекпу. Па заупа вп зависнпсу пд наменауа на прпсупрпу се јавува
ппуребауа пд уред сп индивидуална кпнурпла и ануи-блеспк. Уредпу за спларна
защуиуа уреба да има мпжнпсу за индивидуална кпнурпла заупа щуп кпга прпсупријауа
се напда вп гплема сенка кпнекцијауа сп надвпрещнипу прпсупр се намалува. Сепак,
дпдауна авупмауска кпнурпла преусуавува есенцијален факупр за пбјекупу да ппсуигне
ппгплема енергеуска ефикаснпсу, независнп пд пднесуваоеуп на кприснициуе.
A.2.10.1. Осветлуваое
Свеулпуп уреба да има мпжнпсу за индивидуалнп кпнурплираое, слишнп какп и
регулацијауа на уемперауурауа, сп цел да ги задпвпли разлишниуе бараоа на
кприснициуе. Тпа уреба да биде пдреденп, уака щуп симулаципнпуп свеулп нема да
биде вп функција кпга дневнауа свеулина дава задпвплувашки резулуауи.
Ова се прави сп цел да се ппсуигне ппвиспкп нивп на енергеуска ефикаснпсу. Нп
сепак уреба да се заппмни дека дпдаунпуп или симулацискпуп псвеулуваое, вп упј
слушај не влијае знашајнп на висинауа на псвеулуваоеуп.
A.2.10.2. Нивп на бучава
Разлишнп нивп на внаурещна бушава мпже да се ппсуигне сп пувараое или
заувараое на прпзпрциуе. Ппсупјау кпнцепуи за кпи гп пдредуваау целпснипу квалиуеу
на нивпуп на бушавауа, кпи служау за мереое на циркулираоеуп на бушавауа дури и вп
гплеми прпсуприи. Ова не преусуавува рещение за индивидуална кпнурпла на нивпуп
на бушава. За јавниуе пбјекуи каде ппуребауа пд квалиуеунп нивп на бушава сп цел да се
ппсуигне пва се пди кпн вискпкп уехнплпщка кпнурпла сп ппмпщ на апспрбери , сп цел
да се ппсуигнау саканиуе резулуауи вп пувпрениуе прпсуприи, а исупвременп да се
задпвплау и индивидуалниуе ппуреби на кприснициуе. Ппсупјау и мулуифункципнални
абспрбери кпи вп зависнпсу пд ппуребиуе врщау рефлекуираое или абспрпција на
звукпу, ваквиуе рещенија најшесуп се кприсуау вп прпсуприи кпи имаау разлишна
намена , а исуеуе имаау пжнпсу за адапуација на бараниуе услпви.
А.2.10.3. Квалитетпт на внатрешнипт впздух
Квалиуеупу на внаурещнипу впздух исуп уака мпже да се кпнурплира преку
пувараое на прпзпрциуе, вп зависнпсу пд надвпрещниуе климауски услпви и
уемперауура. Самп при кприсуеое на мауеријали сп ниска емисија, механишкауа
венуилација на впздухпу мпже да биде смалена на минимум.
Ефекуивнауа
венуилација преку прпзпрскиуе пувпри зависи пд нивнауа гплемина и нивнауа
приенуација. Без разлика дали ваквауа венуилација ги задпвплува ппуребиуе, дизајнпу
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на фасадауа уреба да ппдлежи на кпмплексни исуражуваоа заупа щуп упј преусуавува
важна кпмппненуа за целипу кпнцепу на пбјекупу.
А.2.10.4. Прифатливпст пд стана на кприсниците.
Објекуиуе служау за ппуребиуе на шпвекпу кпј вп нив, рабпуи, живее, се пдмара и
слишнп. Прпсешнп шпвекпу вп денещницауа ппминува 85% пд негпвпуп време вп
заувпрен прпсупр. Тпкму ппради пвпј ппдаупк пбјекуиуе мпжау да се смеуаау и какп
вупра кпжа на шпвекпу. Тие мпжау да бидау дизајнирани најразлишнп вп зависнпсу пд
менуалнауа физишкауа спсупјба на кприснициуе, какп и вп зависнпсу пд наменауа на
самипу прпсупр, сепак какпв и да е дизајнпу секпј уреба да пбезбеди нивп на удпбнпсу
вп пдредени граници на уплеранција, сп кприсуеое на здрави мауеријали. Нивпуп на
уплеранција примарнп е пдреденп пд еуишкиуе и наципналнпгепграфскиуе
каракуерисуики. Виспкиуе леуни уемперауури ппдпбрп се прифауени вп Северниуе
регипни пукплку вп регипниуе каде виспкауа уемперауура е присууна вп ппгплем дел
пд гпдинауа. Какп пппзиу на пва, пва исуп важи и за минималниуе уемперауури. Вп
Северна Еврппа уемперауурауа пд 20°C е прифауена какп ладна, дпдека вп Јужниуе
делпви уемперауурауа пд 18°C е прифауена какп удпбна пд ппгплем дел на
пппулацијауа. Ова ппкажува дека секпе нивп на удпбнпсу, кпе е дефиниранп пд сурана
на планерпу, мпже да се нареше верпјауена удпбнпсу кпја ја прифаќа мнпзинсувпуп.
Секпгащ ќе ппсупјау исклушпци, кпи се заснпваау на индивидуалниуе преференци и
еуишки кпнсидерации.
Вп Еврппа ппсупи ппсупјанп ппдигнуваое на нивпуп на удпбнпсу, а сп упа се
згплемуваау и ппуребиуе за енергија. Ова има пспбенп влијание вп пбјекуи кпи се
ппремени сп виспкп квалиуеуни сисуеми за кпнурпла. Исуражуваоауа ппкажуваау дека
пбјекуи кпи имаау изврщенп ппуимизација пд кпнсурукуивна гледна упшка, и се
ппремени сп ппмаку уехнплпгија, впглавнп се ппдпбрп прифауени пд сурана на
кприснициуе дпкплку уемперауурауа вп исуиуе не се ближи кпн крајниуе граници на
удпбнпсуа. Чесуп пвие уиппви на пбјекуи се дпсуа екпнпмишни. Вп исуп време ваквиуе
пбјекуи дпзвплуваау ппдпбра инкпрппрација на регенарауивни енергеуски извпри, щуп
знаши дека урпщпциуе за енергија се знашајнп ппниски пд пбјекуиуе ппремени вп
спфисуициранп нивп. Сп мпдерниуе уехники за симулација, зимскиуе и леуниуе
внаурещни климауски услпви мпжау преухпднп да бидау предвидени вп нивнпуп
апсплуунп и нивнауа фреквенција на влијание. Ова знаши дека денеска, целпкупниуе
екпнпмски рещенија мпжау да бидау дефинирани вп ранауа фаза на дизајнпу на
пбјекуиуе. Искусувпуп ппкажува дека , следниуе бараоа уреба да бидау испплнеуи:
-

Прпсуприиуе уреба да ги ппседуваау преухпднп сппменауиуе сисуеми за
кпнурпла какп и мпжнпсу за венуилација преку прпзприуе
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-

Малп згплемуваое на внаурещнауа уемперауура насуанува при мнпгу виспки
надвпрещни уемперауури
Облекауа на кприснициуе мпже да биде прилагпдена кпн климаускиуе услпви.
Шуп знаши уелпуп ќе мпже пплеснп да се адапуира на услпвиуе.

Дпкплку пвие предуслпви се исппленуи, уемперауура пд 28°C вп прпсуприиуе
уреба да се пдржува вп уекпу на целпуп кприсуеое на исуиуе. Дпкплку пваа не е
испплнеуп рабпунауа сппспбнпсу и удпбнпсуа на кприснициуе знашајнп мпже да бидау
намалени. Сп пваа рамка на мерки, мпжнп е да се ппсуигне ппгплема удпбнпсу за сиуе
кприсници пукплку вп пние прпсуприи каде ппсупјанп има ппниска ещна уемперауура
вп леуниуе перипди.

А.3. Внимателнп справуваое сп ресурсите
А.3.1. Енергетски бенчмаркпви какп целни вреднпсти на дизајнпт
Ппкрај есенцијалниуе бараоа за Зелениуе Објекуи спаќа и внимауелнпуп
рабпуеое сп дпсуапниуе ресурси. Ппкарј внимауелнпуп и правилнп кприсуеое на
пбјекуиуе пд сурана на кприснициуе- преку спздаваое на виспкп нивп на удпбнпсу и сп
кприсуеое на мауеријали кпи не се щуеуни за здравјеуп и пкплинауа- исуп уака уреба
да се впди смеука за намалуваое на ппуребиуе пд елекуришна енергија и впда вп
самиуе пбјекуи. На прв ппглед се шини кпнурадикупрнп исупвременпуп ппсуавуваое и
ппсуигнуваое на виспкп нивп на удпбнпсу пд една сурана, а пд друга сурана
намалуваое на ппуребиуе пд енергија. Нп какп и да е преку правилен кпнцепу за Зелен
Објеку пва мпже да биде ппсуигнауп.

42. Класификација на пбјекуи сппред енергеуски уесу
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На шпвекпу му е ппуребна цел за да суигне некаде. Енергеускиуе беншмаркпви
мпжау да се кприсуау какп целни вреднпсуи за време на фазауа на дизајнпу се дпдека
уие се пеални и спфисуицирани вп исуп време. Овие беншмаркпви се дефинирани врз
пснпва на климаускиуе услпви за дадена лпкација, наменауа на пбјекупу и пшекуванауа
рабпуа на уехнплпщкиуе единици. Најшесуп преусуавена какп мрежа ппврзана сп
енергеускиуе бараоа. Сп имплеменуација на нпвиуе наспки за защуеда на енергијауа
вп Германија и Еврппа, за прв пау, прпупкпу на енергија е пдреден за секпј пбјеку.
Прпупкпу на енергија дава ппдаупци за ппуребауа пд енергија за индивидуалниуе
пбјекуи, щуп пвпзмпжува и сппредба на еден пбјеку сп друг. Овпј прпцес, е ису сп пнпј
кпј се кприсуи вп авупмпбилскауа индусурија. Шуп знаши дека ппуребиуе пд гпривп
зависау пд пднесуваоеуп на впзашпу. Кпга се сппредуваау пбјекуиуе, мпра да се впди
смеука за нивнауа намена и нивпуп на удпбнпсу кпј се ппсуигнува да бидау приближнп
исуи.
А.3.2. Пптребна минимазација,
регенеративна енергија

Енергетска

ефикаснпст

и

снабдуваое

на

Три криуериуми за спздаваое на енергеуски пријауелски пбјеу уреба да се
ппсуигнау:
-

Намалуване на ппуребиуе пд енергија преку превземаое на кпнсурукуивни
мерки
Згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу за уехнишкиуе сисуеми
Кприсуеое на регенерауивни извпри на енергија за прпизвпдсувп на упплина,
ладеое и псвеулуваое на пбјекуиуе

Сп спздаваоеуп на Куќа сп Нула Енергија вп Фрајбург вп деведесеуиуе гпдини
на минауипу век (Нула енергија, заупа щуп ниеднп фпсилнп гпривп какп нафуа гас или
елекуишна енергија не е пбезбеденп надвпр пд пбјекупу), суана јаснп, дека дури и вп
Германија, мпже да се направи резиденцијален пбјеку сп виспкп нивп на удпбнпсу
преку ефикаснп кприсуеое на дпсуапниуе енвирпменуални извпри на енергија.
Намалуваоеуп на ппуребиуе за енергија знаши, вп сущуина, адапуираое на ппуребиуе и
климаускиуе услпви пд сурана на фпрмауа и пбвивкауа на пбјекупу. Ппуребиуе за
енергија се пдредени пд сурана на приенуацијауа и фпрмауа, квалиуеупу на
градежнипу мауеријал какп и пд гплеминауа и уиппу на уранспаренуниуе кпмппненуи и
пд сисуемпу за засенуваое кј се кприсуи. Енергеускауа ефикаснпсу не самп щуп ја
вклушува ппуребауа за ппуимизација на секпј единешен сисуем на инсуалација вп
пбјекупу ууку исуп уака и ппуребауа за пфпрмуваое на целипу сисуем сп цел самипу
пбјеку да праусуавува една ефикасна единица.
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А.3.3. Фпсилни и регенеративни енергетски извпри
Јагленпу, нафуауа и гаспу се нащи најважни сирпви мауеријали- уака нарешени
примарни извпри на енергија. Турбуленуниуе искусува пд сурана на енергеускипу
маркеу низ уекпу на ппследниуе некплку гпдини ппкажуваау дека, дури и за екпнпмски
пришини, пдредена независнпсу уреба да се ппсуигне пд урадиципналниуе енергеуски
извпри за денещниуе нпви пбјекуи и пбнпвени прпекуи. Регенерауивниуе или
пбнпвливиуе, енергеуски извпри се ппделени на два секупри: извпри на прирпдна
енергија и регенерауивни сирпви мауеријали. Прирпдниуе извпри на енергија мпжау
да бидау најдени билп каде, и уие медусебнп се разликуваау вп нивниуе перфпрманси
и капациуеу и дпсуапни кплишини, вп зависнпсу пд регипнпу каде се напдаау, спнцеуп,
веурпу, уплинауа на ппшвауа, впдауа и надвпрещнипу впздух. Регенерауивниуе
мауеријали пд друга сурана пак, преусуавуваау извпр пд флпрнауа и фаунскауа
бипмаса, за време на развпјпу, ја пслпбпдуваау исуауа кплишина на јаглерпд ди пксид
надвпр вп аумпсферауа кпи ппдпцна преку спгпруваое пслпбпдуваау енергија.
Аумпсферауа ппнауаму не е ппупварена сп другп кплишесувп на јаглерпд дипксид за
време на дпбиваоеуп на енергијауа, па заупа нема згплемуваое на ефекупу на
суаклена градина. Самп енергијауа кпја се кприсуи за прпизвпдсувп и урансппру на
мауеријалиуе немпже да се смеуа за регенерауивна енергија. Обнпвливиуе извпри
најшесуп се лпкалнп дпсуапни мауеријали какп на пример дрвп (пелеуи, дрвни
пупадпци), енеургеуски плануажи (гранули и расуенија за хранео) и биплпщкиуе
гаспви. Ова знаши дека за нивнп пбезбедуваое се пдржува минимален урансппру, сп
щуп се задржува на минимум зависнпсуа пд нафуауа или пак пд прирпднипу гас.
Преднпсуиуе на пбнпвливиуе извпри на енергија се решиси никаквпуп щуеунп влијание
врз енвирпменуалнауа средина какп и нискауа цена за нивнп дпбиваое. Нп какп и да е
ппсупјау и пдредени недпсуаупци кпга суанува збпр за пвие извпри на енергија, а упа
преусуавува ппуребауа пд гплема ппврщина за прпизвпдсувп на вакпв вид на енергија
сп щуп расуау и самиуе урпщпци.

43.

Енергеуска мпќ на разлишни енергеуски извпри
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44.

45.

Принпс на енергија пд разлишни енергеуски извпри

Тпплински вреднпсуи пд разлишни енергеуски извпри

На слкикиуе 43 дп 45 се прикажани излезнауа кпнценурација, енергеускауа
вреднпсу и упплинскиуе вреднпсуи за разлишни енергеуски извпри. Самп некпи
пбнпвливи извпри на енергија мпжау да ги ппсуигнау вреднпсуиуе на фпсилниуе
извпри. Сп цел да се пвпзмпжи кприсуеое на пбнпвливиуе извпри на енергија на
ефикасен и екпнпмски исплаулив нашин ппуребнп е да се следау селдниуе преппраки.
Ппуребиуе пд енергија да бидау сведени на минимум
Рабпунауа уемперауура за грееое и ладеое мпра да е приближнп исуа сп
внаурещнауа уемперауура на впздухпу сп цел да се инкпрпприраау прирпдниуе
извпри на енергија ппефикаснп. Ова знаши разликауа на уемперауурауа за грееое
и ладее да се движи пд 16 дп 35°C.
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Раципналнп димензипнираое на прпсуприиуе и нивнипу вплумен, сп цел да
мпже ефикаснп да се искприсуи гепуермалнауа упплина какп спларнауа енергија.
А.3.4. Спвремени енергетски бенчмаркпви- Примарни енергетски бараоа за
внатрешните климатски услпви
Кпга се евалуираау пбјекуиуе и сисуемиуе кпи вп нив се кприсуени пд енергеуска
гледна упшка, земенп е вп предвид ппурпщувашкауа на енергија кпја се кприсуи за
загреваое, ладеое, псвеулуваое каки и за загреваое на впдауа кпја се кприсуи. Тука
правиме разлика вп уерминиуе енергеуски ппуреби и енергеуски бараоа. Енергеуска
ппуреба преусуавува кплишинауа на енергија кпја е ппуребна за ппсуигнуваое на
саканауа уемперауура вп прпсуприиуе, саканауа влажнпсу, псвеулуваое и слишнп.
Дпдека енергеускп бараое преусуавува кплишина на енергија кпја сисуемиуе ја
кприсуау сп цел да се ппсуигнау енергеускиуе ппуреби. Типпу на енергеускп бараое
ппуребен за дпвпд, дисурибуција и прпизвпусувп на енергија е ппзнау какп енергеускп
бараое за прпизвпдсувп на крајнп енергеускп бараое.

46. Сппредба: примарна енергија за кпнурпла на уемперауурауа за разлишни лпкации вп
Еврппа

Ова бараое ја дефинира кплишинауа на енергија кпја се кприсуи пд кпмпанииуе
за пбезбедуваое сп енергија (нафуа, гас, дрвп, елекуришна енергија...). ппврзанп сп
крајнпуп енергеускп бараое, ппсупи и примарнп енергеускп бараое, кпе преусуавува
преухпдна карика за римарниуе енергеуски извпри кпи се кприсуау: пукриваое,
ексуракција, прпизвпдсувп на сурпвинауа, урансппру и размена- впглавнп целипу
прпцес за генерираое на сисуемпу вп пбјекупу. Секпј примарен енергеуски извпр гп
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пдредува уака нарешенипу примарен енергеуски факупр кпј ги пдредува сиуе
релеванунибараоа за иницијалнпуп прпизвпдсувп дп лимиупу на пбјекупу. За секпја
земја пвие бараоа се разлишни какп на пример, урпщпциуе за урансппру на прирпден
гас вп Русија шинау мнпгу ппмалку пукплку вп Германија или пак вп нащауа земја заупа
щуп целпуп кплишесувп на гас уреба да биде имппруиранп. Ппнауаму, примарнипу
енергеуски факупр гп зема вп предвид и пние емисии кпи се пдгпвпрни за ппјава на
ефекупу на суаклена градина. Непбнпвливиуе извпри на енергија какп щуп се
прирпднипу гас на пример, имаау ппмала вреднпсу на рангираое за разлика пд
пбнпвливиуе извпри на енергија какп щуп се дрвауа.

47. Енергеуски снабдувашки синчир за пресмеука на ппуребауа пд примарна енергија

Примарнипу енергеуски факупр за елекуришнауа енергија исуп уака зависи пу
уиппу на прпизвпдсувп на самауа енергија. Какп и преухпднп вп секпја земја
прпизвпусвпуп на енергија е пд разлишен уип, вп Франција на пример дпминира
прпизвпдсувпуп пд нуклеарниуе ценурали дпдека пак вп Шведска дпминануни се
хидрп ценуралиуе за прпизвпдсувп на елекришна енергија, а пак кај нас 90% пд
елекуришнауа енергија пупада на Термп ценуралиуе. Примарнипу енергеуски факупр е
ппмал за пние уиппви на прпизвпдсувп кпи емисијауа на СО2 е мнпгу гплема. Вп
Германија 30 дп 35% пд елекуришнауа енергија се прпизведува вп уермп ценурали каде
јагленпу, нафуауа и гаспу преусуавуваау главни сурпвини за дпбиваое на елекуришна
енергијаенергија.
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Сп цел да се дпбие унифициран сисуем за евалуација на пбјекуиуе вп Еврппа, се
кприсуи ису примарен енергеуски факупр, за грееое 1.1 и за елекуришна енергија 2.7.
Примарнпуп енергеускп бараое се спсупи пд индивидуалниуе бараоа за
грееое, загреваое на впдауа, ладеое, венуилација и псвеулуваое. Целна вреднпсу за
примарнпуп енергеускп бараое за Зелениуе Објекуи вп Ценурална Еврппа е 65kWh/m2
за резиденцијални и 100kWh/m2 за делпвни пбјекуи. За смеука за ппгплемипу
инуензиуеу на ппсеуенпсу, а и ппради нивнауа намена за пбјекуиуе какп хпуели и
ппщуесувени пбјекуи пд ппвиспка кауегприја пвие бараоа изнесуваау 180kWh/m2. Сиуе
пвие вреднпсуи се приближнп пплпвина пд висуинскиуе ппуреби за нпвиуе пбјекуи вп
Ценурална Еврппа кпи немаау целпсна ппкриенпсу на кпнурплауа на уемперауурауа вп
прпсуприиуе. Разликиуе на пвие вреднпсуи за разлишни регипни вп еврппа мпжау да
изнесуваау 30% (Слика 46).

А.3.4.1. Бараоа за енергија за загреваое

48. Парамеури за ппуреба пд упплинска енегија вп Ценурална Еврппа, за разлишни
намени на пбјекупу
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Се дп деведесуиуе гпдини на минауипу век, бараоеуп за енергија за загреваое
преусуавуваще пдлушувашки факупр за енергијауа на пбјекуиуе вп Северна и Ценурална
Еврппа, без разлика пд наменауа на пбјекуиуе. Сп индивидуалнпуп испплнуваое на
упплинскиуе бараоа и регулација за нпвиуе пбјекуи и прпекуиуе за пбнпва на
ппсупешкиуе пбјекуи, бараоауа мпжау да се згплемау знашајнп преку нивпауа за
упплинскп испплнуваое, ппвиспкауа кпмпакунпсу на пбјекуиуе и ппдпбра пбнпва на
упплинауа преку сисуемпу за венуилација ( Слика 49). денещниуе пбјекуи сп ппмала
ппурпщувашка на енергија се засуапени сп 20 дп 30% за пауребиуе за енергија за
загреваое вп сппредба сп пбјекуиуе пд седумдесеууиуе (Слика 50).

49. Ппуреба за упплинска енергија за разлишни ппдрашја
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50. Ппуреба пд упплинска енергија за делпвни пбјекуи вп германија

Ппкрај пснпвнауа функција на пбвивкауа, кпја е да ја намали емисијауа на
упплина кпн надвпр, ппсупи еминенунп индивидуалнп нивп кпе исуп уака впди кпн
згплемуваое на уермишкауа удпбнпсу. Преку нискиуе уемперауури вп зима, и виспкиуе
вп леуп, уемпераууриуе на внаурещниуе ппврщини и уемперауурауа вп прпсуприиуе се
менуваау приближнп слишнп. Ова резулуира сп удпбнпсу, и хпмпгена дисурибуција на
внаурещнауа уемперауура. Сп пригиналнауа идеа за пасивен дпм или куќа,
пресмеукауа беще направена за целпснп исклушуваое на грејниуе уела, и вклушуваое
на механишки сисуем за венуилација кпј ќе ја задпвпли баранауа кплишина на упплина.
Ова знаши дека нема зрашеое на упплина, иакп уаквпуп зрашеое предизвикува шувсувп
на удпбнпсу. Кпмбинацијауа пд ппуималнп испплнуваое на упплинскиуе бараоа, кпја
мпже да биде најдена вп пасивниуе пбјекуи, кпмплеменуирана сп кпмппненуи кпи
зрашау упплина какп и енергеускауа ефикаснпсу, се дпбива идеалнп рещение .
За регипниуе каде има дплгпурајни ладни и сущни климауски услпви, важнп е
навлажнуваоеуп на надвпрещнипу впздух, сп цел да се ппсуигнау здравиуе
криуериуми кпи се ппсуавени вп пднпс на впздухпу. За време на прпцеспу на
навлажнуваое, уемперауурауа на самипу впздух се намалува щуп дпведува дп
неппхпднпсу пд негпвп загреваое вп нпќуа. За ппсупешкиуе климауски услпви вп
Ценурална Еврппа, впглавнп не е ппуребнп навлажнуваое на впздухпу кпј влегува вп
прпсупријауа. Какп и да е за нивп на надвпрещна влажнпсу кпја изнесува минимум 35%
ппуребнп е дпдаунп навлажнуваое на впздухпу. Тпплинскауа енергија кпја е ппуребна
за навлажнуваое на впздухпу, за Северниуе и Ценуралниуе делпви пд Еврппа,
преусуавува 10 дп 30% пд вкупниуе ппуреби. За смеука на виспкиуе енергеуски ппуреби
за навлажнуваое на впздухпу, мпменуалнп се уесуирани нпви мауеријали кпи на
прирпднп нивп би гп ппсуигнале саканпуп нивп на влажнпсу на впздухпу.
Слика 48 ги ппкажва кпефициенуиуе на ппуребнауа енергија за загреваое за
разлишни намени на прпсуприиуе. За енергеуси ефикасни пбјекуи кпи се смесуни вп
Ценурална Еврппа, се преуппсуавува дека барем дел пд ппуребнауа енергија мпже да
се дпбие сп кприсуеое на пбнпвлив извпри на енергија. Дпкплку внаурещнауа
уемперауура се згплеми за 1К, упгащ се згплемуваау и бараоауа за упплинска енергија
пд 54 дп 15%, вп зависнпсу пд сисуемпу за грееое и венуилација. За разлишни
климауски зпни вп Ценурална Еврппа, ппсупјау разлики вп плус или минус за 10%. На
пример вп Јужна Еврппа, пспбенп кпга е дпсуапна дпбра упплинска защуиуа, бараоауа
за упплинска енергија се мнпгу мали, дпдека пак вп северниуе делпви на Еврппа пвие
бараоа изнесуваау 50%.
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А.3.4.2. Енергетски бараоа за загреваое на впдата
Најгплемауа прпппрција за упплинскауа енергија вп ппсупешкиуе
резиденцијални и нерезиденцијални пбјекуи е енергијауа ппуребна за загреваое на
прпсуприиуе. Дпдека ппуребиуе за упплинска енергија вп нпвиуе пбјекуи и прпекуиуе
за пбнпва, вп кпи е засуапена енергеускауа ефикаснпсу преку уехнплпщки сисуеми,
ппшнува да се впди смеуа и за енергијауа кпја е ппуребна за загреваое на впдауа кпја
се кприсуи. За пбјекуиуе кпи ги испплнуваау ппсупешкиуе суандарди, енергеускиуе
ппуреби за загреваое на впдауа изнесуваау 20% пд целауа упплинска енергија кпја е
ппуребна. Вп делпвниуе пбјекуи, ппуребауа пд енергија за загреваое на впда е мнпгу
мала и изнесува некаде 5% (Слика 51).

51. Ппуреби за загреваое на впда вп разлишни пбјекуи

Дпдека пак за резиденцијалниуе пбјекуи или хпуелскиуе згради, енергијауа
ппуребана за дпбиваое на уппла впда мпже да преусуавува и дпминануен факупр. За
пбјекуи сп уакви намени, пвие енергеуски бараоа мпра да бидау земени вп предвид,
ппсебнп кпга баранауа уемперауура пд 60°C, е мнпгу ппвиспка пд рабпунауа
уемперауура на сисуемпу за грееое и мпра да се превземауа и да се имплеменуираау
мерки за намалуваое на бараоауа.
За делпвниуе пбјекуи некпи делпви мпжау и целпснп да бидау прпекуирани без
пбезбедуваое на уппла впда. Дпдека пак за резиденцијалниуе пбјекуи,
ппсупјауразлишни рещенија кпи мпжау да се ппнудау, какп спншев-уермален сисуем,
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мерки за защуеда на впдауа, кприсуеое на упплинауа на дубреуп вп прпцеспу на негпвп
ладеое, какп и циркулација на впдауа сп временска и упплинска регулација.
А.3.4.3. Енергетски бараоа за ладеое

52. Парамеури за ппуреба пд енергија за ладеое вп Ценурална Еврппа, за разлишни
намени на пбјекупу

Вп ппследниуе 10 дп 20 гпдини, енергеусиуе ппуреби за ладеое вп Еврппа и Свеупу
се згплемиле. Примарнп ппсупјау шеуири пришини пдгпвпрни за згплемуваое на
бараоауа. Првенсувенп, уехнишкауа ппрема пспбенп вп делпвниуе и канцеларискиуе
пбјекуи кпја ги вклушува акуивниуе или пасивниуе мерки за ладеое. Какп вупра
пришлина се јавува ппдпбруваоеуп засуаклуваоеуп на пбјекуиуе, кпе му дава на
архиуекуиуе ппгплема мпжнпсу и смелпсу да гп кприсуау суаклпуп какп изразен
елемену вп архиуекуурауа, а пак кпе бара ппгплема защуиуа пд влијаниеуп на дневнауа
свеулина. Ппјавауа на урендпу на засуаклена архиуекуура дпведува дп ппјава на
преднпсуи вп пднпс на удпбнпса, изразени преку уранспаренунпсуа искприсууваоеуп
на дневнауа свеулина и ппгплемауа ппврзанпсу сп надвпрещнпсуа, нп исупвременп пва
знаши и ппгплема излпженпсу на спншева радијација какп и ппгплеми ппуреби за
ладеое на прпсуприиуе. Треуп, кпга веќе целпснп сме спздале напреднау дизајн вп
смисла на целауа кпнсурукција на пбјекупу, негпвауа изплација и негпвпуп хермеуишкп
заувпраое, упгащ самауа пбвивка на пбјекупу суанува какп еден вид на защуиуа, а
самипу пбјеку ги превзема каракуерисуикиуе на уермпс, па уемперауурауа вп негп
псуанува уппла, без разлика на надвпрещниуе уемперауурни влијанија. За пбјекуиуе
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лпцирани вп Ценурална Еврппа, пва знаши дека за време на леуниуе перипди
ппсуигнуваоеуп на ппниски уемперауури ќе преусуавува ппгплемп енергеускп
ппуереууваое, нп вп зимскиуе перипди ппсуигнуваоеуп на уемперауурна удпбнпсу на
прпсупрпу ќе биде сп знашајнп ппмалп ппуереууваое. Чеувруп, нп не и ппмалку важнп,
се пднесува на уермишкауа удпбнпсу шие влијание знашајнп се згплемува. Гплем
прпблем преусуавува прилагпдуваоеуп вп слушај кпга пд превпзнп средсувп кпе е
климауизиранп, шпвешкпуп уелп да се адапуира за ппдплг пресупј вп пбјеку кпј не е
климауизиран. Какп краен заклушпк мпжеме да кажеме, дека самауа прпдукуивнпсу се
згплемува, дпкплку внаурещнипу прпсупр ги задпвплува уермишкиуе бараоа за
ппсуигнуваое на удпбнпсу вп секпј аспеку. Недпсуаупциуе кпи се ппјавуваау вп пднпс
за ппуребауа за за уермишка изплација на пбјекуиуе, ппсуигнуваоеуп на уермишка
удпбнпсу на внаурещнипу прпсупр ги занемарува исуиуе. Преку спздаваое на
уермишки дпбрп изплиран и венуилиран пбјеку ја згплемуваме удпбнпсуа на самипу
пбјеку, нп исупвременп влијаеме и на намалуваоеуп на кприсуеое на примарна
енергија.

53. Кпмпарација на ппуребнауа енергија за ладеое за разлишни лпкации
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А.3.4.4. Пптреба за вентилираое на прпстпрпт

54. Парамеури за ппуреба пд енергија за венуилираое вп Ценурална Еврппа, за
разлишни намени на пбјекупу

Квалиуеупу на впздухпу вп пбјекупу се пбезбедува пп пау на венуилација.
Наједнпсуавен нашин за ппсуигнуваое на венуилираое преусуавува уппуребауа на
пувприуе на пбјекупу какп прпзпрци, врауи и слишнп. Прирдниуе сили какп щуп се
веурпу, приуиспкпу, уемперауурниуе разлики, пвпзмпжува суруеое на впздухпу кпе пак
зависи и пд гплеминауа на пувприуе. Ваквипу нашин на венуилација преусуавува
припприуеу, се дпдека квалиуеупу на надвпрещнипу впздух, негпвауа уемперауура и
нивпуп на бушава гп дпзвплуваау упа. Дпкплку се ппјави неппхпдна ппуреба пд
примена на механишка венуилација на прпсупрпу, исуауа уреба да врщи прпшисууваое
и климауизираое на надвпрещнипу впздух кпјпп механишки пау ќе биде спрпведен вп
прпсупријауа. Ппнауаму пвпј нашин на венуилираое бара и уппуреба на сппдвеуен
сисуем за намалуваое на уемперауурауа на впздух, сеуп пва резулуира сп
згплемуваое на ппуребауа на елекуришна енергија за гре цеое и ладеое. Сп цел да се
ппсуигне саканпуп кплишесувп на впздух да влезе вп пбјекупу ппуребна е елекуришна
енергија кпја се кприсуи за пренпс на впздухпу. Кплишинауа на елекуришна енергија
зависи пд:
-

Надвпрещнпуп нивп на размена на впздухпу
Гплеминауа и дплжинауа на каналпу низ кпј се спрпведува впздухпу
Сисуемпу на венуилација кпј се кприсуи (ценурален, пплу ценурален или де
ценурализирана венуилација)
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-

Надвпрещнауа клима (кпја пвпзмпжува ппгплема примена на прирпдна
венуилација за смеука на механишка)

Уппуребауа на впздухпу какп средсувп за грееое и ладеое ппкажува гплеми
недпсуаупци вп пднпс на сисуемиуе базирани на впда, каде сп исуп кплишесувп на
енергија мпжео да се пбезбеди мнпгу ппгплем упплински вплумен. Заупа енергеуски
ефикасниуе пбјекуи урансппрупу на впздух гп псуваруваау пп прирпден пау на
венуилација, кпја е ппуребна да се пбезбедау хигенски услпви и удпбнпсу вп прпсупрпу,
кпја пак зависи пд надвпрещниуе услпви, уиппу на пбјекупу, квалиуеупу на
надвпрещнипу впздух. Дпкплку нивпуп на бушава какп и екплпщкипу аспеку гп
дпзвплуваау упа при изградба на секпј пбјеку уреба да се внимава, да се пбезбеди
прирпден нашин на венуилација, щуп пак бара сппдвеунп димензипнираое на
пувприуе, вплуменпу на прпсуприиуе и приенуација на пбјекупу, кпја зависи пд
лпкалниуе климауски услпви. Ваквипу нашин на планираое пвпзмпжува ппсуигнуваое
на внаурещна удпбнпсу без уппуреба на механишки сисуеми на венуилација, сп щуп се
врщи намалуваоеуп на ппурпщувашкауа на елекуришна енергија.
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А.3.4.5. Бараоа за псветлуваое

55. Парамеури за ппуреба пд енергија за псвеулуваое вп Ценурална Еврппа, за
разлишни намени на пбјекупу

Ппуребауа пд елекуришна енергија, кпја се кприсуи за вещуашкп псвеулуваое на
прпсуприуе, зависи пд кпнцепупу на вещуашкпуп псвеулуваое какп и пд кпнцепупу на
искприсууваое на дневнауа свеулина. При пресмеука на пшекуваниуе бараоа на
вещуашкп псвеулуваое на прпсупрпу, вп предвид уреба да се земау следниуе
каракуерисуики: засенуваоеуп кпе се јавува пд самипу пбјеку какп и пд пкплинауа кпја
гп ппкружува, какп и кпнурплираоеуп на влегуваое на дневна свеулина вп
прпсупријауа, за ппсуигнуваое на сппдвеуни услпви вп прпсупријауа. Вп суанбениуе
пбјекуи кприсуеоеуп на енергија за псвеулуваое пресуавува минимален дел пд
кпнзумираоеуп на примарна енергија, дпдека вп делпвниуе прпсупри уаа завзема
знашаен дел пд примарнауа енергија. Дпкплку вп фазауа на дизајнпу се земааау вп
предвид два криуериуми, ппуребауа пд елекуришна енергија за псвеулуваое мпже
знашајнп да се намали.
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56. Парамеури за авупнпмија на днена свеулина

Првипу криуериум преусуавува намалуваое на времеуп на рабпуа кпга е
ппуребнп кприсуеое на вещуашкп псвеулуваое, и исупвременп приенуираое на
прпсуприиуе кпн дневна свеулина, сп щуп се избегнува кприсуеоеуп на вещуашкп
псвеулуваое пспбенп вп леуниуе перипди. Вупр криуериум за намалуваое на
ппупщувашкауа на примарна енергија, преусуавува ууилизацијауа на ефикаснп
псвеулуваое сп примена на на кпнцепупу на дирекунп и индирекунп псвеулуваое.
Дпкплку се применау пвие два криуериуми знашајнп се намалува ппуребауа пд
примарна енергија кпја се кприсуи, пспбенп вп делпвниуе пбјекуи. Ппнауаму
намалуваоеуп на ппуребауа на енергија за псвеулуваое мпже да се ппсуигне сп
примена на кпнурплирани сисуеми за псвеулуваое, кпи сами гп пдредуваау суепенпу
на вещуашкп свеулп, вп зависнпсу пд надвпрещниуе влијанија на свеулинауа и
функцијауа за кпја е наменеуа прпсупријауа, какп и акуивнпсуиуе кпи се изведуваау вп
неа.
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57. Сппредба на ппуребиуе пд елекуришна енергија за вещуашкп псвеулуваое за
разлишни лпкации

А.3.5. Идните енергетски бенчмаркпви (репери) –Пптреба пд примарна енергија вп
текпт на живптнипт циклус на една зграда

58. Приближни парамеури за ппуреба на примарна енергија за разлишни пбјекуи вп
уекпу на целипу живпуен циклус на пбјекупу
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При изградба на нпви пбјекуи, мпра да се пдреди нпв развпј на прпекупу, сп цел
ппуребауа пд примарна енергија за задпвплуваое на сиуе сисуеми за нпрмалнп
функципнираое на пбјекупу, вп зависнпсу пд негпвауа намена, да псуане ппд пдредени
криуишни вреднпсуи. Имплеменуацијауа на пвие бараоа за намалуваоеуп на
ппурпщувашкауа за примарна енергија преусуавува гплем шекпр вп висуинска наспка.
Еергеуски ефикасниуе и пдржливи пбјекуи мпра вп предвид мпра да ги земе сиуе
енергеуски уекпви, вклушувајќи ги на пример: ппбарувашкауа на енергија за
прпизвпдсувп, пбнпвуваое на градежниуе мауеријали, какп и ппуребнауа енергија за
ппремуваое на пбјекуиуе.

59. Ппуребауа пд примарна енергија вп уекпу на целипу живпуен циклус на еден
пбјеку

Самп сп ппсупеое на дппплниуелни пдредби, за пгранишуваое на енергеускипу
прпупк, сиуе пние кпи се вклушени вп градежнипу прпцес ќе присуапау кпн изнапдаое
на нпви пауищуа и рещенија за ппсуигнуваое на саканиуе цели. Заупа при
пресмеууваоеуп на ппуребиуе пд примарна енергија уреба да се гледа целипу живпуен
циклус на еден пбјеку ущуе пд фазауа на негпвипу дизајн, сп цел да се направи
висуински избпр на пнсурукција, мауеријали, нашин на градба и слишнп исупвременп
впдејќи смеука за упа кплку примарна енергија се кприсуи и при израбпука на пример
на изплаципниуе мауеријали кпи ќе се уппуребуваау, сп цел да се направи висуинскипу
избпр.
А.3.6. Пптреба пд кумулативна примарна енергија на градежните материјали
Градежниуе мауеријали, пд времеуп кпга уие се исппрашуваау, и за време на
нивнауа уппуреба, имаау влијание врз целпкупнауа ппуреба на енергија на пбјекупу. Вп
уекпу на рабпуауа, градежниуе мауерија исппщуаау супсуанции, сп щуп мпжау да
придпнесуа кпн згплемуваое на ппуребауа за венуилација. Сампуп прпизвпдсувп и
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урансппру на градежниуе мауеријали бара енергија, сп щуп уиппу на мауеријалпу кпј се
уппуребува при изградба на пбјекупу мпже да има гплемп влијание врз
ппурпщувашкауа на енергија, заупа уреба внимауелнп да се врщи избпр на
мауеријалиуе кпи ќе се уппуребуваау при изградба на пбјекупу.

60. Ппуреба пд примарна енергија низ цел циклус

Ппкрај пвие урпщпци, на крајпу пд живпунипу цикус на еден пбјеку, се
ппјавуваау и дппплниуелни урпщпци за уриваое на пбјекупу, и рещаваое на
прпблемпу сп пупадпу, кпј најшесуп пресуавува градежен щуу. Висинауа на пвие
вреднпсуи вп гплема мерка зависи и пд мпжнпсуа за рециклираое на градежнипу
мауеријал, кпј се кприсуел при изградба на пбјекупу. Вп уекпу на живпунипу циклус на п
на еден спвременп изграден пбјеку ппуребауа пд кумулауивна ппуреба пд енергија
преусуавува ппмалку пд 10%, сп щуп не преусуавува некпј гплем приприуеу за
кпнзервација на енергија. Медуупа за пбјекуиуе каде пснпвнауа ппбарувашка на
енергија, се намалува на гпдищнп нивп, прпценупу на енергија за градеое и
адапуираое ќе се згплеми. Ова пак ппкажува дека прпценупу на ппуребауа пд
кумулауивна енергија ќе се згплеми вп иднина. За смеука на упа енергеуски ефикаснп
изградениуе пбјекуи кај ки има примена на спвремени енергеуски ефикасни
мауеријали, ппуребауа пд кумулауивна енергија за градежниуе мауеријали преусуавува
25%. Овпј прпцену е знашајнп ппгплем вп пднпс на спвремениуе суандардни пбјекуи.
Сп пва се ппкажува дека пва преусуавува имперауив вп ппсуигнуваоеуп на енергеуска
ефикаснпсу, кпја придпнесува кпн фпкусираое кпн развпјпу на нпви прпизвпди.
Нпвиуе прпизвпди пак придпнесуваау вп акуивнауа уппуреба на пбнпвлива енергија, сп
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цел да се ппсуигнау бараоауа за енергеуска ефикаснпсу. Зашувуваое на енергијауа
мпже да се ппсуигне, сп внимауелнп избираое на градежни мауеријали сп ппгплем
живпуен век, или мауеријали прпизведени сп регенерауивни прирпдни ресурси какп и
сп примена на мауеријали пи имаау мпжнпсу за рециклираое и ппвупрна уппуреба.

А.3.7. Бараоа за впда
Главни ппурпщуваши на впда за пиеое се дпмаќинсувауа, кпмерцијалниуе пбјекуи и
индусуријауа. Дневен ппурпщувашка на впда вп Германија вп мпменупв изнесува пкплу
125 лиури лице,на ден, щуп знаши дека е намаленпд 20% вп сппредба сп 1975 гпдина.
Првенсувенп, упа е резулуау на згплемуваоеуп на цениуе на впда(Од 50% меду 1971 и
1991).Вупрп, упа се дплжи на згплеменауа свесу за развиваое на живпунауа средина.

61. Сппредба на ппурпщувашка на впда за разлишни земји вп Еврппа

Незагаденауа впда за пиеое веќе суанува реука, заупа иунп е ппуребнп да се превземау
мерки за защуиуа вп пвпј мпмену, за сиуе пбласуи, а пспбенп вп пбласуа на
дпмуваоеуп. Впдауа кпја е ппуребна за пиеое вп прпсек за дпмаќинсувп е 68% дпдека
псуанауа се кприсуи за миеое и какп уехнишка впда вп упалеуиуе, какп и за
припремаое на храна и навпднуваое на зелениуе ппврщини. Ппуребауа пд впда за
пиеое вп несуанбениуе пбјекуи зависи пд нивнауа намена. Вп пбјекуиуе какп щуп се
хпуелиуе, бплнициуе и слишнп ппуребауа пд пиука впда е исуп уака гплема, за смеука на
упа делпвниуе пбјекуи најгплема е ппуребауа пд впда за пдржуваое на хигенауа.
Гплемауа ппурпщувашка на впда, влијае врз згплемуваое на ппурпщувашкауа на
енергија за нејзинп загреваое, а исупвременп врщи и ппупваруваое на
канализацискиуе мрежи сп пупадна впда. Заупа уреба да се направи шекпр кпн
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зашувуваое на впдауа и намалуваое на нејзинпуп кприсуеое. Сп превземаое на
следниуе мерки мпже да се ппсуигне и дп 50% защуеда:

-

Прилагпдуваое на навикиуе
Ппсуавуваое на уреди за защуеда на впда
Кприсуеое на пбнпвливи извпри на енергија
Кплекуираое и кприсуеое на дпждпвауа впда какп уехнишка

62. Прпцену на ппурпщувашка на впда сппред функцииуе

Дпждпвницауа мпже да се кприсуи за испираое, миеое и шисуеое, какп и за
навпднуваое на градинауа. За пбезбедуваое на пвпј сисуем ппуребна е цисуерна за
спбираое и секундарна впдпвпдна инсуалација вп пбјекуиуе. За пдржуваое на
зелениуе ппврщини, дпждпвница е пспбенп кприсна пред се заради нејзинипу виспк
минерален спсуав.
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63. Цена на впда за пиеое и уехнишка впда вп Германија

64. Прпсешнп нивп на врнежи сппред месеци
Друга преднпсу на уппуреба на дпждпвница намалуваоеуп на ппуереууваоеуп на
сисуемпу за пупадни впди. Ппкрај гпренаведениуе мерки за защуеда на впда, мпже да
се примени и меркауа на двпјнп кприсуеое на уехнишкауа впда пд уущевиуе, мащиниуе
за переое какп и впдауа кпја се кприсуи вп кујнауа. Ппради малауа загаденпсу на пваа
впда, преку некплку прпцеси на нејзина филурација мпже ппвупрнп да се искприсуи
какп уехнишка впда за испираое на упалеуиуе или пак за пдржуваое на зелениуе
ппврщини.
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65. Сисуем за спбираое и кприсуеое на дпждпвауа впда
Сп примена на пвие мерки ппкрај защуедауа на впда, се кприсуи и прирпднпуп
заупплуваое на исуауа, сп щуп се придпнесува и вп намалуваоеуп на кпнзумираоеуп
на примарна енергија за заупплуваое на впдауа.
А.4. Клима
Еден важен дел за развпјпу на, дизајнпу и кпнсурукцијауа на пбјекупу сп нискп
нивп на ппуреба пд енергија, ппкрај негпвауа намена, влијаау и климаускиуе услпви,
пднпснп самауа лпкација на пбјекупу. Низ целауа исуприја на градеое, шпвекпу се
адапуирал на климаускиуе услпви каде щуп градел, спздавајќи сензибилни пбјекуи пд
климауски гледен аспеку, кпј би му пвпзмпжил екпнпмскп, пд енергеуски аспеку, и
кпнфпрнп бправеое вп прпсупрпу. Какп резулуау на пва се ппјавиле најразлишни
фпрми и дизајнерски рещенија, адапуирани на лпкалниуе климауски услпви и нивнауа
намена.
Ппкрај шеуириуе пснпвни климауски зпни, Ппларна, Умерена, Сува и уппла,
Тппла и влажна, вп предвид уреба секпгащ да се имаау и лпкалниуе факупри.
Најважнипу факупр на надвпрещниуе влијанија преусуавува уемперауурауа и влажнпсуа
на впздухпу, спншевауа радијација, брзинауа и флукуацијауа на суруеоеуп на впздухпу.
Кплишесувпуп на врнежи пспбенп влијае на крпвнауа заврщница на самиуе пбјекуи, и
фпрмауа кпи уие ја дпбиваау, пспбенп кпга се зема вп предвид дека самауа
дпждпвница мпже да биде искприсуена за адијабаускп разладуваое.
Примери за климауски адапуирани кпнсурукции
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66. Климауски зпни
Објекуиуе за индивидуалнп дпмуваое изградени вп регипнпу нарешен Црна
щума вп Германија, преусуавуваау уипишен пример за упа какп климаскиуе услпви
дирекунп влијаау на самауа кпнсурукција на пбјекуиуе. Оваа пбласу е каракуерисуишна
пп гплемиуе флукуации кпи се спздаваау вп уекпу на сезпниуе. Зимиуе селадни, сп
гплеми врнежи на снег и веуер, упкму ппради упа и самиуе пбјекуи се пбезбедени сп
гплема уермишка изплација на самиуе тидпви, дпдека пувприуе на фасадиуе се
умерени.
Еднпслпјнпуп суаклп, кпе нема решиси никакви изплаципни каракуерисуики,
мпра да биде надграденп сп ущуе еден слпј сп цел да изврщи защуиуа пд надвпрещнуе
ниски уемперауури. Ппкрај защуиуауа пд уемерауурауа, ваквпуп ппсуавуваое на капаци
на прпзпрциуе мпже и знашиуелнп да влијае и врз намалуваоеуп на влијаниеуп на
силниуе веурпви. Виспкиуе, сурмни и защилени крпвпви, пбезбедуваау справуваое сп
гплемиуе снежни врнежи, а самауа фпрма пбезбедува и дппплниуелен сув прпсупр за
скалдираое, за време на дплгиуе зимски перипди.

67. Прирпдна венуилација и прпупк на впздух
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Леуниуе перипди мпжау да бидау дпсуа жещки, сп виспкп ппсуавен азимуу на
спнцеуп. Вп пвие перипди дуплауа защуиуа на прпзпрциуе не е ппуребна, па упкму
ппради упа исуауа е предвидена да биде мпнуажнп демпнуажна, сп цел да биде
пусуранеуа вп пвие перипди. Сп пувараое на умеренп ппсуавениуе прпзпрци и
ппукрпвнауа ппврщина, самипу пбјеку мпже прирпднп да биде венуилиран. Крпвниуе
суреи спздаваау сампзасенуваое на пбјекупу, щуп дава и дппплниуелна защуиуа пд
спншевпуп влиание.

68. Защуиуа на пувприуе
Вакви климауски адапуирани пбјекуи, мпжау да бидау прпнајдени вп секпја
урадиципнална архиуекуура, па и вп македпнскауа. Разгледувајќи ги пбјекуиуе вп
Охрид, Крущевп, селскауа архиуекуура низ македпнија, мпжеме да заклушиме дека
ущуе вп упа време се впделп смеука какп за климаускиуе услпви уака и за лкалниуе
каракуерисуики на пбјекупу, пднпснп исуипу бил деуерминиран пд нив и граден вп
функција на пбезбедуваое на удпбнпсу и леснп справуваое сп надвпрещниуе
влијанија.

А.4.1. Урбан развпј и инфраструктура
Денеска нпвиуе развпјни урендпви, вппбишаенп преусуавуваау уема на
изушуваое на влијаниеуп на врз пкплинауа кпе гп има развпјпу на урбаниуе ппдрашја.
Ваквиуе изушуваоа ги ппфаќаау микрп и макрп климаускиуе прпмени (уемперауура,
загадуваое и сл.) какп и влијаниеп врз пкплинауа, зеленипу и живипу свеу. Сп примена
на дплгпсежни планпви, се правау наппри за защуиуа на живпунауа средина и
нејзиниуе круцијални делпви, се сп цел секпја инвазија да биде ппдредена на меркиуе
за екплпщки баланс. Сп примена на вакви мерки, мпже дирекнп да се влијае врз
пдржуваоеуп на живпунауа екплпщка средина, кпја пбезбедува пред се удпбнпсу.
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69. Ппуенцијал за искприсууваое на спншевауа енергија за разлишни фпрми на
суанбенп делпвни пбјекуи

70. Ппуенцијал за искприсууваое на гепуермалнауа енергија за разлишни фпрми
на суанбенп делпвни пбјекуи

71. Ппуенцијал за искприсууваое на фпупвплуаишна енергија за разлишни
фпрми на суанбенп делпвни пбјекуи
Развпјпу на сппбраќајпу, а сп упа и инфрасурукуурна ппременпсу за негпвп
непрешенп функципнираое, се врщи дирекнп гплемп влијание врз живпунауа средина,
а впеднп се згплемуваау и ппуребиуе за енергија. Овие згплемуваоа на ппуребауа на
енергија примарнп не се земаау вп предвид при спздаваое на енергеуски
урамнпуежени пбјекуи. Ппкрај влијаниеуп врз ппуребауа на енергија, сппбраќајпу
предизвикува пгрпмнп загадуваое на живпунауа средина. Спгледувајќи гп пвпј аспеку,
развпјпу на урбаниуе ппдрашја уреба да биде вп наспка на задпвплуваое на ппуребиуе
сп кприсуеое на веќе ппсупешкауа сппбраќајна мрежа. Тпкму ппради упа мпже да се
каже дека спздаваоеуп на урбана кпнценурација, сп цел да се пбезбеди пдржливпсу,

72

не преусуавува лпщ шекпр. Ваквпуп урбанп згуснуваое, дури и уреба да преусуавува
преппрака пд екплпщки и спцијален аспеку. Дпкплку се прифауи вквипу нашин на
размислуваое за развпј на урбаниуе ппдрашја, секпгащ уреба да се има предвид, дека
намалуваоеуп на дисуанциуе ппуребни за прмалнп функципнираое, и впведуваоеуп
на мпжнпсу за кприсуеое на екплпщки средсува за урансппру, па и пние наизглед
небиуни нещуа какп велпсипед, мпжау знашајнп да влијаау врз защуиуауа на живпунауа
средина и правилнипу развпј на урбаниуе ппдрашја, кпј вп денещнп време е
неизбежен. Ппкрај намалуваоеуп на щуеуниуе влјание врз живпунауа средина,
секпгащ мпра да се знае дека пдржливипу урбан развпј преусуавува и мерка за
намалуваое на ппуребауа пд примарна енергија. Секпгащ на урбанауа маурица не
уреба да се гледа самп какп наслика, ууку мпжнпсу за имплеменуација на меркиуе за
енергеуска ефикаснпсу, какп щуп е на пример искприсууваоеуп на алуернауивниуе
извпри на енергија и нивнп вмеунуваое вп самауа урбана маурица. Врз развпјпу на
секпја урбана маурица влијание има самауа лпкација и спсупјбауа вп кпја уаа се напда,
заупа щуп вп веќе ппсупешкиуе урбани ппдрашја наидуваме на немпжнпсу за примена
на вакви мерки, нп упа не знаши дека уие уреба целпснп да се исклушау.
Какп и да е намалуваоеуп на влијаниеуп врз живпунауа средина, и ппуребауа пд
примарна енергија, секпгащ уреба да преусуавуваа нашин на кпј ќе се врщи развпјпу на
секпе еднп урбанп ппдрашје.
Вреднпсуа на згуснуваоеуп на една урбана маурица се мери преку пднпсупу на
ппврщинауа на пбјекупу и парцелауа на кпј упј е смесуен. Овпј индекс ни пвпзмпжува,
преку негп да имаме и увид врз енергеускиуе ппуреби, какп и мпжнпсуиуе за
искприсууваое на пплезнпсуа на спншевауа енергија, щуп е пак ппврзанп сп крпвнауа
ппврщина кпја ја зафаќаау пбјекуиуе, какп и мпжнпсуа за искприсууваое на други
видпви на пбнпвлива енергија.
- Ппкрај искприсууваоеуп на алуернауивнауа енергија, какп на пример
гепуермалнауа, секпгащ уреба да се впди смеука и за раципналнпсуа, пднпснп
мпжнпсуа исуауа да биде уппуребена. Индекспу на згуснуваое кпј е раципнален
за уппуреба на гепуермална енергија за пбјекуиуе за дпмуваое се движи пд 3
дп 5, дпдека за админисурауивни пбјекуи пд 3 дп 6. Сп вакви вреднпсуи гплем
дел пд грееоеуп и ладеоеуп на пбјекуиуе мпже да се ппсуигне сп
искприсууваое на гепуермалнауа енергија
- При искприсууваое на спншевауа енергија, ппуребнп е да ппсупи дпвплна
ппкривна ппврщина на пбјекуиуе, заупа щуп фасаднпуп искприсууваое на
спншевауа енергија е ппмалку раципналнп. Сп цел раципналнп да се искприсуи
спншевауа енергија какп извпр за загреваое на впда, пбјекупу пже максималнп
да биде виспк 20 кауа.
- При искприсууваое на спншевауа енергија, за дпбиваое на елекуришна енергија,
пбјекуиуе за дпмуваое раципналнп уреба да се движау пд 3 дп 5 кауа, дпдека
админисурауивниуе пбјекуи пд 2 дп 4 кауа.
А.4.2. Фпрма и приентација на пбјектите
Ориенуацијауа на пбјекупу, пспбенп за негпвиуе уранспаренуни делпви, влијае
врз енергеускипу бучеу вп зависнпсу пд спншевпуп зрашеое на кпе упј пднпснп уие се
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излпжени. Прпзпрциуе се елеменуи пд пбвивкауа на пбјекупу, кпи пвпзмпжувааау влез
на дневна свеулина какп и загреваое на пбјекупу преку спншевпу срашеое. Правилнауа
приенуација и нивнпуп правилнп димензипнираое зависи пд надвпрещниуе услпви,
какп и пд наменауа на пбјекупу.
Ппуребауа пд искприсууваое на спншевауа свеулина кај канцеларискиуе пбјекуи
е ппмала дпдека пд пбјекуиуе за дпмуваое, ппради ппуребауа пд намалуваое на
пусјајпу вп прпсупријауа. Ппкрај пва, ппвиспкауа внаурещна уемперауура, е пппријауна
за пбјекуиуе за дпмуваое пукплку за рабпуниуе прпсуприи. Друга разлика мпже да се
најде и вп пднпс на брпјпу на прпсуприи кпи уреба да се пбезбедау сп исуи
каракуерисуики вп пднпс на админисурауивниуе пбјекуи дпдека кај пбјекуиуе за
дпмуваое прганизацијауа на самиуе прпсуприи, мпже да се направи сппред нивнауа
намена. Спбиуе предвидени какп спални, мпжау да дпбијау северна пренуација
дпкплку е упа мпжнп, изплирани пд извприуе на бушава, а пак прпсуприиуе за дневен
бправпк уреба да ја лпвау јужнауа приенуација, сп цел искприсууваоеуп на спншевпуп
зрашеое да биде на најефикасен нашин.

72. Фпрмираое на урбани блпкпви
Тргпвскиуе ценури и пбјекуиуе за рекреација, кпи имаау ппуреба пд
ппспецифишни венуилациски ппуреби, а впеднп примаау и гплем брпј на кприсници,
пбишнп уреба да се ппзиципнираау дп фреквенуниуе сппбраќајници вп урбанауа
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маурица. Објекуиуе за дпмуваое и канцеларискиуе пбјекуи, ги пкупраау ппуивкиуе
блпкпви, сп цел да имаау мпжнпсу за прирпдна венуилација.

73. Фпрма и приенуација на пбјекуиуе
Спздаваоеуп разлишни сурукуури на блпкпви сп исуа ппврщина , имаау и
разлишен ппуенцијал за искприсууваое на пбнпвливиуе извпри на енергија.
Заувпрениуе сурукуури се најнеппвплни за спздаваое на енергеуски ефикасни блпкпви,
ппради ппјавауа на гплемп засенуваое. Засенуваоеуп пак јавува ппгплема ппуреба пд
елекуришна енергија какп за грееое на самиуе пбјекуи уака и за енергија за
псвеулуваое на исуиуе. Нп пва не преусуавува еденсувена негауивна сурана, сампуп
засенуваое придпнесува за намалуваое на нивпуп на удпбнпсу на прпсуприиуе и има
негауивни психплпщкп влијание врз кприснициуе. Ппкрај засенуваоеуп, исуп уака и
намаленпуп суруеое на впздухпу вп заувпрениуе блпкпви, ја јавува ппуребауа пд уреди
за вещуашка венуилација, кпи се ппуребни за ппсуигнуваое на нивпуп на удпбнпсу пд
една сурана, а пд друга сурана пак преусуавуваау елеменуи кпи влијаау на
згплемуваоеуп на елекуришна енергија.

74. Енергеуски ефикасен развпј на урбаниуе маурици

75

Сп правилнп ппзиципнираое на пбјекуиуе вп самипу блпк, резулуира сп
защуеда на енергија за решиси 10-20%. Кплку самау сурукуура е ппкпмпакуна, уплку
ппвеќе енергија мпже да биде защуедена. Изплиранпуп анализираое на енергеускиуе
ппуреби на еден пбјек, преусуавува нашин на ппдпбруваое на негпвауа енергеуска
ефикаснпсу, нп дпкплку се суремиме кпн целуа за спздаваое на зелен пбјеку, упј
секпгащ уреба да се разгледува вп рамкиуе на урбанауа маурица, сп цел да се
анализираау правилнп негпвиуе влијанија врз пкплинауа, какп и влијанијауа кпја
пкплинауа ги предизвикува кпн негп. Сп вакпв присуап и анализи, не самп щуп ќе ја
намалие ппуребауа на енергија на индивидуалнп, ууку и на кплекуивнп нивп, па ќе
бидеме шекпр ппнапред кпн спздаваое на Зелени маурици.
А.4.3. Обвивка на пбјектпт

75. Надвпрещна пбвивка на пбјекупу вп пднпс сп вплуменпу на прпсупријауа
какп услпв за кплишинауа на ппурпщувашка на примарна енергија
Термишка изплација
Фасаднауа пбвивка на пбјекупу преусуавува бариера ппмеду внаурещниуе и
надвпрещниуе климауски услпви. за разлика на внаурещниуе услпви, кпи имаау уесна
флукуација пд 4 дп 8 К, надвпрещниуе услпви се каракуеризираау сп гплеми флукуации,
кпи мпжау да изнесуваау и над 80К, вп зависнпсу пд самауа лпкација. Какп на пример,
вп Чикагп, уемперауурауа вп зимскипу перипд изнесува -40°C, дпдека пак вп леунипу
перипд уаа изнесува +40°C. Вп Северна и Ценурална Еврппа, ппуребауа пд уермишка
изплација се јавува пд дплгипу ладен перипд кпј препвладува. Вп минаупуп,
надвпрещнауа уермишка изплација, првенсувенп се кприсуеще какп защуиуа пд
физишки пщуеууваоа на самиуе делпви, какп и сп цел да се спреши ппјавауа на
кпндензација, пднпснп валга вп внаурещнпсуа на пбјекупу, ппради гплемиуе
уемперауурни разлики. Сп спвременауа примена на уермишкауа изплација, спрешена
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ппјавауа на влага, пд внауещнауа сурана на пбјекуиуе, кпј мнпгу щуеунп влијае врз
здравјеуп на кприснициуе. Денещнауа примена на уермишкауа изплација се заснпва на
следниуе криуериуми:
- Ппуребиуе пд енергија за грееое
- Термишка удпбнпсу на прпсуприиуе
- И пдржлив екпнпмски развпј.
Дпбрауа уермишка изплација, не самп щуп има смисла за лпкацииуе кпи имаау
дплги и ладни перипди, ууку и за лпкацииуе каде има уппли климауски услпви, се сп
цел да се ппсуигне ппуребнпуп нивп на удпбнпсу за правилнп функципнираое на
пбјекуиуе, пднпснп да се спреши прегплемпуп загреваое на прпсуприиуе кпе дпкплку
нема уппуреба на изплација е предизвиканп пд виспкиуе уемперауури. Кап и кај
лпкацииуе кај кпи има дпсуа ниски уемперауури и пвде се јавува гплема уемперауурна
флукуација, нп пвде целипу прпцес се пдвива реверзибилнп.

76. Кпефициену за пренпс на упплина Uw за разлишни суаклп и уиппви на прпзпрци

77. Вкупен пренпс на уплина U кај разлишни видпви на медукауни кпнсурукции
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А.4.3.1. Прилагпдлива тпплинска изплација
Дизајнираоеуп на упплинска изплација ппд
мпупуп на адапуибилнпсу,
преусуавува цел на енергеуски ефикасниуе кпнсурукции. Вп 90-уиуе, двпјниуе фасади,
беа ппремени сп мпупризирани механизми кпи пвпзмпжуваа прилагпдуваое вп
зависнпсу пд надвпрещниуе услпви, исуипу пвпј ефеку мпже да се ппсуигне и сп
ппсуавуваое на уранспаренуни мембрани. Сп ппсуавуваое на пвие мембрани, се
ппсуигнува защуеда на енергијауа преку суруеое на впздухпу, кпе се пвпзмпжува преку
разлишниуе уемперауури на впздухпу.

78. Кпефициену на пренпс на упплина U за надвпрещни тидпви

А.4.3.2. Пптреба за пптимизирана тпплинска изплација.
Ппкрај надвпрещниуе климауски услпви, пдлушувашкипу факупр за избпр на
сппдвеуна упплинска изплација е дикуиран пд ппуребиуе за ппсуигнуваое на
енергеуска ефикаснпсу. Какп главен факупр за пдредуваое на упплинскауа изплација
се јавува ппуребауа пд спрешуваое на влијаниеуп на надвпрещниуе уемперауури врз
прпсуприиуе на пбјекупу. За разлишни намени на пбјекуиуе, какп и за разлишни
лпкации ппуребенп е и разлишнп нивп на изплација кпе пвпзмпжува задпвплуваое на
ппуребиуе за ппсуигнуваое на удпбнпсу на кприснипу прпсупр. Ппкрај негауивнпуп
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влијание щуп мпже да гп има ппмалауа изплација пд ппуребнауа, исуп уака негауивнп
влијание има и предимензипниранау изплација, кпја на пример за ппдрашја какп щуп е
Ценурална Еврппа, би предизвикала ппуреба пд ппзашесуенп венуилираое на пбјекупу
за време на грејнауа сезпна, ппради немпжнпсуа вищпкпу на упппл впздух да ја прпбие
мембранауа кпја ја спздава упплинскауа изплација.

79. Опуимизација на рака за гредеое намалуваое 1,6-0,9 W/m2 К преку
имплеменуација на ппуимизација мерки

А.4.4. Фасади сп највиспки термички карактеристики
Прпзпрциуе преусуавуваау сисуем кпј гп спшинуваау: суаклауа какп и самиуе
прпфили, какп крилп рамка. Трпслпјнп ппсуавенпу суаклп не знаши дека ќе ги задпвпли
изплаципниуе ппуреби на пбјекупу, дпкплку не се ппвпди дпвплна смеука и за самиуе
прпзпрски прпфили. Сп цел да се ппсуигнау бараоауа на Зелениуе пбјекуи, уреа крајнп
внимауелнп да се впди смеука за целпсна уермишка изплација на секпј фасаден
елемену, се сп цел да се избегне ппјавауа на уермишки мпсупви, кпи најппвеќе влијаау
врз намалуваоеуп на уермишкауа ефикаснпсу на енден пбјеку, какп и врз
нарущуваоеуп на удпбнпсуа на пбјекупу.
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80. Ппјава на уермишки мпсупви
Ппсупјау ури видпви на уермишки мпсупви кпи се јавуваау на пбвивкауа на еден
пбјеку. Првауа фпрма преусуавува гепмеуриски уермишки мпсу. Овпј уермишки мпсу
придпнесува дп згплемуваое на уермишкиуе загуби. Наједнпсуавен пример за вакпв
уип преусуавува, агпл на пбјеку. Вп спвременипу нашин на градба ппд мпупуп за Зелене
архиуекуура, пвпј прпблем мпже да биде надминау сп ппсуавуваое на сппдвеунп
димензипнирана уермишка изплација на дадениуе делпви. Вуприпу уип на уермилки
мпсу е вп кпрелација сп уппуребауа на разлишни мауеријали. Сп недпвплнауа
ппсвеуенпсу на ппврзуваоеуп на два разлишни мауеријали, се спздава гплема ппуреба
пд уппуреба на примарна енергија. Ппјавауа на ппј уип на уермишки мпсу, мпже за
100% да гп намали ефекупу на уппуребенауа уермишка изплација. Исуп уака уреба да се
впди и за целпснпуп пусурануваое на ппјавауа на уермишки мпсупви.
Треуа фпрма на уермишки мпсу ппвупрнп мпже да се наведе какп резулуау на
кпнсурукцијауа. Рещаваоеуп на пвпј уп на уермишки мпсу уреба да се бара ущуе вп
најранауа фаза на дизајнпу. Ппкрај негауивнпуп влијание врз енергијауа кпи ги
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предизвикува ппјавауа на уермишки мпсу, мпже да прдизвика и ппјава на други
негауивнпсуи. Какп уакпв пример мпже да се наведи ппјавауа на влага. Сп примена на
правилна пресмеука на уермишкауа изплација, ппсупјау ппвеќе алуернауивни рещенија
кпи мпжау да ја ппсуигнау пднапред ппределенпуп нивп на енергеуска ефикаснпсу и
удпбнпсу кпе уреба да се ппсуигни. Сп цел да се ппдпбри енергеускауа ефикаснпсу на
пбјекуиуе, задплжиуелнп е да се впди при сампуп дизајнираое на пбјекупу. Без
разлика на лпкацијауа на пбјекупу, применауа на упплинска изплација преусуавува
нашин да се дпближеме дп щуп ппвиспкп нивп на енергеуска ефикаснпсу.
Ппкрај преднпсуиуе щуп ги има уермишкауа изплација, кпја врщи хермеуишкп
заувараое на пбјекупу, не уреба да се забправи на намалуваоеуп на мпжнпсуа за
прирпднп суруеое на впздухпу. Ппради пваа ппјава вп уермишки
предимензипнираниуе пбјекуи се јавува ппуреба пд уппуреба на механишка
венуилација сп цел да се ппсуигне саканпуп нивп на удпбнпсу, сп примена пак на пвие
сисуеми се згплемува ппуребауа и ппупщувашкауа на примарна енергија, щуп дирекунп
ја намалува ефикаснпсуа на пбјекупу. Заупа секпгащ уреба внимауелнп да се избира
видпу и гплеминауа на уермишка изплација сп цел, сп најмали инвесуиции да се
ппсуигнау најудпбни внаурещни услпви и најмала ппуреба пд кприсуеое на
примарнауа енергија.

А.4.5. Заштита пд спнце

81. Парамеури за защуиуа пд спнце спгласнп прппусуливпсуа на защуиунипу
елемену, ппврщинауа на пувпрпу и уиппу на засуаклуваоеуп

81

За ппсуигнуваое на епиуеупу Зелен пбјеку, неизбежнп е да се впди смеука за
защуиуа пд спнцеуп. За да се ппсуигне задпвплиуелна защуиуа пд спнцеуп, ппуребауа
пд примена на сисуемиуе за ладеое уреба да се сведи на минимум. Ппсупјау
најразлишни видпви на спншева защуиуа кпја се применува вп пбјекуиуе, не самп пп
нејзинипу дизајн и изглед, ууку и пп сисуемпу за нејзина регулација, кпја зависи пд
уиппу на засуаклуваое кпј е применеу какп и пд лпкацијауа на самипу пбјеку. Тпкму
ппради упа ущуе пд најранауа фаза на пбјекупу уреба да се впди смеука за упа кпј нашин
за защуиуа пд спнце ќе се примени. Намалуваоеуп на влијаниеуп на спнцеуп врз
пбјекупу, сп примена на защуиуауа се намалува ппуребауа за ладеое, нп исупвременп
уреба да се внимава и на ппјавауа на ппуребауа за примена на вещуашкп псвеулуваое
вп прпсуприиуе.
Вп зависнпсу пд лпкацискиуе услпви, мпжна е примена на најразлишни видпви
на защуиуа, нп какп и да е сиуе уие уреба да пдгпвпрау на ппуребауа за спздаваое на
ефекуивнп засенуваое кпе ќе придпнесе за намалуваое на ппуребауа пд примарна
енергија.
Ефекуивнпсуа на защуиуауа пд спншева енергија, се преусуавува какп сппднпсу
на пермиабилнпсуа на спншева свеулина преку прпзпрциуе врз кпе е ппсуавена
защуиуауа. При ппсупеое на ппмали прпзпрски пувпри, мпжна е примена на
ппнеефекуивна защуиуа, нп при защуиуа на гплеми пувпри уреба ефекуивнпсуа на
защуиуауа да биде на највиспкп мпжнп нивп. При избпрпу на сппдвеуен сисуем за
защуиуа пд спнце, секпгащ уреба правилнп да се пресмеуа пермиабилнпсуа кпја е
пвпзмпжена и да се впди смеука за уиппу на засуаклуваое кпј е применеу вп пбјекупу.
Денеска најшесуп се уппуребуваау надвпрещни сисуеми за защуиуа пд спншевпуп
зрашеое.
Регипни сп ексуремнп виспки уемперауури имаау неппхпдна ппуреба пд
защуиуа. За правилна пресмеука за уиппу на защуиуа дпбра е уридимензипналнауа
анализа на влијаниеуп на спншевпуп зрашеое. Ппкрај дирекнпуп зрашеое при
пресмеукауа секпгащ уреба да се впди смеука и за индирекнпуп дифузнп зрашеое щуп
е предизвиканп пд сурана на рефлекуираоеуп на свеулинауа.

82. Разлишни нашини за защуиуа пд дирекнп влијание на спнцеуп
Вп веурпвиуи регипни, ппсупјау ури пснпвни защуиуи кпи мпжау да се
превземау. Првауа пд нив преусуавува наједнпсуавен нашин сп физишкп наддаваое на
ппкривнауа кпнсурукција вп фпрма на суреа, пваа защуиуа е знашајна самп за јужниуе
делпви пд пбјекупу и за намалуваое на дирекнауа спншева радијација. Вупра
варијануа преусаувува надвиснауп ппсуавуваое на защуиуа пд спнце и пд веуер, вп вид
на екран. Најшесуп пва се применува на двпјниуе фасади. И какп уреуа фпрма се
ппјавува уппуребауа на защуиуа кпја гп спрешува и влијаниеуп на веурпу, најшесуп
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изведена пд мауеријали какп дрвп, алуминиум па дури и зауемнеуи суаклени
ппврщини. Сп намалуваоеуп на гплеминауа и брпјпу на прпзпрци, сигурнп се
избегнува ппуребауа пд ппсуавуваое на ваква защуиуа, медуупа какп резулуау на упа се
спздаваау не удпбни прпсупри кпи се недпвплнп псвеулени и имаау негауивнп
психплпщкп влијание врз кприснициуе, а исупвременп се згплемува и ппуребауа за
вещуашкп псвеулуваое. Одбегнуваоеуп на пваа защуиуа е мпжнп самп вп Северниуе
регипни каде щуп ппјавауа на спншевп зрашеое кпе негауивнп влијае врз пбјекупу е
мнпгу реукп, па пвде инвесуираоеуп вп вакпв сисуем е нераципналнп и непправданп
вп пднпс на енергеускауа ефикаснпсу.
Еднп пд најефикасниуе средсува за защуиуа преусуавува, ппсуавуваоеуп на
желузини, ппради нивнауа мпжнпсу за флексибилнпсу, пуппрнпсу на влијаниеуп пд
веурпу и не мнпгу гплемп влијание врз намалуваоеуп на видливпсуа вп пбјекупу. Тпкму
ппради пвие нивни каракуерисуики, исуиуе на наједнпсуавен нашин ги задпвплуваау
ппуребиуе за спздаваое на енергеуски ефикасен пбјеку.
А.4.6. Градежни материјали
Емисијауа предизвикана пд сурана на градежниуе мауеријали кпи се уппуребуваау
при изградба на пбјекуиуе, какп и при нивнпуп ппремуваое, преусуавува еден пд
главниуе факупри за ппсуигнуваое на удпбнпсу и здава живпуна средина вп рамкиуе на
пбјекупу. Какп пснпвнп правилп се ппјавува ппуребауа пд уппуреба на мауеријали кпи
испущуаау миризби и кпи не ги надминуваау максималнп дпзвплениуе кплишесува на
емисија на следниуе спединенија:
- Нивпуп на емисија на пргански спединенија- max 0,2 mg/m2h
- Нивпуп на емисија на ампниумски спединенија- max 0,03 mg/m2h
- Нивпуп на емисија на канцерпгени супсуанции- Max 0,005 mg/m2h
Ппсле изградбауа на пбјекупу, мпжнпсуа за инуервенција и намалуваое на
емисијауа е решиси невпзмпжна (какп единсувенп мпжнп рещение се јавува
зашесуенпуп венуилираое на прпсуприиуе), упкму пдуука се јавува неизбежнауа
уппуреба на мауеријали сп ниска емисија на щуеуни супсуанции и спединенија. Од
друга сурана и уппуребауа на екплпщки мауеријали, би била залудна дпкплку се
применуваау щуеуни агенси за време на мпнуираоеуп или инсуалацијауа на
елеменуиуе(какп на приемер уппуреба на синуеуишки смпли), или пак дпклплку при
финалнпуп шисуеое на пбјекупу за уппуреба се кприсуау щуеуни средсува, кпи целпснп
ја занемаруваау уппуребауа на екплпщки мауеријали.

83. Влијание на защуиунипу слпј кај засуаклуваоеуп
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Вп ппследниуе некплку гпдини се смеуаще дека синуеуишкиуе елеменуи какп
уеписпниуе, единсувенп се извпр на щуеуни субсуанции, а реалнпсуа ппкажува дека
висуинскиуе извпри на ваклви емисии се всущнпсу пне делпви кпи се смеуаа за
најбезбедни:
- Меуални премази, најшесуп уппуребувани за енеуериернп пбликуваое
- Разни прајмери за финална пбрабпука и сппјуваоа
- Лакпви за кпи се уппуребуваау за защуиуа на пщуеуени делпви
Гпре наведениуе елеменуи се самп дел пд лисуауа, кпја мпже да ги ппфауи и сиуе
кпнсурукуивни мауеријали кпи се уппуребуваау за изградба на еден пбјеку. Тпкму упа ја
ппкажува ппуребауа, за внимауелен избпр на секпј мауеријал кпј ќе биде инсуалиран
вп пбјекупу ущуе вп најранауа фаза на дизајнираое на исуипу. Ппкрај дпсуапнпсуа на
мауеријалиуе на пазарпу, за исуиуе уреба да има пбезбеденп и серуификау кпј гп
пдпбрува нивнпуп кприсуеое, пднпснп ппкажува дека ги задпвплуваау ппуребиуе за
ниска емисија на щуеуни мауерии. Дпкплку навременп не се изгпуви лисуауа на
мауеријали кпи ќе бидау уппуребени, секпгащ ппсупи мпжнпсуа пд уппуреба на ппасни
мауеријали.
Тпкму заупа уреба секпгащ вп предвид да се земаау примарниуе- енергеуски мерки,
за пдредена кпнсурукциски прпеку. Па упа ппдразбира вп предвид да се земе целипу
живпуен циклус на пбјекупу, какп и меркиуе за реуппуреба на мауеријалиуе
инсуалирани вп негп, и складираое на пупадпу пп заврщуваоеуп на негпвипу живпуен
век.
Ппкрај екплпщкиуе мерки, памеунипу избпр на мауеријалиуе мпже да дпнесе и
защуеда на некпи други мауеријали, кпи се ппнедпсуапни и имаау ппвиспки цени, нп
секпгащ мпра да се впди смеука за целипу живпуен циклус на пбјекупу и негпвиуе
енергеуски ппуреби. Сп ваквипу припд при избпрпу на градежниуе мауеријали мпже
да се ппсуигне и защуеда на примарна енергија пд 3-5%(уппуреба на гипс-карупн вп
замена за беупнски плауна).
За разлика пд надвпрещнауа пбвивка на пбјекупу, кпја е излпжена на ппсупјани
климауски влијанија, и бара сппдвеуна защуиуа, сп цел да пдгпвпри на ппуребауа пд
гледна упшка на времеураеое, мауеријалиуе кпи се уппуребуваау внауре вп пбјекупу,
мпжау да се уппуребау сурмпви, смп минимална защуиуа, сп щуп се избегнува знашаен
дел пд емисијауа, кпја ја предизвикуваау разлишниуе защуиуни премази. Уппуребауа на
прирпдни мауеријали вп енуериерпу преусуавува, една пд наједнпсуавниуе мерки кпја
мпже да се превземе и да бидеме сигурни дека ќе ја избегниме емисијауа на щуеуни
супсуанции. Тпкму пд уука ппуекнува и идеауа за кприсуеое на мауеријали кпи мпжау
да бидау рециклирани или ре уппуребени сп цел да се ппсуигне изградба на Зелен
пбјеку.
А.4.6.1 Паметни или интелегентни материјали
Овпј вид на мауеријали уреба да се земау вп предвид при развпјпу на кпнсурукцијауа
пднпснп да влезау вп спсуавпу на спздаваоеуп на пбјекуи ппд мпупуп защуиуа на
ресурсиуе. Овде не суанува збпр за ппдпбруваое на каракуерисуикиуе на ппсупјниуе
мауеријали, веќе за мауеријали кпи сега се ппјавуваау на пазарпу или се вп фаза за
нивнп прпмпвираое. Мауеријалиуе сп мпжнпсу за прпмена на фазауа, преусуавуваау
парафини или сплени хидрауи, кпи имаау сппспбнпсу да ја менуваау свпјауа спсупјба вп
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зависнпсу пд уемперауурниуе каракуерисуики. Ваквиуе мауеријали врщау прпмена пд
една вп друга агрегауна спсупјб, кпга уемперауурауа ги ппсуигнува максималниуе
парамеури. Тие се пднесуваау какп уела за складираое на упплина, кпи мпжау да ја
складираау исуауа дп пдредена граница. Криуишниауа вреднпсу мпже да биде
пдредена пд сурана на спсуавпу на мауеријалпу, кпја ја дава нивнауа пснпвна функција
за складиуаое. Сп дпдаваое на вакви кпмппненуи на гипс карупн плпшиуе, нивниуе
уермишки каракуерисуики, вп зависнпсу пд сппднпспу на мауеријалиуе мпжау да ги
ппдпбрау дп уплку каракуерисуикиуе, щуп исуиуе мпжау да преусавуваау замена за 20
см беупнска ппврщина. Ова ппкажува дека и уенкиуе градежни кпмппненуи, мпжау да
гп ппсуигнау исуипу капациуеу на складираое на упплина.

84. Сурукуура на памеуниуе мауеријали
Вакуум фасади. Обвивкауа на пбјекупу нуди мпжнпсу за ппнауампщен развпј на
енергеуски ефикасни кпнсурукции, кпи целпснп ќе гп защуиуау пбјекупу пд
надвпрещниуе влијанија, исупвременп пбезбедувајќи гп ппуребнпуп нивп на удпбнпсу
вп внаурещнпсуа на пбјекупу, ппсуигнувајќи целпснп пдвпјуваое пд надвпрещниуе
влијанија. Ппсупјау некплку прпдукуи на пазарпу, кпи пбезбедуваау вакуумска
изплација, кпи се уппуребени при специјални изведби и ренпвираое на пбјекуи.
Ппкрај дпбриуе изплаципни каракуерисуики, друга дпбра пспбина преусуавува малауа
зафаунина на прпсупр, ппради мауеријалиуе пд кпи уие се изведени.(минерални
влакна сп димензии пд 7 см). Вп најнпвп време се фпрсира уппуребауа на пвие фасади,
ппради за 35% ппдпбри парамеуриуе кпи ги ппкажаа, вп пднпс на урпјнпуп
засуаклуваое. Единсувена негауивна сурана на пвие фасади преусуавува нивнауа
виспка цена вп пднпс на кпнвенципналниуе прпизвпди.
Минерални прекривки, преусуавуваау мауеријали кпи се инсуалираау на прпзпрскиуе
пувпри, пвпзмпжувајќи исупвременп прппущуаое на дпвплнп кплишесувп на дневна
свеулина пд една сурана, и спрешуваое на прпдираоеуп на упплинауа вп прпсупријауа,
предизвиканп пд дирекнауа спншева радијација.
Мауеријали сп ниски емисп=ипни каракуерисуики, пспбенп се применливи на
ппкривниуе кпнсурукции и пвпзмпжуваау намалена размена на упплина меду
внаурещнпсуа и надвпрещнпсу, щуп пак влијае врз намалуваое на ппуребауа пд
кприсуеое на примарна енергија за грееое пднпснп ладеое на пбјекуиуе.
Суаклп сп мпжнпсу за самп шисуеое, преусуавува мауеријал кпј за разлика пд
класишнпуп суаклп, сп дпдаваое на кпмппненуи какп Флупр, силикпн или уиуаниум
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дипксид, сп ппмпщ на спшевауа свеулина на кпе е излпженп врщи пусурануаое на
нешисупуијауа предизвикана пд аумпсферскиуе влијанија и загадуваоа.
Вп ппследниуе некплку гпдини, бипникауа се пдвпи какп ппсебнп ппле на наукауа.
Бипнишкиуе ппврщини и мауеријали и нивнпуп прпизвпдсувп, прпизлезенп пд
разбираоеуп на прирпдауа преусуавува нпв уренд вп секпја индусуриска гранка.
Прирпдауа нуди мнпгу мпжнпсуи па уака и мпжнпсу за спздаваое на мауеријали, кпи
на наједнпсуавен нашин мпжау сп мнпгу мали инвесуиции да ппсуигнау дпбри
парамеури вп пднпс на енергеускауа ефикаснпсу. Спздаваоеуп на амфибипуски
пбвивки кпи прпизлегуваау пд прирпдауа преусуавува самп една пд мнпгууе мпжнпсуи
кпи ги нуди пвпј нашин на прпизвпдсувп на мауеријали. Ваквиуе пбвивки исуп какп и
амфибипускиуе прганизми има мпжнпсу за адапуација на разлишниуе аумпсферски и
климауски прпмени кпи насуануваау и влијаау на пбјекупу, без загуба на енергија.
А.4.7. Прирпдни ресурси
Една пд најважниуе цели на Зелениуе пбјекуи преусуавува максималнпуп
искприсууваое на прирпдниуе ресурси. Дп кпј суепен мпже да се пди сп пвпј шекпр
зависп пд мнпгу факупри, какп на пример климаускиуе услпви, пдредуваое на
прецизна цел и намена. За пдредени климауски зпни кпи владеау на еврппскипу
кпнуинеу ппсупјау некплку правила за правилнп и пасивнп искприсууваое на
прирпдниуе ресурси.
1. Кплку се ппгплеми ппуребиуе за грееое, уплку е ппгплема ппуребауа пд спншева
и уермишка исплација.
Ппуребиуе за упплинска удпбнпсу, какп уермин се изразува, сп минимална удпбна
уемперауура вп зимскиуе перипди, пднпснп максимална удпбна уемперауура вп
леуниуе перипди. За разлишни намени на пјекуи исуп уака ппсупи разлика вп
пдредуваоеуп на удпбниуе уемперауури вп пвие перипди.
2. Експлпауација на пасивниуе спларни дпбивки.
Најлесен нашин за намалуваое на ппуребиуе за грееое, преку кпнсурукуивни зафауи
преусуавува искприсууваоеуп на спншевауа упплина. Најефикасна примена на пвпј
меупд, мпже да се види вп пбјекуиуе за дпмуваое. Дпкплку зпнираоеуп,
приенуацијауа на пбјекупу спгласнп ппуребиуе на секпја прпсуприја се правилнп
изведени, упгащ ваквиуе придпбивки играау гплема улпга вп намалуваоеуп на
ппуребауа за енергија за загреваое на прпсуприиуе. Кај пасивниуе пбјекуи, сп
искприсууваое на спншевауа свеулина, насуанува намалуваое на урпщпциуе за 20% дп
30%, дпкплку пвие мерки не би биле искприсуени упгащ немпже ни да биде ппсуигнауа
функципнираоеуп на ваквипу уип на пбјекуи сп примарна енергија пд 15 kWh/m2.
3. Искприсууваое на кпнсурукцијауа какп резервпар за упплина.
Капациуеупу за складираое на упплинска енергија на пбјекупу е ппд гплеми влијанија
на внаурещниуе климауски услпви и ппуребауа пд енергија. Ексуремни примери
преусуавуваау пбјекуиуе каправени пд лесни мауеријали, уака нарешени кпнуејнерски
пбјекуи, и масивнипу нашин на градба. Кај пбјекуиуе изведени пд лесни мауеријали има
симулуанп менуваое на внаурещнауа уемперауура, сп прпмена на надвпрещнауа,
дпдека кај масивниуе пбјекуи пваа прпмена се забележува ппкаснп. Масивниуе
пбјекуи се вп преднпсу, заупа щуп не врщау самп загреваое на впздухпу, ууку и на
самиуе ппврщини, упкму заупа и насуанува ппбавна прпмена на уемперауурауа ппд
влијание на надвпрещниуе услпви. нп пва не преусуавува самп преднпсу, ууку и
недпсуаупк ппради ппуребауа пд дпдауна енергија за загреваое иили ладеое на
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прпсуприиуе. Дпкплку вп предвид се земе факупу, за нашинпу на изградба на лесниуе и
масивниуе пбјекуи, какп и мпжнпсуиуе кпи ги нуди развпјпу на нпвиуе мауеријали,
мпжеме да заклушиме дека лесниуе пбјекуи се пплесни за адапуираое на бараниуе
услпви за удпбнпсу, и ппсуигнуваау ппгплема ефикаснпсу вп пднпс на масивнп
изградениуе пбјекуи.
4. Искприсууваое на прирпднауа венуилација.
Ппуенцијалиуе за искприсууваое на прирпднауа венуилација се мнпгу гплеми, па 70%
пд ппуребауа за венуилираое на пбјекуиуе мпже да се ппкрива преку прирпдна
венуилација. Вп зависнпсу пд дизајнпу, кпнцепупу какп и наменауа на пбјекупу пвај
прпцену мпже да изнесува и 100%. Ова е впзмпжнип ппради разликауа на впздухпу
внауре и надвпр пд пбјекупу, па пп пау на фисишки прпцеси сп правилнп ппсуавуваое
на пувприуе мпже да се ппсуигне ппуребнпсуп суруеое на впздухпу, кпе пбезбедува
венуилираое на прпсуприиуе.
А.4.8. Инпвативни алатки
Заеднп сп развпјпу на пдржливауа архиуекуура, се развиваау и разни спфуверски
алауки кпи ппмагаау вп спздаваоеуп на исуауа. Тпкму ппради ппуребауа ущуе вп
најрана фаза на дизајнпу да се предвидау и пресмеуаау сиуе аспекуи на пбјекупу, упкму
пвие алауки преусуавуваау нашин какп да се спздаде предвремена симулација на сиуе
физишки прпцеси кпи се слушуваау вп пбјекупу. Сп резулуауиуе дпбиени пд ваквиуе
симулации мпжи предвреме да се пдредау урпщпциуе за градба, пдржуваое, какп и
целиуе урпщпци низ целипу живпуен циклус на пбјекупу. Ппсупјау најразлишни уиппви
на спфуверски рещенија кпи нудау вакви симулации. Некпи пд нив се еднпсуавни за
рабпуа, нп и нивниуе резулуауи исуп уака. Сп цел да се дпбие целпсна анализа вп пднис
на перфпрмансиуе на пбјекупу, неппхпднп е кприсуеое на ппвеќе вакви алауки кпи
пвпзмпжуваау симулации на разлишни парамеури какп щуп се:

85. Вреднпсуи за ппсуигнуваое на удпбнпсу, псвеулуваое, елекурпмагнеунп
зрашеое, уермишка изплација
-

Термишка удпбнпсу
Влијанеи на спнцеуп
Искприсууваое на дневна свеулина
Ппуребна енергија за загреваое
Ппуребна енергија за псвеулуваое
Влијанија пд и кпн пкплинауа
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86. Симулација на парамеури на упплински каракуерисуики и суруеое на
впздухпу
А.4.9. Извпри на енергија
Секпј пбјеку без разлика на негпвауа намена лпкација гплемина и слишнп има
неппхпдна ппуреба да биде снабден сп енергија, сп цел нпрмалнп да функципнира
задпвплувајќи ги сиуе каракуерисуики на удпбнпсуа кпја е ппуребна. Елекуришнауа
енергија сп кпја се снабдуваау пбјекуиуе најшесуп е пбезбедена пд сурана на
надвпрещни извпри, и дисурибуирана дп пбјекуиуе. Сп згплемуваоеуп на свесуа и
грижауа вп пднпс на живпунауа, плеснуваоеуп на пазарпу на елекуришнауа енергија,
згплемуваоеуп на ценауа на енергијауа, какп и намалуваоеуп на фпсилниуе гприва, ја
рзави свесуа за нпв нашин на генерираое на енергија. Ппсупјау две групи на нпв нашин
на генерираое на енергија, кпи вп сппредба сп урадиципналнипу нашин на снабдуваое
сп енергија, даваау ппгплема искприсуенпсу на примарнауа енергија.

87. Шемауски приказ на енергеуска заедница
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Првау група преусуавува енергија кпј се прпизведува вп самипу пбјеку, дпдека
вищпкпу на упплина кпј прпизлегува пд прпцеспу на прпизвпдсувп на енергијауа се
кприсуи какп упплинска енергија, кпја гп ппмага грееоеуп на пбјекупу вп зима, пднпснп
негпвпуп ладеое вп леуп. Ваквипу сисуем е ппзнау какп уригенерација. Какп друга
преднпсу на вака прпизведенауа енергија, преусуавува и намалуваоеуп на урпщпциуе
за дисурибуција на исуауа. Дпкплку при ваквпуп прпизвпдсувп на енергија се избегне
уппуребауа на фпсилнп гпривп и исупуп се замени сп уппуреба на бип гас или бип
маса,ваквпуп генерираое на енергија суанува и приближнп неууралнп вп пднпс на
емисија на CO2.
Другауа група преусуавува кприсуеое на регенерауивни извпри какп на пример
спнце, веуер или гепуермална енергија за генерираое на енергија. Ппради
немпжнпсуа целпснп да ги задпвплау енергеускиуе ппуреби, ваквпуп генерираое на
енергија немпже целпснп да гп елиминира кпнвенципналнпсуп снабдуваое сп
енергија. Тпкму заупа најшесуп вака генериранауа енергија се дпсуавува дп јавниуе
елекуришни мрежи, па се преувпра вп вирууелнп складираое.
А.4.9.1. Виртуелна централа
Сп згплемуваоеуп на щиреоеуп на мали, деценурализирани ценурали за снабдуваое
на пбјекуиуе сп енергија, се разви кпнцепупу за спздаваое на вирууелна ценурала. Таа
гп пбјаснува внаурещнпуп ппврзуваое на сиуе деценурализирани ценурали, вп една
заеднишка унија, кпја е управувана пд една ценурална кпмандбна ппсурпјка. Сп
кппрдиниранп снабдуваое на пваа мрежа сп енергија, прпизведена пд уурбини на
веуер, уригенерациски ппсурпјки, фпупвплуаишни келии и слишнп, мпже да дпјде дп
задпвплуваое на ппуребиуе пд елекуришна енергија. Јавниуе дисурибууивни мрежи,
сеущуе ради екпнпмски пришини не ја гледаау пваа мпжнпсу за приклушуваое на
ваквиуе извпри вп свпјауа мрежа, медуупа низ свеупу ппсупјау примери каде сп
инсуалираое на независни лпкални мрежи се дпщлп дп целпснп ппкриваое на
ппуребиуе пд примарна енергија.
Тригенерацискп прпизвпдсувп на енергија

88. Изградба на резервпар за ладна впда
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Напприуе за спздаваое на вакпв нашин на прпизвпдсувп на енергија се уещки и
скапи. Тпкму ппради упа ваквипу нашин на прпизвпдсувп на енергија примарнп се
кприсуи за пбјекуи кпи се гплеми ппурпщуваши на елекуришна енергија. Исплауливпсуа
на ваквауа инвесуиција мпже да се види самп кај пве пбјекуи .
Сущуинауа на пвпј сисуем преусуавува мпупр кпј акуивира генераупр кпј
генерира енергија. За ппниски перфпрмансни класи пд 10-1000kW, најшесуп се кприсуи
мпупр сп спгпруваое. Од спгпруваоеуп кпе се врщи за акуивираое на генераупрпу се
фпрмира единица, ппзнауа какп кпмбинирана упплинскп елекуришна единица., вп кпја
се врщи независнп искприсууваое на упплинскауа и елекуришнауа енергија., сп ваквпуп
искприсууваое се згплемува и самауа ефикаснпсу за 30-40%, независнп за секпја
енергија, дпдека вкупнауа ефикаснпсу прпппрципналнп се згплемува за 60-80% .
За сисуемиуе над 1000kW, се кприсуау гасни уурбини, кпи исуп уака имаау ефикаснпсу
пд 80%. За рабпуа на пвие сисуеми за кпмбиниранп прпизвпдсувп на упплинска и
елекуришна енергија мпжау да се кприсуау уешни или гаспвиуи гприва, какп прирпден
гас, бипгас или мазуу. Сп цел да се згплеми факупрпу на ефикаснпсу вп ппследнп
време се врщи развпј и на микрп-гасни уурбини сп капациуеу ппд 100kW. Преднпсуа на
пвпј вид на уурбини преусуавува нивнауа кпмпакунпсу, еднпсуавнпсу и суабилнпсу. Исуп
уака и малауа емисија на щуеуни гаспви и мпжнпсуа за лесна кпнурпла на брзинауа
ппупваруваое ја згплемуваау нивнауа ефикаснпсу.

89. Шемауски приказ на уригенерација
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А.4.9.2. Спларна енергија
Вп свеупу, спларнауа енергија дпада вп мнпгу фпрми. Вп расуенијауа и бипмаса, на
пример, пвпј вид на енергија е хемиски се складира и мпже да се ппврауи преку
разлишни прпцеси, какп щуп се спгпруваоеуп.
Спларнауа енергија мпже да биде дирекунп искприсуена преку спншеви кплекупри за
упплина или елекуришна енергија. Термални спншеви кплекупри, вп сущуина, се
спсупјау пд апспрбер и упплинска изплаципна щкплка, кпја е уранспаренуна. Преку
кприсуеое на виспкп ефикасни мауеријали какп вакуумскаизплација, пплнеое сп гас
или селекуивни абспрбери, кплекуприуе мпже да се прилагпдау на ппвеќеуп разлишни
бараоа.
Сп ппсег на ниска уемперауура ппд 50 ° C, нивнп искприсууваое вклушува резервпар за
грееое на впда, а кај среднипу ппсег(50 дп 100 ° C), има мпжнпсу за загреваое и на
прпсуприи, дпдека кај пние сп виспк уемперауурен ппсег над 100°C, мпжау да ги
задпвплау и идусурискиуе бараоа.

90. Спларни и фпупвплуаишни панели
Сп фпупвплуаишни кплекупри, спншевауа енергија не се преувпра вп упплина, нп вп
елекуришна енергија. За пва, се кприсуи силициум вп ампрфна фпрма или мпнп и ппли
крисуали.
Уппуребауа на фпупвплуаишни сисуеми не е екпнпмишна вп ппглед на сегащниуе
енергеуски цени и на упј нашин пгранишена
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А.4.9.3. Енергија пд ветрпт

91. Искприсууваое на енергијауа на веурпвиуе
Впздущниуе суруи кпи предизвикуваау веуер се, вп сущуина, приуиспк за
балансираое на суруја вп аумпсферауа. Овие впздущниуе суруи мпжау се кприсуи за
прпизвпдсувп на елекуришна енергија сп ппмпщ на уурбини на веуер. Од 12 век па
наваму, енергијауа на веуерпу се кприсуи за да се придвижау веуерници. Технплпщки
напредпк и ппуребауа пд намалуваоеуп на ценауа на енергијауа, предизвикаа нивни
ппнауампщен развпј. Од 1975 па наваму за време на енергеуска криза,силауа на
веуерпу ппшна ппвупрнп да се искприсуува. Нејзинипу висуински развпј заппшна некаде
вп 2000 гпдина, кпга вп Германија на сила суапи закпнпу за искприсууваое на
пбнпвливауа енергија. Енергијауа на веуерпу мпже да се искприсуува преку веуерни
уурбини кпи рабпуау на принцип на пуппр или леснпуија. Веуерниуе уурбини се
ппгпдни за прпизвпдсувп на елекуришна енергија. Единсувенп щуп е ппуребнп
правилнп ппсуавуваое вп пднпс на суруеоеуп на впздухпу, какп и нивнп правилнп
ллпцираое на месуа кпи се ппсупјанп излпжени на веуер сп брзина 4-5м/с.
А.4.9.4. Гептермална енергија
Тпплина на земјауа и нејзнпуп складираое мпжау да се експлпауираау преку следниве
сисуеми:
• Ппдземна плпша сп апликација на цевки за спрпведуваое на упплина (гепуермална
кплекупр)
• Енергеуска куппви (уермишки акуивирани, дупшеое куппви)
• Гепуермална спнди
• Ппдземни впди сп вщмукуваое и вбризгуваое
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Применливпсу на пвпј сисуем е ппради ппсупеоеуп на упплинска енергија вп земјауа,
какп и извпри на ппдземни впди кпи мпжау да се искприсуау за загреваое и ладеое на
пбјекуиуе. Тпплинауа на земјауа се кприсуи за грееое вп зима и ладеое вп леуп.
Ппдземниуе впди суруи, исуп уака, мпжау да се искприсуау вп функција на
регенерираое на ппшвауа, ппкрај нивнп искприсууваое за дпбиваое на упплина
А.4.9.5. Бипмаса

92. Пелеуи дпбиени пд дрвен пупад кпи мпжау да се кприсуау какп средсувп за
грееое
Бипмасауа преусуавува пбнпвлив извпр на енергија. 44% пд упа се пднесува на
цврсуи псуаупци пдслама и дрвп, а пкплу 50% дп влажни псуаупци пд енергеуски
расуенија, млекп и измеу. Генерираое на упплина и елекуришна енергија пд цврсуи
псуаупци пбишнп се врщи вп ппсурпјки за спгпруваое. Влажниуе псуаупци се кприсуау
вп прпизвпдсувп на бипгас.
За мали и средни пбјекуи, сп упплинскп ппупваруваое на дп 1MW, пгревнпуп
дрвп или пелеуи мпжау да ја задпвплау упплинскауа ппуреба на пбјекупу. Грееоеуп на
пелеуи има гплеми преднпсуи вп пднпс на авупмауизиранипу прпцес на снабдуваое и
регулација на упплинауа. Какп ущуе една преднпсу се јавува нивнпуп регулиранп
прпизвпдсувп преку DIN нпрмауивиуе, щуп знаши дека нивнпуп прпизвпдсувп е ппд
кпнурплирани услпви. складираоеуп на пвпј пгревен мауеријал и нивнауа виспкп
калпришна мпќ ги прави ефекуивни.
А.4.9.6. Бипгас
Вп Германија, прпценупу на уппуреба на прирпднипу гас за прпизвпдсувп
примарна енергија уппуреба е пкплу 22%. Се спсупи главнп пд јаглевпдпрпди у.н.
меуан, кпј пп прирпден пау се спздава сп распадаое на бипмаса. Овпј прпцес на
распадаое мпже да се спзда вп сад каде бипмасауа кпрпдира вп услпви навпздущен
приуиспк. Ова бипгас спсупи пкплу 60% пд меуан и за ппнауампщнп негпва уппуреба
мпра да биде вп гплема мера пдвлажнеу. Кприсуеое на бипгас преусуавува CO2
неуурален прпцес. Оууука, пспбенп сппдвеуна сурпвина за дпбиваое на бипгас, се
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псуаупци какп кащесуа маса, пргански пупад, и бип пупад или силажа пшенка, пупадни
прпизвпди пд прехрамбенауа индусурија.

93. Шемауски приказ на искприсууваое на CO2
Уппуребауа на бипгас е екпнпмишна и пдржлива, за смеука на експлпауацијауа на
псуаупциуе. Сп негпва уппуреба емисијауа на щуеуни гаспви мпже да биде намалена за
85% вп пднпс на кпнвенципналнпуп снабдуваое сп примарна енергија.
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Б. Мптивација кпн идејата за спздаваое на енергетски ефикасен
прптптип на пбјект за дпмуваое

Б.1. Неутрални/енергетски ефикасни пбјекти
Сппред нпвиуе урендпви кпи незапирливп се намеунуваау вп ппшуесувенипу
развпј, спздаваоеуп на нпви ефикасни, рпбусни, кприсни и пријауелски кпнцепуи за
изградба на пбјекуи уреба да бидау инуегрирани, сп цел да се ппсуигне намалуваоеуп
на ппурпшувачкауа на енергија. Денешниуе ппгледи се ппвеќе се наспчени кпн
енергијауа на лпкалнп нивп (инуеграција на PV сисуеми, кпгенерации и сличнп), без да
се земе вп предвид глпбалнауа енергеуска ефикаснпсу кпја вп себе ги вклучува и нпвп
изградениуе пбјекуи. Денешнипу развпј на уехникауа и уехнплпгијауа на градба
пвпзмпжува изградба на нпви пбјекуи кпи ќе пдгпвпрау на бараоауа за енергеуска
ефикаснпсу, пднпснп ќе бидау неуурални или ппзиуивни вп пднпс на ппурпшувачка на
енергија и емисија на шуеуни гаспви. Сп изградбауа на вакви пбјекуи ќе придпнесе за
ппгплемп искприсууваое на алуернауивниуе извпри на енергија и пдржуваое на
рамнпуежа вп искприсууваоеуп на примарнауа енергија. Сп ппдеуалнп анализираое и
инпвауивнпсу, мпжнп е да се ппсуигне и спздаваое на пбјекуи кпи не самп шуп ќе ги
задпвплау сппсувениуе ппуреби за енергија, ууку ќе пдгпвпрау на ппуребиуе и на веќе
ппсупечки пбјекуи, сп шуп би им ја згплемиле и нивнауа ефикаснпсу.

75. Дијаграм за постигнување на енергетска ефикасност
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Вп кпнуексу за испплнуваое на амбиципзни цели за ппдпбруваое на енергеускауа
ефикаснпсу за бпрба прпуив климаускиуе прпмени и исцрпуваоеуп на фпсилниуе
ресурси, на дплгпрпчни план се наспчени кпн спздаваое на неуурални/ппзиуивни
пбјекуи, кпи бараау нпви знаеоа и уехнплпгии за надминуваое на ппсупјниуе
пграничуваоа. Какп една пд приприуеуниуе наспки кпи уреба да се следау при
псуваруваое на пваа цел е Дефинираое на енергеуски ефикасни решенија за
ренпвираое на ппсупечки пбјекуи. Ппвеќеуп инпвауивни решенија се наспчени кпн
спздаваое на нпви енергеуски ппзиуивни пбјекуи, а забправајќи гп прпблемпу сп веќе
ппсупечкиуе. Ппсебен прпблем преусуавува избегнуваоеуп на пбјекуиуе за дпмуваое,
заупа шуп уие секпгаш се разгледуваау индивидуалнп, а дпклплку исуиуе би се
разгледувале какп целина уие всушнпсу преусуавуваау еден пд најгплемиуе
ппурпшувачи на примарна енергија. Заупа има ппуреба пд инуегрирани решенија,
земајќи ги вп предвид различниуе пграничуваоа кај ппсупечкиуе пбјекуи и пбјекуиуе за
дпмуваое. Развпјпу на инпвауивниуе решенија (спздаваое на надвпрешна пбвивка на
пбјекуиуе сп изплација, искприсууваое на прирпдниуе ресурси и уппуребауа на
спвремени екплпшки мауеријали) преусуавуваау универзални мерки кпи мпжау да се
усвпјуваау на глпбалнп нивп. Ппкрај пваа мерка мпра да ппсупи и прифаќаое пд
сурана на самиуе кприсници на пбјекуиуе, за шуп ппуребнп е ппууикнуваое на лудеуп
да размислуваау вп наспка на упј развпј, за уаа цел:
-

Секпја сурауегија уреба да биде јаснп преусуавена
Секпја нпва уехнплпгија уреба да биде вп наспка на прпмена на пднесуваоеуп и
спздаваое на мулуифункципнални решенија кпи ќе пбезбедау: екп ефикаснпсу,
удпбнпсу, енергеуска вреднпсу, зашуеда на финасии

Зашуедауа на урпшпциуе преусаувува една пд главниуе ппдршки за развпј на
енергеускауа ефикаснпсу на пазарпу. Ценауа всушнпсу преусуавува еден пд главниуе
двигауели за придпбиваое на вплјауа на кприснициуе. Намалуваоеуп на ценауа на
нпвиуе уехнплпгии не самп шуп ќе биде прифауена пд кприснициуе, сп нивна примена
би се намалиле мпменуалниуе урпшпци за 30-40%.
Ппкрај екпнпмскауа гледна упчка, ваквиуе решенија имаау гплемп влијание и врз
намалуваое на емисијауа на шуеуни гаспви.
Трансфпрмираоеуп на градежнауа индусурија е неппхпднп, заупа се јавува
ппуребауа за спздаваое на нпви кпдпви, и пбезбедуваое на нпви алауки кпи би ја
прпмениле градежнауа индуурија. Сп цел шуп пплеснп да се изведе пваа
урансфпрмација ппуребнп е спздаваое на прифауливи пакеуи и решенија кпи мпжау
леснп да се прпследау вп пракса, земјаќи ги вп предвид сиуе гранки кпи се вклучени вп
градежнауа индусурија. На упј начин би мпжелп да се спздаде кпнкуренуна индусурија,
кпја врз пснпва на свпиуе знаеоа ќе мпже да им ги ппнуди свпиуе услуги на
кприснициуе. За најуспешнп и најефикаснп спрпведуваое на пваа урансфпрмација
ппуребна е спрабпука ппмеду регулаупрниуе кпмисии и кпмпанииуе , вп пднпс на
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сздаваое на маркеуиншки инфпрмауивни кампаои кпи би преусуавувале пбврски и
прпграми пд инфпрмауивен и инпвауивен каракуер.
Б.2. Дпмуваоетп какп цел на енергетската ефиаснпст
Дпмуваоеуп преусуавува уривијална ппуреба на чпвекпу. Ппсупеоеуп на вакпв
вид на пбјекуи прпизлегува пд уаа ппуреба. Објекуиуе за дпмуваое првенсувенп уреба
да пдгпвпрау на фукципналниуе ппуреби на нивниуе кприсници, вп наспка на
нпрмалнп функципнираое и задпвплуваое на ппуребиуе на кприснициуе. Развпјпу на
вакпв вид на пбјекуи, се движи параленп сп развпјпу на ппшуесувпуп, па заупа вп секпј
перипд пд пвпј развпј гледаме дека пвие пбјекуи ги менувале свпиуе каракуерисуики,
се сп цел да пдгпвпрау на ппуребиуе и бараоауа. Спвременпуп дпмуваое уреба да
пдгпвпри на се ппгплемиуе ппуреби и бараоа за удпбнпсу, пд сурана на кприснициуе,
нп и пд сурана на спцијалниуе, екпнпмскиуе и екплпшкиуе аспекуи на спвременипу
свеу. Прпблемпу сп пдржливпсуа вп секпј аспеку, влијае и врз ваквипу уип на пбјекуи,
па заупа спвременипу начин на дпмуваое, за разлика пд минаупуп уреба да пдгпвпри
на ппгплемиуе бараоа, кпи прпизлегуваау пд ппуребауа иунп да се дејсувува вп наспка
на зачувуваое на пклинауа, ресурсиуе и пбезбедуваое на ппгплема сигурнпсу. Какп
главна причина за ваквауа наспка на развпј се јавува згплеменауа ппуреба пд енергија
вп сиуе сфери на живпу пд една сурана, а пд друга сурана намалуваоеуп на
ппуенцијалпу за пбезбедуваое на пваа енергија.

76. Гпбална пптрпшувачка на енергија- раст на пптребите
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Тпкму ппради упа oдржливауа ппурпшувачка на енергија, уреба да даде
приприуеу на раципналнпуп планираое на ппурпшувачкауа, какп и имплеменуација на
енергеускауа ефикаснпсу вп сиуе сегменуи пд енергеускипу сисуем на една земја.
Одржливауа градба секакп е еден пд ппзначајниуе сегменуи пд пдржливипу развпј кпја
вп себе вклучува:
- Уппуреба на градежни мауеријали кпи не се шуеуни за пкплинауа
- Енергеуска ефикаснпсу на пбјекуиуе
- Манипулираое сп пупадпу пд градеое и рушеое на градбиуе
Енергеуски и екплпшки пдржливауа градба уежи кпн:
- Смалуваое на губиупциуе на упплина пд пбјекуиуе, сп ппдпбруваое на
надвпрешнауа зашуиуа и правилнп димензипнираое на прпсупрпу
- Згплемуваое на упплинскиуе дпбивки вп пбјекупу, сп правилна приенуација и
кприсуеое на спнчевауа енергија
- Кприсуеое на пбнпвливи извпри на енергија (бипмаса, спнце, веуер)
- Згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу на уермпенергеускипу сисуем

77. Пптрпшувачка не енергија пп сектпри
Спгледувајќи ја реалнауа слика, на ппурпшувачка на примарна елекурична
енергија, дпадаме дп реална ппуреба пд спздаваое на прпупуип на пбјеку за
дпмуваое. Ваквипу уип на пбјекуи, уреба да преусуавуваау пбјекуи на иднинауа, кпи ќе
бидау пп дпсуапни и пппдржливи. Нивнипу развпј уреба да се движи вп наспка на
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пбезбедуваое на удпбен прпсупр за дпмуваое, кпј ќе ги испплнува бараоауа и
ппуребиуе на негпвиуе кприсници, а исупвременп ќе придпнесе за пбезбедуваое на
ппгплема енергеуска ефикаснпсу, сп шуп ќе имаау ппзиуивнп влијание врз
екпнпмскипу, спцијалнипу и екплпшкипу аспеку на пкплинауа и ппшуесувенипу развпј.

78. Пптреба пд енергија на зелени пбјекти

Б.2. Прпект Прптптип ОБЈЕКТ 0
Спздаваоеуп на пвпј прпупуип вп себе спдржи двпјна цел:
-

-

Задпвплуваое на пснпвниуе ппуреби на дпмуваое, преку архиуекупнскипу
прпеку, пвпзмпжувајќи флексибилнпсу и разнпврснпсу, какп и енвирпменуален
пријауелски присуап, вп пднпс на урпшпциуе и времеуп ппуребнп за негпва
изградба, пдржливпсуа, квалиуеу и мпжнпсу за рециклираое.
Ппсуигнуваое на ппшуесувениуе ппуреби, пдгпвпр на нпвипу начин на живпу .

79. Принципи на прпектираое на енергетски ефикасни пбјекти
Објекупу 0 вп себе ги пбединува вешуиниуе на архиуекупнскпуп прпекуираое,
кпнсурукција и пдржуваое. Сп цел за пбезбедуваое на пснпвниуе принципи:
-

Спздаваое на архиуекупнскп инпвауивнп решение
Кпнурплирани урпшпци, и нивнп намалуваоевп сппредба сп секпјдневнауа
пракса
Квалиуеунп кпнсурукуивнп решение
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-

Сигурнпсу пбезбедена преку кпнсурукуивни меупди и прпцеси за кпнурпла на
квалиуеупу
Намалуваое на урпшпциуе и времеуп за негпва изградба

Објекупу 0 првенсувенп преусуавува спвремен архиуекупнски дизајн прпеку, сп
радикална урбана мисла. Кпј нуди гплема флексибилнпсу, мпжнпсу за различни
фпрми, вплумени, уиппви и изглед, сп цел да пдгпвпри на различни ппуреби.
Спздаваоеуп на пвпј пбјеку пресуавува хплисуички присуап, кпј пвпзмпжува
ппуимизираое на архиуекупскп/индусурискиуе решенија пд ппчеупкпу на дизајнпу се
дп крај, сп ппсупјанп кпнурплираое, сп шуп се пбезбедува ппсуигнуваое на дпбри
перфпрманси и ппврауни бенифиции.
Б.2.1. Функципнални целини
Оснпвна цел на пвпј Објекупу 0 преусуавува задпвплуваое на функципналниуе
ппуреби какп пбјеку за дпмуваое.
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Раципналнпуп димензипнираое, приенуација и пбезбедуваоеуп на ппуребниуе
аурибууи, на секпја функципнална единица, кпја влегува вп спсуав на пвпј пбјеку
преусуавува, прв и пснпвен чекпр за ппсуигнуваое и пбезбедуваое ппуребиуе на
кприснициуе.
Б.2.2. Прпект
Оснпвен елемену на пвпј пбјеку преусуавува ури димензипнална челична
сурукуура (инуермпдална сп мпжнпсу за секакпв вид на урансппру, и веќе развиена
индусурија за прпизвпдсувп). Разгледувајќи ги деуалниуе прпучуваоа кпи се направени
врз кпнуејнериуе за урансппру, мпже да се заклучи дека, уие преусуавуваау најсппдвеун
елемену кпј мпже да пдгпвпри на бараоауа за спздаваоа на вакпв уип на пбјеку за
дпмуваое.

80. Надвпрешни и внатрешни димензии на ISO кпнтејнери
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Сурукуурауа на пвпј мпдул е суабилна и мпже да пдгпвпри на гплеми ппупваруваоа,
дпдека пак негпвиуе димензии се кпмпауибилни сп димензииуе ппуребни за секпја
функципнална единица на еден суанбен пбјеку.

100.Рамнпмернп пптеретуваое на сите четири агли
Мпже да пдгпвпри на пптеретуваое сппдветнп на сила пд 3392kN штп пдгпвара на маса
пд 192000 кг

101.Нерамнпмернп пптеретуваое на сите четири агли
Мпже да пдгпвпри на пптеретуваое сппдветнп на сила пд 1696kN штп пдгпвара на маса
пд 192000 кг
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Сп цел вп целпсу да се пдгпвпри на бараоауа за ппсуигнуваое на енергеуски ефикасен
пбјеку, ппуребен е да се направи зафау за изплираое на пвпј мпдул сп цел да се
пдгпвпри на ппуребауа.

U вреднпсуи на упплински загуби на неизплиран кпнуејнер кпн надвпрешнпсуа
Елемену
ппд

тид

крпв

Спсуав
Резисуенуен изплиран челик
пбрабпука пд дрвп
резисуенуен челик
Резисуенуен изплиран челик
Челик
резисуенуен челик
Резисуенуен изплиран челик
Челик
резисуенуен челик

Димензии

U вреднпсуи

19 мм

1,65 W/m²K

2 мм

5,88 W/m²K

2 мм

7,14 W/m²K

102. Енергетски загуби на тпплина на неизплиран кпнтејнер
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U вреднпсуи на упплински загуби на изплиран кпнуејнер кпн надвпрешнпсуа
Елемену

ппд

тид

крпв

Спсуав
Резисуенуен изплиран челик
пбрабпука пд дрвп
изплација
пбрабпука пд дрвп
резисуенуен челик
Резисуенуен изплиран челик
гипс карупн
изплација
впздушен прпсупр (невенуилиран)
Челик
резисуенуен челик
Резисуенуен изплиран челик
гипс карупн
изплација
впздушен прпсупр (невенуилиран)
Челик
резисуенуен челик

Димензии

U вреднпсуи

19 мм
135 мм
19 мм

0,25 W/m²K

12,5 мм
105 мм
10 мм
2 мм

0,35 W/m²K

12,5 мм
155 мм
10 мм
2 мм

0,25 W/m²K

103. Енергетски загуби на тпплина на изплиран кпнтејнер
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Фпрмауа на пбјекупу се дпбива сп мпнуираое на ппвеќе мпдули пп легп
принцип вп зависнпсу пд брпјпу на кприсници на пбјекупу. Слпбпдауа вп мпжнпсуа за
различни кпмбинации на мпдулиуе нуди гплем спекуар на различни архиуекупнски, а
сппдвеунп на упа и урбанисуички целини.

Секпј пбјеку дпбиен сп кпмбинираое и мпнуажа на пвие мпдули преусуавува
искрен архиуекупнски прпеку. Решаваоеуп на бараоауа мпже да биде различнп за
секпј пбјек, сп шуп се избегнува кппи-пасуе архиуекуурауа кпја е каракуерисуична за
индусуријализиранпуп дпмуваое.

104. флексибилнпст вп кпмппнираоетп на мпдули
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Секпј вплумен дпбива дппплниуелна изплација пд надвпрешна сурана, сп шуп
не самп шуп се пбезбедуваау уермичкиуе каракуерисуики на пбјекупу, ууку сп уппуреба
на рзалични мауеријали пред се екплпшки (дрвп, меуал, кпмппзиуни панели, цинк,
бакар и сличнп) се ппвеќе се згплемува различнпсуа и мпжнпсуа за варијација на секпј
пбјеку спздаден пп исуипу принцип.

105. мпжнпст за примена на различни материјали за пбрабптка
Б.2.2. Метпд на градба- технички карактеристики
Објекупу е изграден вп спгласнпсу сп следниуе принципи:
-

-

Инуеграција на сиуе кпнсурукуивни фази
o Архиуекупнски дизајн
o Инженерски дизајн
o Прпизвпдсувп и инсуалација
o Мпниупринг и пдржуваое
Инуеграција на сиуе дејнпсуи/суруки
o Вп прпцеспу на прпизвпдсувп
o Вп прпцеспу на мпнуажа
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Б.2.3. Структура
Оснпвнипу мпдул на 40’ урансппруен кпнуејнер пбезбедува пд 25 дп 27 м2
прпсупр за дпмуваое. Кпј сп негпва кпмбинација и мулуипликација мпже да пдгпвпри
на бараоауа за пбезбедуваое на прпсупр за дпмуваое, прганизиран сппред ппуребиуе
на кприснициуе.

106. Димензии на 40’ и 20’ кпнуејнер
Б.2.4. Надвпрешна пбвивка
Решенијауа за надвпрешна изплација пвпзмпжуваау прекинуваое на сиуе
уермички мпсупви. Тпа се имплеменуира сп кприсуеое на индусуриски меупди за
градба адапуирани на ппуребиуе и димензииуе на мпдулпу, кпи пвпзмпжуваау
ппуимизираое на инсуалираоеуп и гплема ефикаснпсу

107. П ПСТАВУВАОЕ НА ИЗПЛАЦИЈА НА КПНТЕЈНЕР
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Рамкиуе на пувприуе кпи преусуавуваау дел пд надвпрешнауа пбвивка на секпј пбјеку
(PVC, дрвп или алуминиум) се избрани сп цел да се дпбијау најдпбри уермички
перфпрманси на пбјекупу.

107. Т ППЛИНСКИ КВАЛИТЕТНИ ПРПФИЛИ ПД ДРВП , PVC И АЛУМИНИУМ
Крпвпу и избран какп рамен елемену “уераса“ изплиран и впдпнепрппусулив
израбпуен сп меупд на двпен леер. Терасиуе мпжау да бидау прекриени сп вегеуација
шуп придпнесува за ппдпбар прпупк на дпждпвауа впда, а впеднп ги ппдпбрува и
уермичкиуе каракуерисуики на пбјекупу и вп зимсипу и вп леунипу перипд.
Ппкрај гпре наведенауа завршна пбвивка фасаднпуп пбликуваое исуп уака
мпже да биде изведенп вп ппвеќе варијануи какп шуп се меуал, дрвп, алкпбпнд и
сличнп.
Медукауниуе кпнсурукции мпжау да бидау изведени какп ладни или уппли, вп
зависнпсу пд бараоауа на прпсуприиуе и сппдвеунп изплирани. Прпсуприиуе вп кпи
има впдпвпдна инсуалација какп упалеу, баоа, кујна псуава се пбрабпуени какп ладни
ппдпви сп плпчки и е ппсуавена хидрп, уермп и звучнп апспрбирачка инсуалација.
Осуанауиуе прпсуприи се пбрабпуени какп уппли ппдпви кпи вп себе спдржау уермп и
звучнпапспрбирачка изплација.
Б.2.5. Избпр на систем за грееое/ладеое
Какп сисуем за климауизација избран е елекуричен сисуем сп кпгенерауивнп
свпјсувп, заупа шуп кај дпбрп изплиран пбјеку сп сппдвеуни димензии, кпј има
мпжнпсу за прирпднп венуилираое и циркулираое на впздухпу, ппсуигнува намалена
ппуреба пд кприсуеое на елекурична енергија, нп упа не значи дека нема мпжнпсу за
инсуалираое на други уермички меупди какп шуп се гас, уермпдинамички сисуеми,
дрва или пелеуи спгласнп енергеускиуе каракуерисуики за ппсуигнуваое на најгплема
енергеуска ефикаснпсу. Ова пак зависи пд самауа лпкација на кпја се гради пбјекупу и
инсуалацииуе кпи уаа ги пвпзмпжува. Спгледувајќи ги сиуе мпжнпсуи кпи ги
пбезбедува избранауа лпкација елекуричнауа енергија преусуавува најсппдвеуен
избпр.
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108. Кпгенеративен систем за климатизација
Б.2.5.1. Кпгенерација

109. Ппшта шема на кпгенерациски систем
Денешнипу уренд на деценурализација на енергеускиуе пазари пувара мпжнпсу
за замена на кпулиуе сп мали кпгенерациски единици.
Кпгенерација мпже да се дефинира какп прпцес на кприсуеое на примарнауа
енергија на гпривпуп за прпизвпдсувп на два кприсни енергеуски пблици: упплинска
енергија и кприсна рабпуа. Дпбиенауа кприсна рабпуа најчесуп се кприсуи за
прпизвпдсувп на елекурична енергија, дпдека упплинскауа енергија се кприсуи вп
уехнплпшкиуе прпцеси, прпцеспу на грееое или прпцеспу на ладеое(уригенерација).
Сп кпгенерацијауа исуп уака се прпизведува и елекурична енергија пд пупаднауа
упплина на билп кпј упплински прпцес. Овпј прпцес се пдвива сп максимална уппуреба
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на хемискауа енергија на гпривпуп, пднпснп сп смалуваое на загубиуе, нп предуслпв
за пва е гплем брпј на рабпуни саауи преку уекпу на целауа гпдина.
За задпвплуваое на се ппгплемиуе енергеуски ппуреби вп иднина, сп мпрален
пднпс спрема пкплинауа какп и сп распплагаоеуп сп прирпдни ресурси, се ппвидлива
е ппуребауа за изведба на нпви енергеуски ппсурпјки, сп се ппвиспки бараоа за
управуваое сп енергијауа, раципнализација на инвесуицискиуе влпжуваоа и зашуиуа
на пкплинауа. Така пред енергеуичариуе е ппсуавена задача за прпнапдаое на нпви
начини за прпизвпдсувп на енергија сп најгплема мпжа енергеуска ефикаснпсу,
кприсуеое на најдпбра уехнплпгија и екплпшки прифауливи енергенси на крајнп
раципнален начин. Кпгенерацискиуе прпцеси всушнпсу преусуавуваау уаква
уехнплпгија кпја ги задпвплува сиуе наведени бараоа..
Уппуребауа на кпгенерацискиуе сисуеми првп се разгледува ппради нивнауа
виспка енергеуска ефикаснпсу, а сп упа ппврзаниуе екпнпмски и екплпшки преднпсуи.
Вкупнипу суепен на ефикаснпсу на пвие ппсурпјки (упплинска ефикаснпсу) вп некпи
сличаи изнесува и над 90%, па мпже да се кпнсуауира, дека вп пднпс на
урадиципналниуе сисуеми, кпгенерацијауа преусуавува најефикасен пблик на
преувараое на енергијауа, какп пд енергеуска гледна упчка, уака и пд екплпшки аспеку.
Сп кпгенерацискп прпизвпдсувп на енергија се смалува влијаниеуп врз пкплинауа пд
сиуе аспекуи, а ппсебнп пд аспеку на смалуваое на емисијауа на CO2, SO2 и NOx.
Најзначајна преднпсу на кпгенерацискпуп прпизвпдсувп вп пднпс на пдвпенуп
прпизвпдсувп на елекурична енергија вп класични елекурани и упплинска вп кпулари
се гледаау низ:
- Значајна зашуеда на примарнауа енергија пд шуп прпизлегуваау и ппмали
урпшпци
- Ппквалиуеунп снабдуваое сп енерија и ппгплема ппсупјанпсу, шуп е мнпгу
важнп за ппурпшувачиуе
- Смалуваое на шуеунпуп влијание врз пкплинауа, ппмала емисија на шуеуни
гаспви и ппмала емисија на бучава
- Релауивни влпжуваоа на ппзиуивни каракуерисуики и исплауливпсу за краупк
временски перипд.
- Краупк рпк на изградба ппради пакеунауа изведба на агрегаупу и преухпднп
фабрички склппени елеменуи
Преднпсуа на кпгенерацискиуе сисуеми, пред класичниуе сп пдвпенп снабдуваое сп
елекурична и упплинска енергија, видлива е акп медусебнп се сппредау загубиуе кпи
насуануваау при прпизвпдсувп на енергија вп двауа сисуеми.
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110. Сппредба на кпнвенципналнп и кпгенерацискп прпизвпдствп на енергија
Оснпвна преднпсу на кпгенерацискиуе сисуеми е згплеменауа ефикаснпсу на
енергенсиуе вп пднпс на кпнвенципналниуе елекурани кпи служау самп за
прпизвпдсувп на елекурична енергија какп и сисуемиуе кпи служау самп за
прпизвпдсувп на пареа или врела впда за уехнички прпцеси.
Кпгенерацијауа има значајна улпга какп дисурибуиран извпр на енергија ппради
ппзиуивнпуп псуваруваое: ппмали загуби вп мрежауа, смалуваоа на загушуваоеуп вп
пренпспу, згплемуваое на квалиуеупу на наппнпу и згплемена сигурнпсу вп
снабдуваоеуп сп елекурична енергија, какп и смалуваое на шуеуниуе влијанија врз
пкплинауа.
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Б.2.6. Мпжнпсти
Мпделираоеуп на пвие пбјекуи нуди гплем спекуар на различни фпрми на
пбликуваое кпи мпжау да пдгпвпрау на различниуе бараоа на нивниуе кприсници,
какп и на различниуе прирпднп гепграфски каракуерисуики вп зависнпсу пд месупуп
каде уие ќе бидау лпцирани.

111. кпмбинација, кпмппнираое и фпрмираое на различни пбјекти
Типпу на нивнпуп мпделираое мпжау да гп пдредау самиуе кприсници, сп шуп самиуе
мпжау да ја пдредау фпрмауа и изгледпу на нивнипу дпм.
Иакп прпцеспу на нивнп прпизвпдсувп е индусуријализиран, не значи дека
прпменауа би прпизвела дпдауни урпшпци, заупа шуп пвпј уип на пбејеку е изграден
врз принциппу на флексибилнпсу, а какп единсувени сурпгп дефинирани парамеури се
јавуваау уехничкиуе каракуерисуики за ппсуигнуваое на енергеуски ефикасни
перфпрманси. Осуанауиуе каракуерисуики и се слпбпдни и нив мпже да ги дефинираау
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самиуе кприсници, единсувен пграничуваое за исуиуе преусуавува нивнауа
раципнална димензија, шуп всушнпсу преусуавува ппјдпвна упчка за спздаваое на
вакпв уип на пбјекуи.
-

-

Декпрација и енуериернп пбликуваое
o Обрабпука на ппд и тид
o Инуегрираое на ппрема за баоа
o Сразмернп димензипнирана кујна
o Инуегриран мебел за спални спби
Организираое на надвпрешнипу прпсупр, спздаваое на ппмпшни прпсуприи и
даваое на личен печау врз пбјекупу.
o Избпр на фасаден мауеријал
o Изведбана уераси
o Зален крпв
o Ппмпшни пбјекуи

Б.2.7. Одржлив развпј и пбнпвлива енергија
Намалуваоеуп на ппуребауа пд примарана енергија преусуавува пснпвен мпуив.
Кпнурплираоеуп на кприсуеоеуп на примарнауа енергија преусуавува клуч за
зачувуваое на енергијауа. Тпкму ппради упа ппуребнп е балансираое на урпшпциуе за
имплеменуација на инфрасурукуура и енергијауа ппуребна за рабпуа на инсуалиранау
ппрема пд една сурана, сп дпбивкауа кпја се дпбива пд енергеуски ефикасниуе
извпри:
-

Спларен упппл резервпар за впда
Спларен упппл резервпар за впздух
Капуираое на дпждпва впда
Примена на дрвп или пелеуи акп упплински извпр
Фпупвплуаични панели
Фпупвплуаичнп засуаклуваое
Тппли пумпи (гепуермални, аерпуермални)

112. пбнпвливи извпри на енергија
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Б.2.8. Метпд на применливпст
Овпј меупд е применли за секпј пбјеку за дпмуваое, исуипу мпже да се
примени при изградба на сампсупен индивидуален суанбен пбјеку, класуер или
скалесу уип на дпмуваое. Инуермедијални и кплекуивни суанбени пбјекуи кпи не
надминуваау висина пд пеу кауа. Сеуп пва е пвпзмпженп пд флексибилнпсуа за
кпмппнираое на пснпвнипу мпдул, и негпвауа мпжнпсу за надпградба и ппврзуваое
какп пп хприспнуала уака и пп веруикала.

113. Флексибилнпст вп кпмппнраое на различни типпви на пбјекти за дпмуваое
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Б.3. Прптптип
Прпупуиппу изграден пп гпре наведениуе принципи, пвпзмпжува удпбнпсу на
виспкп нивп, кпе дури и гп надминува пна наурадиципалнпуп дпмуваое. Земајќи гп вп
предвид начинпу и брзинауа на на негпвауа изведба, а пред се мпжнпсуа шуп ја нуди
флексибилнпсуа на пвие пбјекуи и на крај мпжнпсуа за негпвп рециклираое или
пренамена.
Прпцеспу за негпвп спздаваое ппдразбираа кппперауивнпсу на сиуе учесници
вп градбауа на еден пбјеку какп шуп се кпнсурукупри, инженери за уермика и акусуика
и сиуе надзпрни пргани. Се сп цел да се пбезбеди прпупуип кпј сппдвеунп ќе пдгпвпри
на сиуе ппсуавени бараоа за ппсуигнуваое на виспка енергеуска ефикаснпсу и
удпбнпсу на дпмуваоеуп.
Ппсебнп внимание е ппсвеуенп на избпрпу на мауеријалиуе, разгледувајќи ги
нивниуе сурукуурни и енвирпменуални каракуерисуики (уермички кпефициенуи,
сурукуурална рпбуснпсу и сличнп)
Секпја кпнсурукуивна фаза внимауелнп е анализирана, сп цел да се дпбијау
надпбриуе мпжни решенија и исуиуе да се имплеменуираау, за да се ппсуигне
правилен баланс
ппмеду уехничкауа еднпсуавнпсу, безвременскауа фпрма и
квалиуеупу на пбјекупу. За уаа цел се кприсуау спвремениуе спфуверски алауки кпи
ппнауаму ќе бидау разгледани, а кпи пвпзмпжуваау реална преусуава на пбјекупу и
негпвиуе перфпрманси, ушуе вп најранауа фаза на дизајнпу. Секпја придпбивка и
недпсуаупк за секпј аспеку е анализирана сп ппмпш на пвие спфуверски алауки, а
впеднп исуауа е евалуирана и валидирана вп прпцеспу на дизајнпу.
Паралелнп сп пвие чекпри спрпведена е анализа и суудија сп цел да се
пбезбедау чисуифпрми и прганизација на прпсупрпу, кпи би пдгпвприле на бараоауа
на различни кприсници, а исупвременп би се избегналп и спздаваоеуп на еднпличен
пбјеку, а би се дпбиле диверсифицирани пбјекуи. Какп главна упчка за спздаваое на
пвие ппд прпупуиппви земен е брпјпу на кприсници на пбјекупу.
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ПРЕСЕЦИ

ФАСАДИ

Б.3.1 Енвироментални карактеристики
Сп цел да се спздаде пбјеку, кпј ќе пдгпвпри на бараоеуп за минимизација на
ппурпщувашкауа на примарна енергија, секпј пбјеку ќе биде адресиран сп
бипклимауски каракуерисуики.
Секпј мпдул на еден пбјеку преусуавува уермишки изплирана средина, пд
внаурещна и надвпрещна сурана се сп цел да се спреши ппјавауа на уермишки мпсупви.

114. Поставување на изолација од надворешна страна за избегнување на појава на
термички мост

115. Термографски приказ на неизолиран и изолиран агол при разгледување на термички
мост

Ова е ппсуигнауп сп кприсуеое на целулпзна изплација, кпја е мнпгу ефикасна и
е направена пд рециклираое на харуија. Таа е вп вид на спреј кпј се нанесува врз
тидниуе ппврщини исупвременп мещајќи се сп нискп упксишни врзива. Апликацијауа на
пвпј вид изплација е најппгпдна при изградба на пнпви пбјекуи, при нејзинпуп
нанесуваое единсувенп уреба да се избегнува нејзина апликација вп влажни перипди,
пднпснп се преппрашува сувп нанесуваое, щуп е пвпзмпженп при индусурискпуп
прпизвпдсувп на мпдулиуе. Ваквипд вид на изплација гп намалува суруеоеуп на
впдухпу низ тидниуе слпеви, ги пппплнува щуплиниуе, врщи защуиуа пд влага и
распрпсуранеу пламен.Кприсуеое на изплација пд целулпза дава и звушна изплација и
гп намалува кприсуеоеуп на енергија пд 20-40%.
Ппкрај пваа мерка секпја засуаклена ппврщина кпја се јавува, спгласнп
ппуребиуе, пбрабпуени се сп урпјнп глазиранп суаклп, вп рамка кпја има дпбри
уермишки каракуерисуики и пбезбедуваау уермишки каракуерисуики какп на сликауа.

116. U вредности за термичка пропустливост за различни типови на застаклување

Кпнсурукцијауа на самипу пбјеку дава улуимауивнп шисуа импресија на
рпбуснпсу и квалиуеу, сп цврсуи и јаки кпнсурукуивни елеменуи кпи пбезбедуваау
шувсувп на заувпрен кпмпакуен пбјеку.

117. Конструкција на контејнер за транспорт
Гпре наведениуе мерки пвпзмпжуваау намалуваое на ппуребауа пд кприсуеое
на примарнауа енергија. Сп искприсууваое на пбнпвливиуе извпри на енергија,
придпбивкиуе пкплу намалуваоеуп на ппурпщувашкауа на примарна енергија
изнесуваау пкплу 40% вп пднпс на елекуришнауа и 60% вп пднпс на уермалнауа
енергија. Тпкму ппради упа акцену е суавен на искприсууваоеуп на прирпднипу
енергеуски ппуенцијал кпј гп нуди самауа лпкација.
Објекупу 0 има пешау на енергеуски пбјеку, кпј ги задпвплува решиси највиспкиуе
енергеуски суандарди. Сп щуп пбезбедува леснп серуифицираое какп пбјеку сп ниска
ппурпщувашка на енергија, и пбјеку кпј решиси и да нема щуеунп влијание врз
живпунауа средина.
Друга каракуерисуика кпја гп нагласува негпвипу пријауелски пднпс кпн
прирпдауа преусуавува и мпжнпсуа за негпвп рециклираое пднпснп реуппуреба.
Нискауа емисија на щуеуни гаспви вп пднпс на урадиципналнипу нашин на градба е
несппрпдлива првенсувенп ппради временуп и индусуријализиранипу нашин на негпвп
спздаваое, а исуп уака и вп пднпс и на мауеријалиуе кпи се уппуребуваау.
Б.3.2. Економски карактеристики (трошоци, поле, индустријализација)
Спздаваоеуп на пбјекупу 0 се суреми кпн индусуријализација на прпцеспу на
прпизвпдсувп, каде секпј елемену е фабришки прпизведен. Прпцеспу на индусурискп
прпизвпдсувп насурана пд месупуп на негпвп градеое знаши:
-

Ппкраукп време за кпмплеуираое, двпјнп намалувајќи ги крајниуе рпкпви вп
сппредба сп урадиципналнипу нашин на градеое
Опуимизација на урпщпциуе преку кпнурплиранп прпизвпдсув намалувајќи ги
урпщпциуе за 20 д0 30% вп сппредба сп кпнвенципналнпуп градеое
Ппдпбруваое на квалиуеупу на сиуе прпизвпди сп нивнп кпнурплиранп
прпизвпдсувп, вп кпнурплирани услпви, сп щуп се пвпзмпжува ппсуигнуваое на
нивниуе најдпбри перфпрманси (сува градба)

-

-

Кпнурпла врз негауивниуе влијаниеја врз живпунауа средина (загадуваое,
пупад, бушава, пращина) преку прпцеспу на фабришкп прпизвпдсувп и селекција
на пупадпу, какп и мпжнпсуа за негпвп рециклираое
Опуимизирана регулаупрна успгласенпсу вп пднпс на енергеускипу аспеку, сп
ппгплема имплеменуација на квалиуеу и прецизнпсу

Целипу бучеу за спздаваое на еден вакпв 0 пбјеу гп спшинуваау уриуе фази:
-

архиуекупнски дизајн и анализа
фабришкп прпизвпдсувп
урансппру, инсуалација и инфрасурукуурнп ппврзуваое

Дпдека надвпр пд негпва пресмеука псуануваау
-

специфшниуе прилагпдуваоа на лпкацијауа
присуапниуе пауищуа
надвпрещни каракуерисуишни прауешки пбјекуи кпи е надвпр пд ваквипу нашин
на прпизвпдсувп

Б.4. Синтеза на проектот
Б.4.1. Квалитет од повеќе аспекти
Инуеграцијауа на целипу пбјеку и имплеменуацијауа на индусурискиуе прпцеси
гп ппдигаау нивпуп на квалиуеу на пбјекупу. Ппсебнп внимание е ппсвеуенп на избпрпу
на мауеријали, и нивнпуп аплицираое гп прауи супервизија вп ланецпу на
кпнсурукцијауа, преку кпнурпла на квалиуеупу вп секпја фаза на прпцесиуе. Сп ваквп
кпнурплираое се избегнува ппјавауа на дефекуи и анпмалии.
Вп слушај на ппјава на грещка, мпжау да се превземау кпрекуивни мерки, кпи
мпжау да се кпмбинирауу сп превенуивни акции, сп щуп се скрауува мпжнпсуа за нивна
ппвупрна ппјава.
Какп главна цел мпже да се издвпи ппсуигнуваоеуп на енергеуска ефикаснпснп
и финансиски ефекуивнп рещение вп фазиуе на инвесуираое и пдржуваое. Преку
сисуемпу за грееое вп кпмбинација сп пбнпвливиуе извпри на енергија, кпи нудау
најефикасни рещенија кпга се уппуребуваау вп уермишки дпбрп изплиран пбјеку.
Сппред енергеускиуе пресмеуки нивпуп на ппурпщувашка пп м2 би изнесувалп
пкплу 50kWh, дпкплку се применау и алуернауивни извпри кпи веќе беа сппменауи
ппгпре пваа брпјка мпже да се намали за скпрп 40%.
Ппкрај пва квалиуеупу на самипу пбјеку се ппсуигнува и сп правилнп
димензипнираое на функципналниуе целини, пднпспу кпн пкплинауа, брзинауа за
негпва изградба какп и намауваоеуп на урпщпциуе за ппсуигнуваое на удпбен пбјеку
за дпмуваое, кпј ќе пдгпвпри на спвремениуе бараоа на спвременпуп живееое.

Б.4.2. Сигурност
Секпј кпнсурукуивен зафау кпј се щревзема при адапуација и кпнсуруираое на
пвпј прпупуип мпра да биде вп спгласнпсу сп важешкиуе регулауиви исуандарди. При
индусурискпуп прпизвпдсувп, на пвпј пбјеку се нуди мпжнпсу пресмеукиуе и
кпнурплауа да се изврщау еднпкраунп, сп щуп се намалуваау урпщпциуе за ппсупјанп
кпнурплираое и ппвупрнп пресмеууваое на резулуауиуе. Ланецпу на индусурискп
прпизвпдсувп е пбезбеден сп упшнп ппределени безбеднпсни мерки (преку
диверзификација на снабдувашиуе, кпмпеуиуивниуе ппнуди, складираоеуп)
Б.4.3. Време за изградба
Меупдпу на инуегрираое на дизајнпу и кпнсурукцијауа, индусурискпуп
прпизвпдсувп и мпнуажауа пвпзмпжува знашајнп намалуваое на времеуп за изградба
на пбјекупу.
-

20 пбјекуи пд 100 м2, прпизведени за 6 месеци
30 кплекуивни пбјекуи сп 30 единици за 10 месеци

Овие рпкпви се базирани на еднпсуавнипу линиски прпцес на прпизвпдсувп. Сп
примена на ваквиуе индусуријализирани прпцеси и нивнп прилагпдуваое мпже за 1
дп 2 гпдини да се ппсуигне и прпизвпдсувп на 200 единици гпдищнп.
Б.4.4. Можни цели
Флексибилнипу кпнцепу мпже да пбезбеди задпвплуваое на гплем брпј
бараоа, какп за индивидуалнпуп и кплекуивнпуп дпмуваое, уака и за пбјеку пд јавен
каракуер кпи имаау мпжнпсу за нивнп мпдуларнп прилагпдуваое. Ова е пвпзмпженп
пред се пд флексибилнпсуа вп пднпс на кпмппнираоеуп и пбликуваоеуп на мпдулиуе.
Ова знаши дека мпжнпсуа за примена на пвпј меупд не е пгранишена самп кај
дпмуваоеуп, ууку се нуди мпжнпсу за разнпврсна уппуреба на меупдпу и ппсуигнуваое
на пснпвнауа цел за енергеуска ефикаснпсу. И пва не е единсувенипу нашин за упа пва
преусуавува самп една наспка за размислуваое кпја мпже да завземе и друг правец,
ппшиуувајќи ги самп пснпвниуе нашела за енергеуска ефикаснпсу и защуиуа на
живпунауа средина.
Свеупу гп следау ппсупјани прпмени, екпнпмскиуе услпви се менуваау, па уака и
развпјпу на архиуекуурауа ппдлежи на прпмени дикуирани пд спцип екпнпмскиуе
прпмени кпи се ппшесуп насуануваау вп денещницауа. Дизајнираоеуп на енергеуски и
ефикасни пбејкуи вп ппвеќе регипни не преусуавува самп ппција, ууку упа премина вп
главен нашин на градба. Изградбауа на уака нарешениуе зелени пбјекуи, најдпбрп ја
ппсуигнува целуа кпн кпја се суремау сиуе, ппсуигнуваое на щуп пп удпбни прпсупри,
кпи шинау ппмалку и вп уекпу на нивнипу живпуен век пбезбедуваау најниски урпщпци
за нивнп целпснп функципнираое. Зелениуе пбјекуи какп свпја главна цел имаау да

изврщау защуиуа и искприсууваое на прирпдниуе ресурси, гледанп вп пднпс на
примарнауа енергија, да ја намалау емисијауа на щуеуни гаспви вп пкплинауа, сп щуп
виднп ќе гп намалау негауивнпуп влијание врз пкплинауа, и исупвременп ќе изврщау
намалуваое на влијаниеуп врз прпменауа на климаускиуе услпви. Тпкму ппради упа вп
САД и Еврппскауа Унија се дпнесени дирекуиви за ппсуигнуваое на ваква енергеуска
ефикаснпсу, сп кпи ќе се регулира и защуиуува ппурпщувашкауа на примарнауа
енергија, и ќе се регулира испущуаоеуп на щуеуни гаспви, се сп цел да се спздадау или
пбнпвау ппсупешкиуе пбјекуи вп пбјекуи кпи ќе бидау независни вп пднпс на
енергијауа, пднпснп неуурални вп пднпс на щуеуниуе гаспви. Ова всущнпсу пресуавува
и суимулираоена целауа екпнпмија. Ппсуигнуваоеуп, пднпснп прпекуираеуп на
енергеуски ефикасни пбјекуи преусуавува мпжнпсу за инпвауивни рещенија какп вп
пднпс на архиуекуурауа, градежниуе мауеријали, уехникауа на изградба,
инжинерсувпуп и сиуе уехнплпгии кпи се вклушени вп прпцеспу на спздаваое на еден
пбјеку пд фазауа на негпвипу дизајн, па се дп целипу негпв живпуен век.
Од се щуп беще дпсега наведенп, на крај мпжеме да издвпиме некплку наспки
за идниуе зафауи на сиуе ушесници вп прпекуираоеуп, изградбауа, рекпнсурукцијауа и
пдржуваоеуп на пбјекуиуе:
1. Секпј пбјеку преусуавува единсувен сппј на архиуекуура, кпнсурукција и
кпмплеуна енергеуика
2. Знашеоеуп на енергијауа и згплемуваоеуп на ценауа на енергенсиуе ја
намеунува се ппгплемауа ппуреба за правилнп и раципналнп управуваое сп
енергијауа вп пбјекуиуе
3. Суанбениуе пбјекуи преусуавуваау најгплеми ппединешни ппурпщуваши не
енергија сп најгплем ппуенцијал за енергеуска защуеда.
4. Секпј пбјеку преусуавува ппурпщуваш на енергија, а смислауа на спвременауа
архиуекуура и градежнищувп е да се знае какп да се намалау и
ппуимизираау енергеускиуе ппуреби на пбјекуиуе и да им пвпзмпжау на
кприснициуе раципналнп управуваое сп ппурпщувашкауа на енергија.
5. При прпекуираоеуп уреба да ушесувува мулуидисциплинарен уим пд
сурушоаци, кпи мпраау уеснп да спрабпууваау пд самипу ппшеупк на
прпекуираоеуп.
6. Вп фаза на идеен прпеку ппуребнп е да се дпнесау сурауещки пдлуки за
енергеуикауа на пбјекупу, кпи ќе влијаау и на архиуекупнскпуп прпекуираое.
7. На секпј ппгплем прпеку се преппрашува ангажираое на енергеуски
кпнсулуауну и израбпука на енергеуска суудија вп фаза на идејнипу прпеку,
какп и да се анализираау ппуималниуе мпжнпсуи за примена на спвремени
мерки за енергеуска ефикаснпсу, избпр на енергенс, избпр на сисуем за
грееое, кпгенерација и слишнп.
8. Прпекуануиуе се дплжни да гп упауау инвесуиупрпу и иднипу кприсник вп
сиуе мпжнпсуи за енергеуска ефикаснпсу и спвремениуе сисуеми на грееое,
венуилација и климауизација какп и мпжнпсуа за кприсуеое на пбнпвливи
извпри на енергија.
9. Вп секпј ппсупешки пбјеку секпгащ ппсупи пдреден ппуенцијал за защуеда на
енергија. Вп уекпу на пдржуваоеуп, каде щупе е мпжнп уреба да се

размисли за мпжнпсуа за згплемуваое на упплинскауа защуеда и ппщуп за
енергеускауа ефикаснпсу.
10. При секпја рекпнсурукција или адапуација на ппсупешкиуе пбјекуи уреба да
се направи енергеуски преглед на спсупјбауа сп цел да се пдредау
ппуенцијалиуе за енергеуска защуеда.
11. Едукацијауа и псппспбуваоеуп на енергеуски сурушни кадри еден е пд
најважниуе нашини за надминуваое на бариериуе за имплеменуација на
меркиуе за енергеуска ефикаснпсу.
12. Импеменуацијауа на дирекуивиуе за енергеуска ефикаснпсу уреба да дпведе
дп згплемуваое на градежниуе акуивнпсуи и развпј на цела градежна
индусурија.
13. Се преппрашува следеое на развпјпу на наципналниуе и инуренаципналниуе
механизми за финансираое и ппууикнуваое на енергеускауа ефикаснпсу сп
цел да се реагира вп правп време.

В. Мптивација кпн имплементација на спфтверските алатки уште вп
најрана фаза на дизајнпт

Спфуверскауа анализа на енергијауа на цели пбјекуи, вп резиденцијалнипу секупр се
кприсуи за мнпгу цели:
• Дизајнираое пднпснп спздаваое на енергеуски ефикасни пбјекуи за дпмуваое
• Спздаваое на брендпви, ппдигнуваое на рејуингпу и дпбиваое на најразлични
нумерички резулуауи
• Предвидуваое на зашуеда на урпшпциуе кпја се јавува какп бенифиу пд
превземаоеуп на мерки за енергеуска ефикаснпсу (реурпфиу мерки)
• Одредуваое на урпшпциуе и криуериумиуе на перфпрмансиуе за нпви енергеуски
ефикасни уехнплпгии.
• Обезбедуваое квануиуауивна анализа и ппдаупци за ппддршка на прпграмски и
пплиуички ппврзани пдлуки.
Успехпу на енергеуски ефикасни дизајн, еуикеуираоеуп, ппсуигнувајоеуп рејуинг, и
пспвременуваое се дплжи на мнпгу наппри, кпи вп гплема мера зависау упчнпсуа на
анализауа кпја се врши. Мпра да се пбезбеди сигурнпсу вп упчнипу присуап кпн
анализауа, какп и да се пдредау сппдвеуниуе индикаупри за уппуребауа и зашуедауа на
енергија.

118. Шема на симулациски спвтвер за анализа на енергетска ефикаснпст

В.1. Механизми за ппдпбруваое на енергетската метпди за анализа
Ппсупјау различни присуапи, вклучувајќи ги и гпдишниуе енергеуски симулации на
пбјекуиуе, суауисуички анализи дпбиени врз пснпва на емпириски ппдаупци и
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уабеларни пресмеуки, кпи мпжау да се кприсуау за дпбиваое на енергеуска анализа на
целипу пбјеку. Наспкауа за ппдпбруваое на на самауа анализа, се уемели на меупди
кпи вклучуваау дппплнуваое на ппдаупци пд уиппу: начин на изградба на пбјекупу,
мауеријали кп се уппуребуваау, лпкациски енвирпменуални и климауски ппдаупци, се
сп цел да се ппсуигне и дпбие ппдпбра симулација за кприсуеоеуп на енергија на
пбјекупу. Сиуе клучни учесници, пд фазауа на идеја, па се дп фазауа на уппуреба на
пбјекупу, уреба да бидау вклучени вп самауа енергеуска симулација, сп цел да се
дпбијау различни аспекуи пд кпи зависи целпснауа ппурпшувачка на енергија на
пбјекупу. Ппдпбруваоеуп на анализауа и нејзинауа упчнпсу, вп индусуријауа се
искажуваау преку ури пснпвни механизми.
• Теренски спбираое на ппдаупци прпцедури. Објавени преппраки за спбираое на
ппдаупци пд пбјекупу преку мереое и набљудуваое.
• Симулација на прпупкпли. Објавени суандардни и преуппсуавки за симулација
ппдаупци кпи не се дирекунп мерливи.
• Спфувер уесупви. Кпмерцијалнп и пракуичнп сппредуваое на ппвеќе спфуверски
решенија за анализа.

119. влијание на механизмите врз анализата
На сликауа е прикажанп какп секпј пд пвие механизми влијае врз самауа анализа. Овие
механизми се базаираау на присуаппу да се развие меупдплпшка пснпва за пценуваое
на упчнпсуа на спрпведенауа анализа дпбиена преку спфуверскиуе решенија.
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В.2. Мптивација
Исуприски гледанп, алаукиуе за симулација на суанбени пбјекуи се фпкусирани на
дизајнираое на нпви пбјекуи сп виспкп нивп на енергеуска ефикаснпсу. Овие
спфуверски решенија и резулуауиуе дпбиени сп нивна примена се ппуврдени
првенсувенп вп кпнуексу на нпвпизградениуе бјекуи за дпмуваое. Вп уекпу на
изминауиуе некплку гпдини, ппвеќе акцену е суавенп на исуражуваоа ппврзани сп
ппдпбруваое на ефикаснпсуа на ппсупечкиуе пбјекуи. Медуупа пвие резулуауи дпбиени
преку анализа на ппсупјниуе пјекуи, ппкажаа виспкп нивп на недпверба вп пднпс на
спрпведениуе анализи, пспбенп на виспкп енергеуски не ефикасниуе пбјекуи.

В.3. Метпди да се ппдпбруваое на тпчнпста на станбените енергетски метпди за
анализа

120. кпнтинуиран прпцес за ппдпбруваое на тпчнпста на анализата
На сликауа е прикажан кпнуинуиран прпцес за ппдпбруваое на упчнпсуа на
енергеускауа симулација суанбени пбјекуи. Првиуе чеуири субпрпцеси имаау за цел да
се намали брпјпу на влезни спфуверски грешки, преку ппдпбруваое на пплеуп на
спбираое на ппдаупци, прпупкпли за симулација и мпжнпсу за уесуираое на смипу
спфувер. Дпдека вуприпу чекпр преусуавува следеое на влијаниеуп на ппдпбруваоеуп
на ппченуниуе инпууи, какп и сппредуваое на дпбиенауа анализа за симулација на
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кприсуеоеуп на енергијауа сп висуинскпуп функципнираое на пбјекупу за дпмуваое
кпј бил предмеу на самауа анализа.
В.4. Идентификуваое на пптенцијални прпблеми
Меупдпу илусуриран на сликауа, вклучува ппединечни ппдпбруваоа на енергеускауа
меупди за анализа сп иденуификуваое, исуражуваое, и исправуваое специфичениуе
инпууи и спфуверски прпблеми. Првипу чекпр е да се иденуификуваау ппуенцијални
прпблеми врз пснпва на:
• Сппредба на предвиденауа наспрпуи измеренауа уппуреба на енергија и зашуеда. Сп
ппмпш на , набљудуваое и суауисуичка анализа на грешки мпже да се иденуифицираау
пспбениуе каракуерисуики на пбјекупу и градилишуауа каде шуп самауа симулација
има гплеми прппусуи.
• Надвпрешен меупди. Хиппуези за пдредени прашаоа мпже да ппуекнува пд
кпнсензус на експеруи за мпделираое, уеренски уесупви, кпмпарауивни спфувер
уесупви, иун
В.5. Градеое на тест за енергетска симулација
Исуражувачиуе кпи рабпуау на ваквипу уип спфувери имаау развиенп целпкупна
меупдплпгија за валидација кпја вклучува аналиуички решенија, кпмпарауивни
уесупви, и емпириски ппдаупци (Judkoff и Neymark 2006). Меупдплпгијауа е усвпена пд
сурана на Американскпуп друшувп на грееое, ладеое и климауизација Инженери
(ASHRAE). Ппвеќеуп пд пвие уесупви се кприсуау какп кпмпарауивни меупди за
сппредба на спфуверпу кпј се уппуребува вп пднпс на друг референуен спфувер, сп цел
да се прпвери негпвауа упчнпсу. Исуп уака се кприсуау и аналиуички решенија, а
дпкплку е мпжнп вп предвид се земаау нумерички решенија. Сп ппмпш на пвие
уесупви се дијагнпсуицираау и се прпверуваау разликиуе кпи се резулуау на
алгприуамскпуп прпграмираое на самипу спфувер. Нп ппради неппсупеоеуп на
висуински суандард за спрпведуваое на ваквиуе уесуираоа, исуиуе служау за кпнурпла
и мпжнпсу за ппдпбруваое на самиуе спфуверски решенија. Заупа, пвие уесупви уреба
да бидау дијагнпсуички (да им пвпзмпжи на кприснициуе да се ууврди извприуе на
неупчнпсуи) и да ппкриваау спекуар на градежни каракуерисуики, лпкациски услпви.
В.6. Завршни забелешки
Сп превземаое на меупди за ппдпбруваое на упчнпсуа на енергеускауа анализа
на суанбениуе пбјекуи, ќе резулуира вп ппдпбруваоа на:
• Теренскпуп спбираое на ппдаупци
• Прпупкпли за симулација
• Спфуверски уесупви
Сп применауа на вакви меупди ќе резулуира сп пппрецизни симулации вп пднпс
на енергијауа на суанбениуе пбјекуи, сп шуп ќе се ппдпбри успехпу на енергеуски
ефикасен дизајн, еуикеуираое и ппсуигнуваое на ппвиспк рејуинг и удпбнпсу на
сампуп дпмуваое.
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В.7. Одржливипт дизајн вп пракса
Прпекуанускиуе пдлуки направени вп ранауа фаза на дизајнираое на еден
пбјеку, ппсуигнуваау гплеми резулуауи вп пднпс на ефикаснпсуа на искприсууваоеуп на
виуалниуе ресурси. Ангажираоеуп на алаукиуе за анализа на пдржливпсуа им ппмагаау
на архиуекуиуе и инженериуе да направау сппдвеуен избпр ушуе вп ранауа фаза на
дизајнпу и им пвпзмпжува да имаау гплемп влијание на ефикаснпсуа и перфпрмансиуе
на самипу пбјеку. Исуприски гледанп, пфуверскиуе алауки за симулација мпжау да
бидау кпмплексни и да бараау премнпгу ангажираое на специјалнп ппзнаваое, сп шуп
ги исфрлаау какп нивни ппуенцијални кприсници суручниуе лица какп архиуекуи или
инженери кпи учесувуваау вп прпцеспу на спздаваое на еден пбјеку. Медуупа сп уекпу
на развпјпу на пвие спфуверски решениија се дпшлп дп фаза кпга секпј еден учесник
без ппсебни знаеоа и вешуини мпже да уппуреби еден вакпв спфувер за симулација
какп шуп е на пример ECOTECT прпизвпд на AUTODESK, кпј вп себе спдржи ппдаупци и
мпжнпсу за брза и ппуимална симулација кпја ќе пвпзмпжи спздаваое на пдржлива
архиуекуура.
Дизајнираоеуп и спздаваоеуп на пдржлив прпеку мпже да преусуавува
кпмплексен прпцес. Тпа бара блиска кппрдинација низ различни фази пд дизајнпу на
еден пбјеку, пд фазауа на дизајн, кпнсурукција и пперауива. Заупа мнпгу кпмпании кпи
се занимаваау сп вакви спфуверски решенија, бараау најлесен начин какп да се изврши
инуеграција на инфпрмацииуе за мпделираое на пбјекупу (BIM) и алаукиуе за анализа
на негпвауа пдржливпсу. AUTODESK какп свпе уелп гп има спздаденп BIM кпј
пбезбедува анализа на перфпрмансиуе на пбјекупу и енергеуска симулација.

В.8. Анализа на дизајнпт на пбјектпт
BIM им дава мпжнпсу на архиуекуиуе да ги кприсуау инфпрмацииуе на
дигиуалнипу дизајн за анализа и разбираое на упа, какп нивнипу прпеку ќе се
пднесува пднпснп какви ќе бидау негпвиуе перфпрманси, пред самипу упј да биде
изграден. Развиваоеуп и вреднуваоеуп на ппвеќе алуернауиви вп исуп време,
пвпзмпжува лесна сппредба кпја пак дпведува дп избпр на енергеуски ппефикасен
пбјеку.
Спфуверпу Autodesk Revit Architecture преусуавува алаука кпја ја пбезбедува
мпжнпсу за анализа на прпекупу ппврзана сп негпвауа пдржливпсу, ушуе вп ппчеунипу
развпј на пбјекупу, пднпснп за време на кпнцепууалнауа фаза. Ушуе при дефинираоеуп
на спсуавниуе елеменуи на пбјекупу, какп шуп се: пувпри, тидпви, ппкриваое и сличнп
и дефинираоеуп на уермалниуе зпни на пбјекуу, мпжау да се искприсуау за
ппкренуваое на анализа. Ппкрај анализауа кпја преку кприсуеое на серверпу на CAD,
кпја мпже да се спрпведе преки самипу Autodesk Revit Architecture сп ппмпш на
алаукиуе за Conceptual analysis, пваа прпграма дава мпжнпсу за експпруираое на
самипу графички мпдел вп други прпграми какп шуп е Autodesk Ecotect Analysis, каде
мпже да се направи анализира на мнпгу ппеднпсуавен начин.
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В.9. Детализирани енвирпментални перфпрманси на пбјектпт
Алаукауа Autodesk Ecotect Analysis нуди ширпк спекуар на функции и симулации,
кпи им ппмагаау на архиуекуиуе и псуанауиуе учесници вп спздаваоеуп на пбјекупу,
какп енвирпменуалниуе факупри ќе влијаау врз пбјекупу и негпвиуе перфпрманси вп
ранауа фаза на негпвипу дизајн.
В.10. Рабптеое сп енвирпментпт (пкплината)
Сп цел да се ублажи влијаниеуп на пбјекуиуе врз пкплинауа, првенсувенп е
важнп да се ппредели влијаниеуп на пкплинауа врз пбјекупу. Направена пд сурана на
архиуекуиуе и фпкусирана на прпцеспу на дизајнираое на пбјекупу, Autodesk Ecotect
Analysis преусуавува енвирпменуална алаука кпја им пвпзмпжува на дизајнериуе да ги
симулираау перфпрмансиуе на пбјекупу ушуе вп најранауа фаза.

121. Ппставуваое на пснпвните параметри на пбјектпт
Autodesk Ecotect Analysis прави кпмбинација пд ширпк спекуар на парамеури
какп шуп се : сенки, засенуваоа, спларни, псвеулуваое, уермичи, венуилаципни и
акусуични парамеури, преку визуелнп преусуавуваое на аналиуичкиуе резулуауи,
дирекнп ппврзани сп мпделпу на пбјекупу. Овие визуелни резулуауи даваау мпжнпсу
спфуверски да се кпмуницира и да се ппфауау кпмплексни кпнцепуи, а исупвременп и
ппефикаснп им пвпзмпжува на дизајнериуе да ппфауау слпжена анализа на
перфпрмансиуе на пбјекупу- кпга фазауа на пбјеупу сеушуе е “пласуична“ и врз негп
мпжау мнпгу леснп да се направау сппдвеуни прпмени вп пднпс на анализауа, сп цел
да се дпбие пдржлива архиуекуура.
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122. Спларна анализа и влијание на спнчевптп зрачеое врз пбјектпт
В.11. Анализа на дизајнпт вп BIM кпнтекст
Мпделиуе кпи се спздадени вп Autodesk Revit Architecture мпжау да бидау
експпруирани вп gbXML фпрмау и дирекнп имппруирани вп Autodesk Ecotect Analysis за
симулација и анализа за време на дизајнираоеуп на пбјекупу. Сп кприсуеое на пваа
анализа и ппсуавуваое на парамеуриуе за лпкацијауа на пбјекупу, кприсуејќи гп
Autodesk Ecotect Analysis мпже да се пдреди ппуималнауа лпкација на пбјекупу,
фпрмауа, негпвауа приенуација кпи се базираау на пснпвниуе енвирпменуални факупри
какп шуп се дневнауа свеулина, засенуваоеуп, приемпу на свеулина и визуелнпуп
влијание.
Какп шуп се развива дизајнпу, Autodesk сп ппмпш на Green Building Studio дава
мпжнпсу за спрпведуваое на, целпсна енергеуска анализа на пбјекупу, сп цел да се
пдредау нивпауа на енергија кпја ќе ја кприсуи самипу пбјеку и мпжнпсуа за нејзина
зашуеда. Сп примена на пвие парамеури вп Autodesk Ecotect Analysis, мпже да се
направи адапуација на зпниуе вп пбјекупу, нивна правилна размесуенпсу, уппуреба на
сппдвеуни мауеријали сп цел да се ппсуигне енергеуски ефикасен пбјеку кпј ќе
пдгпвпри на надвпрешниуе факупри и ќе пбезбеди удпбнпсу за негпвиуе кприсници, нп
и за пкплинауа.
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123. Експпртираое на мпдел пд Revit вп Ecotect какп gbXML file
В.12. Визуелизација на анализата
Визуелизацијауа на анализауа преусуавува уникауна мпжнпсу на пвпј спфувер.
Немпжнпсуа на дизајнериуе леснп да присуапау кпн резулуауиуе пд спрпведенуа
симулација, најчесуп преусуавува најгплема пречка при уппуреба на вакви спфуверски
алауки. . Autodesk Ecotect Analysis пбезбедува акуивни ппврауни парамеури кпи
преусуавуваау нумерички ппдаупци, нп има мпжнпсу и за висуелнп преусуавуваое на
резулуауиуе пд спрпведенауа анализа. Овие визуелни преусуави се вп дирекна врска сп
самипу мпдел на пбјекупу и даваау ппдаупци за спларнауа радијација врз пбјекупу,
дневнауа свеулина уермичкауа удпбнпсу на прпсуприиуе и сличнп, сп шуп ја прави пваа
алаука ппприсуапна за уппуреба пд сурана на архиуекуиуе.

124. Дневна спларна анализа на пбјектпт
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125. Часпвна спларна анализа на пбјектпт

126. Влијание на спнчевата радијација врз ппвршините на пбјектпт
Сп ваквипу начин на презенуација сиуе кприсници на пваа алаука мпжау леснп
да ги увидау записиуе пд самауа анализа, исуиуе да ги применау вп наспка на
пдредуваое на пснпвниуе парамеури на пбјекупу кпи ќе придпнесау за згплемуваое на
негпвауа ефикаснпсу. Ппкрај пваа преднпсу, пваа алаука нуди и мпжнпсу за
пдредуваое на парамеуриуе за пдреден временски перипд пд гпдинауа, земајќи ги вп
предвид и ппдаупциуе за лпкацијауа на пбјекупу, сп шуп негпвиуе резулуауи се мнпгу
блиски дп реалнпуп пднесуваое на пбјекупу.
В.13. Активна анализа на перфпрмансите на пбјектпт
За време на кпнцепууалнипу дизајн, мпделиуе пд Autodesk Revit Architecture и
Autodesk Ecotect Analysis мпжау да се кприсуау за мнпшувп симулации. Дизајнерпу има
мпжнпсу ушуе вп најрана фаза да направи анализа и симулација на засенуваоеуп,
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спнчевпуп влијание, прпупкпу на впздух, сп цел да ги ппуимизира перфпрмансиуе на
пбјекупу вп пднпс на пкплинауа.
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127. Одредуваое на пптимална приентација
Сп самипу развпј на дизајнпу и сп дефинираое на негпвиуе спсуавни елеменуи
зпни, кпи се дефинирани сп (кпнсурукција, тидпви, пувпри и сличнп), пвие мпдели
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мпжау да се искприсуау за спрпведуваое на анализа и симулација на перфпрмансиуе
на пбјекупу и секпја зпна засебнп, сп шуп се дпбива деуална анализа вп пднпс на
енергеускиуе парамеури, парамеуриуе за емисија на шуеуни гаспви, парамеуриуе за
впда, пднпснп за реалнпуп функципнираое на самипу пбјеку вп дадениуе услпви. сп
дпбиваое на пвие симулации, самиуе дизајнери и сиуе учесници вклучени вп прпцеспу
на спздаваое на пбјеку имаау мпжнпсу за прилагпдуваое на пбјекупу спгласнп
дпбиениуе резулуауи и негпвп памеунп кпнципираое.

128. Одредуваое на часпвна пптрпшувачка на енергија

129. Пптрпшувачка на енергија за пбезбедуваое на сите системи на пбјектпт
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130. Пптрпшувачка пптребна за пбезбедуваое на удпбнпст

131. Трпшпци за грееое и ладеое
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132. Вкупни трпшпци на пбјектпт без изплација и упптреба на мерки за нергетска
ефикаснпст

133. Вкупни трпшпци на пбјектпт сп изплација и упптреба на мерки за нергетска
ефикаснпст
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134. Анализа на влијание на климатските услпви врз пбјектпт, мпжнпсти за
искпристуваое на енергијата пд ветрпт, спчевата енергија и каптираое на
дпждпвата впда

В.14. Заклучпк
Спгласнп дпбиениуе ппдаупци преку кприсуеое на Autodesk Revit Architecture и
Autodesk Ecotect Analysis, мпже да се превземау мерки за намалуваое на урпшпциуе на
еден пбјеку. Какп ппврауен резулуау пд пва мпже да се ппсуигне пбјеку кпј ќе пдгпвпри
на енергеускиуе бараоа на денешницауа, какп и на екплпшкиуе бараоа вп пднпс на
емисијауа на шуеуни гаспви и негауивниуе влијаниеја врз пкплинауа. Спздаваоеуп на
еден вакпв пбјеку не самп шуп преусуавува енергеуски, екплпшки ефикасен уип на
пбјеку, упј има и гплемп влијание врз самипу спцип екпнпмски развпј гледанп вп
свеуски аспеку. Сп примена на ваквиуе спфуверски решенија, се избегнуваау греки кпи
ппдпцна имаау гплемп влијание врз перфпрмансиуе на самипу пбјеку и се дпада дп
избпр на висуинскп решение за пбјеку кпј бил ппдлпжен на вакпв уип анализи и
симулации.

139

РЕЗИМЕ
Содржината на овој труд претставува преглед што се подразбира под енергетски паметни домување.
Енергетски паметен дизајн
Енергетски паметен дизајн претставува синоним за добар дизајн на објект за домување. Ваквиот тип на
објекти овозможуваат поудобни услови за домување, обезбедувајќи поголема осветленост, затопленост
во зима и пониски температури во лето. Енергетски паметните објекти овозможуваат значително
намаливање на трошоците за греење, ладење и осветлување, а истовремено влијаат и врз заштитата на
животната средина, со намалување на емисијата на штетни гасови и загадувањето поради употребата на
нефосилни горива како извор на енергија. Со ваквиот начин на пристап при дизајнирањето на објектите
за домување може и до 60-70% да се намали потребата од примарна енергија.
Ваквиот дизајн претставува поширок концепт од оној во кој станува збор на пасивни соларни концепти.
Паметното домување врши минимизирање на употребата на необновливи енергенси (јаглен, нафта,
природен гас) обезбедувајќи удобност и заштеда на енергија, без никакви негативни влијанија на
естетиката на самиот објект, односно на неговите функционални карактеристики.
Вкупната заштеда на енергија зависи од комбинацијата на трите фактори наведени подолу:
Соодветно поставување, ориентација, правилно димензионирање на отворите, обезбедување на добра
термичка изолација и природна вентилација, со користење на софтверските алатку, уште во најрана фаза
на дизајнот.
Селектирање и поставување на енергетски ефикасни системи и апарати за греење и климатизација,
осветлување како и апарати за домакинството, согласно мерките за енергетска ефикасност.
Одговорно однесување на самите корисници на објектот, како и заедничко делување на сите ангажирани
во процесот на создавање на објектот.

АПЕНДИКС

1. ПРЕГЛЕД НА ВАЖНИТЕ ДИРЕКТИВИ НА ЕУ ВП ППДРАШЈЕТП НА ТППЛИНСКА
ЗАЩТИТА И ЗАЩТЕДА НА ЕНЕРГИЈАТА ВП ПБЈЕКТИТЕ
Клушни дпкуменуи пд енергеускипу секупр на Еврппскауа унија на кпи се
базираау енергеускиуе сурауегии на земјиуе шленки се:
- Бела книга: Енергеуска пплиуика на Еврппскауа унија-1995
- Бела книга за пбнпвливи извпри на енергија-1997
- Зелена книга: Сппред Еврппскауа сурауегија за енергеускп снабдуваое-2000
- Зелена книга Енергеуска ефикаснпсу какп да се ппсуигне ппвеќе сп ппмалку2005
- Акциски план за енергеуска ефикаснпсу-Реализација и ппуенцијал дп 2020
Важни дирекуиви на Еврппскауа унија кпи гп регулираау ппдрашјеуп на енергеуска
ефикаснпсу и пбнпвливи извпри на енергија се следниуе:
- Дирекуива 2002/91/EC за енергеускпуп знашеое на пбјекуиуе
- Дирекуива 2006/32/ЕС за енергеуска ефикаснпсу и енергеуски услпви
- Дирекуива 2004/8/ЕС за прпмпција на кпгенерација базирана на кприсни
упплински ппуреби вп внаурещниуе енергеуски пазари
- Дирекуива 89/106/ЕЕС за ускалдуваое на закпнскиуе и управниуе прпписи на
земјиуе шленки за градежни прпизвпди
- Дирекуива 92/75/ЕСС за пзнашуваое на енергеускауа ефикаснпсу на уредиуе за
дпмакинсувпуп
- Дирекуива 93/76/ЕЕС за пгранишуваое на емисијауа на јаглен двппксид низ
згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу
- Дирекуива 2003/87/ЕС за впсппсуавуваое на сисуем за ургпвија сп дпзвпла за
емиуираое на щуеуни гаспви вп ЕФ
- Дирекуива 92/75/ЕЕС за пбврзувашкп енергеускп пзнашуваое на елекуришниуе
апарауи за дпмаќинсувпуп
- Дирекуива 2004/101/ЕС за впсппсуавуваое на сисуем за ургуваое сп дпзвпли за
емисија на щуеуни гаспви, сп земаое вп предвид на механизмиуе пд
прпупкплпу пд Kyoto
- Дирекуива 2001/77/ЕС за прпмпција на елекуришна енергија пд пбнпвливи
извпри на внаурещнипу пазар на елекуришна енергија
1.1. ЕУ ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГЕТСКПТП ЗНАШЕОЕ НА ПБЈЕКТИТЕ 2002/91/ЕС
Дирекуивиуе за енергеускпуп знашеое на пбјекуиуе мнпгу е знашајна на секупрпу на
градежнищувпуп и сиуе ушесници вп прпекуираоеуп и градбауа. Оваа дирекуива при
крајпу на 2002 гпдина ја дпнесе Еврппскипу парламену, сп щуп јаснп ја намеуна
пбврскауа за защуеда на енергијауа вп пбјекуиуе на ЕФ какп и земјиуе кандидауи за
шленсувп. Нпвауа ЕФ дирекуива земјиуе шленки мпраа да ја инуегрираау вп свпеуп
закпнпдавсувп дп 2006 гпдин. Од вкупнп 40% пд дппринпспу на градежнищувпуп вп
енергеускауа ппурпщувашка, пваа дирекуива уреба да дппринесе за смалуваое на
емисијауа на CO2 пд 8% дп 2010 гпдина, сппред прпупкплпу пд Kyoto. Упа би уребалп
да се псувари пд згплемуваоеуп на енергеускауа ефикаснпсу и суандардиуе за изградба
на нпвиуе пбјекуи. Какп и пд згплемуваое на енергеускауа ефикаснпсу сп
рекпнсурукција на ппсупешкиуе пбјекуи сп кприсна ппврщина пд преку 1000 м 2. Оваа
дирекуива исуакнува пеу важни елеменуи:
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-

-

Впсппсуавуваое на ппщуа рамка за меупдплпгија за пресмеука на енергеускиуе
каракуерисуики на пбјекуиуе.
Примена на минимални бараоа за енергеуска ефикаснпсу на нпвиуе пбјекуи
Примена на минимални бараоа за енергеуска ефикаснпсу на ппсупешкиуе
пбјекуи сп кприсна ппврщина пд над 1000 м2 при ппгплеми рекпнсурукциски
зафауи
Редпвна прпверка на кпулиуе и ппсурпјкиуе за кпндиципнираое на впздухпу вп
пбјекуиуе

Меупдплпгијауа за пресмеука на енергеускауа ефикаснпсу на пбјекуиуе вп склад сп
дирекуивауа ппфаќа:
- Упплинска каракуерисуика на пбвивкауа и внаурещниуе кпнсурукциски делпви
на пбјекупу
- Сисуемпу за грееое и прпизвпдсувп на уппла впда
- Сисуемпу за кпндиципнираое на впздухпу
- Инсуалиранипу сисуем за псвеулуваое
- Ппзиција и приенуација на пбјекупу вклушувајќи ги и надвпрещниуе климауски
услпви
- Пасивнипу спншев сисуем и направиуе за защуиуа пд спнце
- Прирпдна венуилација
- Климаускиуе услпви вп пбјекупу
При пресмеука вп предвид се земе, дпкплку е релеванунп, ппзиуивнпуп влијание на
следниуе аспекуи:
А. Акуивни спларни сисуеми и други сисуеми за прпизвпдсувп на упплина и
елекуришна енергија на пснпва на пбнпвливи енергенси
Б. Прпизвпдсувп на елекуришна енергија пп пау на кпгенерација
В. Сисуеми за далешинскп и блпкпвскп грееое и ладеое на пбјекуиуе
Г. Прирпднп псвеулуваое
За ппуребиуе за пресмеука на пбјекууиуе исуиуе уреба да се класифицираау пп
кауегприи:
А. Семејни пбјекуи сп разлишен нашин на градбе
Б. Куќи сп ппвеќе суанпви
В. Делпвни пбјекуи
Г. Образпвни пбјекуи
Д. Бплници
Д. Хпуели и ресупрани
Е. Сппруски пбјекуи
Ж. Згради за гплемп и малппрпдажба
И. Осуанауи уиппви на пбјекуи кпи урпщау енергија
Дирекуивауа пд земјиуе шленки за ппсупешкиуе пбјекуи, сп кприсна ппврщина пд
над 1000 м2 кпи ќе се пбнпвуваау, бара ппдпбруваое на минималниуе енергеуски
свпјсува, кплку щуп уехнишки, функципналнп и екпнпмски е изведливп. Вп дирекуивауа
исуп уака, пдреденпе е дека земјиуе шленки мпраау да пбезбедау пвласуени сурушни
лица за ппсуапкауа за серуифицираое на пбјекуиуе, надзпр на градбауа, какп и
спсуавуваое на прауешки преппраки за ппдпбруваое на сисуемиуе вп смисла на
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защуеда на енергија и намалуваое на емисијауа на щуеуни гаспви. Оснпвна цел на
пваа дирекуива е да ги пбврзи земјиуе шленки на неппхпднпсуа на смалуваое на
ппурпщувашкауа на секпј вид на енергија вп целпкупнипу фпнд на идниуе и
ппсупешкиуе пбјекуи. Земајќи гп вп предвид дплгипу живпуен век на пбјекуиуе најгплем
е, краукпрпшнипу и среднпрпшнипу, енергеуски ппуенцијал вп фпндпу на ппсупешкиуе
пбјекуи. Нпвиуе пбјекуи мпрау да бидау градени уака щуп ќе ги задпвплуваау
зададениуе минимални енергеуски услпви. За нпвиуе пбјекуи сп ппврщина пд 1000 м2
мпра да се разгледува мпжнпсуа за примена на деценурализиран енергеуски сисуем,
базиран на пбнпвливи извпри на енергија, далешинскп грееое и ладеое, кпгенерација
и слишнп.
Исуп уака земјиуе шленки мпраау да впведау ппсупјан надзпр за кпулиуе на
фпсилни гприва сп излезна снага пд 20-100 kW. Кпулиуе сп ппгплема снага пд 100kW
уреба да се кпнурплираау секпја вупра гпдина. За плинскиуе кпули пвпј перипд мпже
да се згплеми и дп 4 гпдини. Кај кпулиуе ппсуари пд 15 гпдини ппуребна е инспекција
на целипу сисуем.
Овие бараоа се применуваау и кај ппсупешкиуе пбјекуи сп ппврщина ппгплема
пд 1000 м2 кпга над нив се врщи ппсежен зафау за пбнпва на пбјекупу. Сппред
дирекуивауа ппсежни зафауи се пние кпи вкупнипу урпщпк за пбнпва на надвпрещниуе
тидпви на пбјекупу или енергеускиуе сисуеми какп щуп се инсуалацииуе за грееое,
дпвпд на уппла впда, климауизација, венуилација и псвеулуваое, преминува над 25%
пд вреднпсуа на пбјекупу, не земајќи гп вп предвид земјищуеуп на кпе се напда
пбјекупу или кпга се пбнпвува над 25% пд целипу пбјеку. Бараоауа за ппсупешкиуе
пбјекуи мпжау да се дефинираау за зградауа какп целина или пбнпвливиуе сисуеми
или спсуавниуе делпви пд зградауа кпга пбнпвауа се пдвива вп пгранишен временски
перипд.
Исуп уака сп цел да се намали ппурпщувашкауа на енергија и да се редуцира
емисијауа на CO2 земјиуе шленки ќе гип кпнурплираау и разладниуе сисуеми сп снага
ппгплема пд 12 kW. Прпверкауа ќе вклушува и ефикаснпсу на клима уреиуе. Земјиуе
шленки мпраау да псигураау дека секпја навдена кпнурпла, какп и енергеускиуе аудиуи
да ги изврщуваау независни енергеуски сурушоаци.
Земјиуе кандидауи за шленсувп вп ЕФ пваа дирекуива мпраау да ја успгласау сп
свпјауа закпнска регулауива дп 2008 гпдина.
Сп имплеменуација на пваа дирекуива, уреба да се ппсуигне напредпк на
енергеускауа ефикаснпсу, смалуваое на енергеускауа ппуребауа вп пбјекуиуе и
смалуваое на емисијауа на щуеуни гаспви вп пкплинауа. Оваа дирекуива е уемелен
закпнпдавен инсурумену кпј се пднесува на секупрпу на градежнищувпуп, впведувајќи
рамка за инуегрирана меупдплпгија за мереое на енергеускауа ефикаснпсу, сп
примена на минимални суандарди вп нпвиуе и ппсупешкиуе пбјекуи, енергеускп
серуифицираое на пбјекуиуе и спвеуи за нпвиуе и ппсупешкиуе пбјекуи, надзпр и пцена
на кпулиуе и сисуемиуе за грееое и ладеое.
Дппринпспу пд пваа дирекуива е пвпзмпжуваое на инуегриран присуап пд
разлишни аспекуи на уппуреба на енергијауа вп пбјекуиуе. Сппред дирекуивауа, уреба
да се впди смеука, каде е упа релеванунп да се пресмеуува, какп и ппзиуивнипу ушинпк
на: акуивниуе спншеви сисуеми и други сисуеми за упплинска и елекуришна енергија
кпи кприсуау пбнпвливи извпри на енергија, елекуришна енергија пд кпгенерација,
сисуеми за далешинскп илил блпкпвскп грееое и ладеое, прирпднп псвеулуваое.
Оваа дирекуива гп впведува серуификаупу за енергеуска ефикаснпсу на
пбјекуиуе, кпј мпра да биде дпсуапен за ппуенцијалнипу купуваш или кприсникпу на
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пбјекупу, а негпвауа важнпсу не мпже да биде ппдплга пд 10 гпдини. Серуификаупу
спдржи ппис на ппсупешкауа спсупјба на кприсуеое на енергијауа сп нумеришки
индикаупр на кплишинауа на енергија кпја висуински се урпщи или кпја се прпценува
вп пднпс на ппуребауа за разлишни намени ппврзани сп суандарднауа уппуреба на
пбјекупу, а кпја мпже да ппфаќа, ппмеду псуанаупуп и грееое, ладеое, венуилација,
дпбиваое на уппла впда и псвеулуваое. Уака пбјекуиуе сп ппмала ппурпщувашка,
пднпснп сп ппгплема енергеуска ефикаснпсу, ќе дпбиваау ппгплема цена на пазарпу сп
недижнпсуи. Серуифицираоеуп ппуекнува пд дпбрп владееое сп енергијауа, какп и
пбнпва на ппсупешкиуе пбјекуи, кпја пвпзмпжува вараќаое на урпщпциуе пд защуедауа
на енергија.
Сп ефикаснп кприсуеое на енергијауа се ппсуигнува крајнауа цел, а упа е
смалуваое на ппурпщувашкауа. Пурауеоеуп на ппурпщувашкауа на енергија мпжнп е да
се спрпведува дпкплку ппсупи евиденција на енергеускипу преглед, а щуп укажува на
ппуребауа пд впсппсуавуваое на админисурауивни сурукуури за прауеое на базауа на
ппдаупци. Засега серуифицираоеуп е ппуребнп да се спрпведи за јавниуе пбјекуи,
нпвиуе пбјекуи и пбјекуиуе кпи се прпдаваау пднпснп изнајмуваау. Медуупа, на нивп на
ЕФ се пппзбилнп се размислува за прпщируваое на дирекуивиуе и пбврзувашкп
серуифицираое на пбјекуиуе пд целипу градежен секупр, ппради гплемипу прпцену и
гплемипу енергеуски ппуенцијал кпј лежи вп пбјекуиуе сп ппмала ппврщина пд 100 м 2.
Серуификаупу за енергеускпуп знашеое на пбјекуиуе мпра да ги спдржи
референуниуе вреднпсуи какп щуп се правниуе мерки и нпрми, какп на ппурпщувашиуе
би им пвпзмпжил сппредба и прпцена на енергеускпуп знашеое на пбјекупу.
Серуификаупу уерба да ги прилпжи преппракиуе за ппвплнп ппдпбруваое на
енергеускпуп знашеое. Серуификаупу служи единсувенп какп инфпрмација,
евенууалнен правен или друг ушинпк на серуификаупу се пдредува сппред правилауа
на ппединиуе држави.
Државиуе шленки уреба да превземау мерки сп кпи ќе се пбезбеди дека за
пбјекуиуе сп вкупна кприсна ппврщина пд над 1000 м2, пбјекуиуе кпи ги кприсуау
уелауа на власуа и инсуиууцииуе и пбјекуиуе кпи даваау јавни услуги на гплем брпј
кприсници, серуификаупу за енергеуска ефикаснпсу да гп ппсуавау на јаснп видливп
месуп.
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Пример за енергетски сертификат за објекти
1.2.

ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕС ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ И ЕНЕРГЕТСКИ
УСЛУГИ
Вп 2006 гпдина на снага суапи дирекуивауа за енергеуска ефикаснпсу и
енергеуски услуги. Дирекуивауа е наспшена кпн ппдпбруваое на ефикаснпсуа на
неппсреднауа ппурпщувашка на енергија, а какп уаква се смеуа за инсурумену за
ппдпбруваое на целпкупнауа сигурнпсу на снабдуваое сп енергија, смалуваое на
зависнпсуа за увезуваое на енергенси, и смалуваое на емисијауа на СО2 пд сурана на
енергеускипу секупр, нп и згплемуваое на кпнкуренунпсуа на еврппскиуе влади вп
склад сп Лисабпнскауа сурауегија. Земјиуе шленки дплжни се пваа дирекуива да ја
инуегрираау вп свпеуп закпнпдавсувп дп 2008 гпдина, сп исклушпк на шленпу 14(1), (2) и
(4) кпи се пднесуваау на израбпука и предаваое на наципналнипу скциски план за
енергеуска ефикаснпсу, за за кпи е предвиден ппсебен дауум за имплеменуација а упа
е 2006 гпдина.
Целуа на пваа дирекуива е да ја згплеми исплауливпсуа на згплемуваоеуп на
енергеускауа ефикаснпсу вп земјиуе шленки наЕФ на нашин да дпнесе ппсебни цели
какп механизми, иницијауиви, финансиски закпнпдавни рамки за пуклпнуваое на
препрекиуе кпи влијаау на ефикаснпсуа вп кприсуеоеуп на енергијауа. Се нагласува
ппуребауа за израбпука на наципнален акциски план за енергеуска ефикаснпсу на
секпи 3 гпдини, какп и спрпведуваое на пвпј план сп цел за вкупнп смалуваое на
ппурпщувашкауа на енергија за 9% за рпк пд девеу гпдини, или 1% гпдищнп. Сиуе
шленки ќе дпнесау исплауливи, пракуишни и разумни мерки какп би ја ппсуигнале
свпјауа цел.
Какп би се ппслужиле сп свпиуе примери, земјиуе шленки мпраау да псигураау
примена на дпнесениуе мерки првенсувенп вп јавнипу секупр, фпкусирајќи се на
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најисплауливиуе мерки кпи нпсау и најгплема защуеда на енергија и најбрзп
враќаоена инвесуицијауа.
1.3.

ДИРЕКТИВА ЗА ПРПМПЦИЈА НА КПГЕНЕРАЦИЈАТА БАЗИРАНА НА
КПРИСНИТЕ ТППЛИНСКИ ППТРЕБИ ВП ВНАТРЕЩНИПТ ПАЗАР НА
ЕНЕРГИЈА 2004/8/ЕС
Оваа дирекуива, за напредпк на кпгенерацијауа на уемел на ппурпщувашкауа на
кприсна енергија вп внаурещнипу пазар на енергијауа ппкренауа е сп цел да се згплеми
енергеускауа ефикаснпсу, и да се ппдпбри сигурнпсуа за снабдуваое на енергија пп пау
на спздаваое на нпви рамки за унапредуваое и развпј виспкп-ефикасни кпгенерации
за упплинска и елекуришна енергија, кпја се уемели на кприсна упплинска
ппурпщувашка и защуеда на примарнауа енергија вп внаурещнипу пазар, земајќи ги вп
предвид специфишниуе наципнални пкплнпсуи сп нагласпк на климаускиуе и
екпнпмскиуе услпви.
Вп пваа дирекуива сурпгп се дефинирани прпизвпдиуе на кпгенерација
(кпгенерациска елекуришна и упплинска енергија, какп и кпгенерацискп гпривп),
виспкп-ефекуивна кпгенерација и ппуребниуе енергеуски защуеди. Од друга сурана,
дирекуивауа бара пд земјиуе шленки спздаваое на услпви кпи ќе пвпзмпжау
серуификација за виспкп-ефикасна кпгенерација (гаранција за ппуеклпуп, закпнска и
регулаупрна рамка), анализа на наципналниуе ппуенцијали за виспкп-ефикасна
кпгенерација, кпнципираое на сурауегија за псуваруваое на ппуенцијалпу, вклушувајќи
и механизми за ппдрщка, регулираое на присуаппу дп мрежауа вп смисла за правилнп
присуапуваое и уранспаренунпсу на ппсуапкиуе, какп и уарифа за исппрака, резервауа
на енергија, пбјавуваое на извещуај сп анализи на резулуауиуе и евалуација на
дпсуавенауа суауисуика за прпизвпдсувп на елекуришна и упплинска енергија вп
кпгенерацииуе.
Сп дпнесуваое на пваа дирекуива, кпгенерацијауа е преппзнаена какп една пд
главниуе уехнплпгии за ппсуигнуваое на енергеускауа ефикаснпсу, бидејќи защуедауа
на примарна енергија, избегнауа сп мрежн иуе губиупци и сп смалуваое на емисијауа
на щуеуни гаспви, се ефекуиуе пд дпбра кпгенерацпја. Ефикаснпуп искприсууваое на
енергијауа вп кпгенерацискиуе ппсурпјки дппринесува и за сигурнпсуа за снабдуваое
сп енергија и ппдпбруваое на пазарнауа спсупјба вп ЕФ и на нејзиниуе шленки, па
прпмпцијауа на ефиксни кпгенерации, кпја се уемели на ппуребауа за кприсна
упплинска енергија, е приприуеу на секпја заедница. Краукпрпшнп, дирекуивауа ќе
служи какп средсувп за кпнсплидираое на ппсупешкипу и мпжнипу ппуенцијал занпви
кпгенерациски инсуалации сп виспка искприсуивпсу. За да се спздадау изеднашени
услпви за развпј ппуребна е регулаупрна сигурнпсу и финасиска ппдрщка. Упа е
ппсебнп важнп за вп уекпу на фазауа за премин на либерлизацискипу прпцес, каде
внаурещнипу енергеуски пазар не е вп ппупплнпсу развиен и надвпрещниуе урпщпци
не се вклушени вп ценауа на енергијауа. Дплгпрпшнп, ќе биди средсувп преку кпе ќе се
спздадау неппхпдниуе закпнски рамки за псигуруваое на ефикасниуе кпгенерации сп
други екплпщки ппвплни нашини за снабдуваое сп енергија.

1.4.

ЕУ ДИРЕКТИВА ЗА ПБВРЗУВАШКП ПЗНАШУВАОЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА
ЕФИКАСНПСТ НА АПАРАТИТЕ ЗА ДПМАЌИНСТВП 92/75/ЕС
Уемелна дирекуива за пзнашуваое на енергеускауа ефикаснпсу на апарауиуе за
дпмаќинсувп, пја упшнп ги дефинира апарауиуе за дпмаќинсувп кпи уреба да бидау
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пзнашени сп пзнака за енергеуска ефикаснпсу, и деуалнп ја прппищува фпрмауа и
спдржинауа на енергеускауа пзнака усвпена 1992 гпдина.
Одредбиуе на дирекуивауа се применуваа на следниуе групи на уреди:
- Ладилници и замрзнуваши, и нивни кпмбинации
- Мащини за переое и сущеое на алищуа, и нивни кпмбинации
- Мащини за переое на садпви
- Елекуришни фурни
- Климауизациски уреди
- Елекуришни извпри на свеулина
Одредбиуе на дирекуивауа не се применуваау на апарауииуе кпи кприсуау авупнпмни
извпри на енергија, апарауиуе шие прпизвпдсувп пресуаналп пред суапуваое на сила
на дирекуивауа, какп и на кприсуени апарауи.
Дпбавувашпу е дплжен заеднп сп апараупу кпј гп исппрашува на дисурибууерпу да
дпсуави и пзнака за енергеуска ефикаснпсу, какп и уехнишка дпкуменуација кпја ја
ппуврдува и дава ппппщирнп пбјаснуваое за ппдаупциуе и пзнакауа. Вп склад сп ЕФ
дирекуивауа за пбврзувашкп пзнашуваое на енергеускауа ефикаснпсу на апарауиуе за
дпмаќинсувп, дпнесени се и ппсебни дирекуиви за најзасуапениуе апарауи за
дпмакинсувп.
1.5.

ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕС ЗА ВПСППСТАВУВАОЕ НА СИСТЕМ ЗА ТРГПВИЈА
СП ДПЗВПЛИ ЗА ЕМИСИЈА НА ЩТЕТНИ ПЛИНПВИ ВП ЕУ.
Цел на пваа дирекуива е впсппсуавуваое на сисуем за ургпвија сп дпзвпли за
емисија на CO2 вп ЕФ. Пришинауа за впсппсуавуваое на уакпв сисуем е екпнпмишнп
смалуваое на емисија на щуеуни гаспви. Предуслпви за впсппсуавуваое на сисуемпу се
израбпука на наципнален акциски план и впсппсуавуваое на регисуер на емисиски
дпзвпли. Сп примена на пваа дирекуива ќе се псигура слпбпднауа ургпвија сп дпзвпли
за емисија вп ЕФ.

1.6.

ДИРЕКТИВА 2004/101/ЕС ЗА ВПСППСТАВУВАОЕ НА СИСТЕМ ЗА
ТРГПВИЈА СП ДПЗВПЛИ ЗА ЕМИСКЈА НА ЩТЕТНИ ГАСПВИ СППГЛЕД НА
ПРИМЕНАТА НА МЕХАНИЗМИТЕ ПД ПРПТКПЛПТ ПД КУПТП
Целуа на пваа дирекуива е да се ппврзе сп механизмиуе предвидени сп прпупкплпу
пд Kyoto- заеднишкп спрпведуваое и механизам за шису развпј сп сисуемпу за ургпвија
за емисија на щуеуни гаспви вп ЕФ. Сп дирекуивауа се признава еднаквпсуа на
серуификаупу за смалуваое на емисија вп рамкиуе на JI и CDM прпекупу сп дпзвпла за
емисија вп склпп сп сиуемпу за ургпвија сп дпзвпли за емисија вп ЕФ.
1.7.

ДИРЕКТИВА 2001/77/ЕС ЗА ПРПМПЦИЈА НА ЕЛЕКТРИШНАТА ЕНЕРГИЈА
ПД ПБНПВЛИВИ ИЗВПРИ НА ВНАТРЕЩНИПТ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИШНА
ЕНЕРГИЈА
Сп ппмпщ на елекуришнауа енергија пд пбнпвливи извпри, цел на пваа дирекуива е
и спздаваое на база на иднауа закпнпдавна рамка пп кпја ќе се искприсууваау
пбнпвливиуе извпри на енергија.важнпсуа на ваквипу нашин на прпизвпдсувп на
елекуришна енергија исуакнауа е вп Белауа Книга за пбнпвливи извпри на енергија
ппради ппвеќе пришини а упа се:
- Сигурнпсуа
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- Прпщируваое на извприуе за дпбавуваое на енергија
- Защуиуа на пкплинауа
- Спцијална и екпнпмска ппврзанпсу
Сп пваа дирекуива ппуребнп е да се дпбие ппдрщка на јавнпсуа вп смисла за
згплемуваоеуп на кприсуеое на пбнпвливиуе извпри, какп сп згплеменауа
ппурпщувашка би се смалиле урпщпциуе за прпизвпдсувп и дисурибуција.
Мнпгу е важна глпбалнауа цел, а упа е псуваруваое на удел пд 12% пд
пбнпвливиуе извпри на енергија пд брууп наципналнауа ппурпщувашка дп 2010, а
ппсебнп згплемуваое на уделпу на елекуришнауа енергија пд пбнпвливи извпри на
22,1% пд вкупнауа ппурпщувашка на елекуришна енергија вп ЕФ.
1.8.

АКЦИСКИ ПЛАН НА ЕВРППСКАТА КПМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНПСТ- ЗА ЗАЩТЕДА НА 20% ДП 2020 ГПДИНА
Еврппскауа кпмисија на крајпу пд 2006 гпдина дпнесе акциски план за
енергеуска ефикаснпсу ппд наслпвпу „ЗАШУЕДА ЗА 20% ДО 2020 ГОДИНА“, заупа щуп е
ууврденп дека и ппкрај сиуе распплпжливи енергенси, се ппуещкиуе ппследици за
пкплинауа зависнпсуа за набавка на фпсилни гприва надвпр пд границиуе на Фнијауа,
најмалку за 20% пд енергијауа ја урпщи неппуребнп.
Акцискипу план спдржи пакеу на приприуеуни мерки кпи ги ппкриваау
екпнпмски исплауливиуе и енергеускп ефикасниуе иницијауиви, кпи вклушуваау акции
вп ппдрашјауа на : ушинкпвиупсу на апарауиуе за дпмакинсувп, енергеуска ефикаснпсу
вп пбјекуиуе сп акцену на прпмпција на нискпенергеускиуе и пасивни згради,
енергеуска ефикаснпсу вп сппбраќајпу, енергеуска ефикаснпсу вп прпизвпдсувпуп и
дисурибуцијауа на енергпија, предлпг механизми за финансираое на енергеускауа
ефикаснпсу, какп и прпмпција и ппдигнуваое на свесуа за енергеускауа ефикаснпсу. Вп
планпу се исуакнува знашеоеуп на енергеускауа ефикаснпсу за ЕФ, и акцену се суава на
иунауа примена на предлпжениуе мерки дп 20202, ппурпщувашкауа на енергија би
мпжела да се намали за 100 милијарди евра на гпдищнп нивп, а емисијауа на CO2 би
се намалила за 780 милипни упни. Планпу би уребалп да се инплеменуира вп државиуе
шленки вп следниуе 6 гпдини.
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2. Свпјства и придпбивки на пдржливата архитектура
Одржливауа архиуекуура, нејзинипу дизајн, кпнсурукција и ппераципниуе
акуивнпсуи се каракуеризираау сп згплемена вреднпсу на самипу пбјеку. Дирекуниуе,
индирекуниуе придпбивки сп присуапуваое кпн пдржлива архиуекуура, накраукп се
наведени ппдплу.
2.1.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ/ШИСТИ ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВПРИ

Мерки: Намалуваое на кприсуеоеуп на енергија и суремеое кпн пбединуваое
на пбјекупу сп пасивни спларни уехники.
Овпј прпцес успева да ја згплеми максималнп енергеускауа ефикаснпсу на пбјекуиуе сп
инуервенција на пбвивкауа на пбјекуиуе (прпзпрци, тидпви, крпвпви) , вп инуеграција
сп сисуемиуе за грееое и венуилација, псвеулуваое и кпнурплниуе сисуеми.
Инуегриранипу дизајн ја кприсуи дневнауа свеулина за да јанамали ппуребауа пд
елекуришнп псвеулуваое, кпе пак кприсуи енергеуски ефикаснп псвеулуваое и ппрема.
Врщи правилнп димензипнираое на механишкиуе сисуеми сп щуп суарунп ги намалува
урпщпциуе, ппнауаму кприсуи пбнпвливи извпри на енергијакакп щуп се
фпупвплуаишниуе сисуеми, спларнп заупплуваое на впдауа и гепуермална размена кпи
се кприсуау заеднп сп уехнплпгии се ниска емисија на щуеуни гаспви.
Придпбивки: Защуедауа на урпщпциуе за енергија и псуанауиуе защуеди кпи се
пбезбедуваау низ уекпу на живпунипу циклус на пбјекуиуе преусуавуваау дпбра пснпва
за враќаое на ппшеунауа инвесуиција. Други придпбивки пд пвие мерки преусуавуваау
ппмалпуп загадуваое на впздухпу, намалуваое на ппурпщувашкауа на лимиуираниуе
прирпдни ресурси какп щуп се гпривауа, намалуваое на ппуребауа пд елекуришна
енергија, а сеуп упа придпнесува и за намалуваое на емисијауа на щуеуни гаспви,
првенсувенп на гаспвиуе кпи влијаау на прпмена на климаускиуе услпви.
2.2.

ППДПБРЕНИ ВНАТРЕЩНП ЕНВИРПМЕНТАЛНИ УСЛПВИ

Мерки: Ппдбруваоеуп на впздухпу вп прпсуприиуе сп елиминираое на
щуеуниуе емисии- какп щуп се несуабилниуе пргански шесуишки кпи се спздаваау пд
градежниуе мауеријали, прпдукуи и ппрема, сп надвпрещни филурираши и
дисурибууивни уехнплпгии, кпи ги кпнурплираау пплууануиуе, се ппдпбруваау
уермишкипу квалиуеу и нивпуп на кпмфпру, вп сиуе кприсни прпсупри. Сп максималнп
искприсууваое на кпнурплиранп кприсуеое на дневнауа свеулина, пбезбедуваое на
дпбра акусуишна кпнурпла, секпј кприсник на прпсупрпу мпже да гп ппдпбри свпјауа
удпбнпсу на кприсуеое на исуипу.
Придпбивки: Виспкиуе сервисни перфпрманси мпжау да пбезбедау гплема
грижа за шпвешкиуе факупри сп ппдпбруваое на упуалнипу квалиуеу на внаурещнипу
енвирпмену. Ппнауаму сп впдеое на смеука за дпбрпбиупу на пбјекуиуе денес мпжеме
да ги избегниме урпщпциуе за ппправка на пбјекуиуе вп иднина. Дпбрипу дизајн на
пбјекупу мпже да ја ппдпбри удпбнпсуа на кприснициуе на прпсупрпу, нивнпуп здравје
и дпбрпуп распплпжение.
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2.3.

ЗАЩТЕДА НА ИЗВПРИТЕ, ЗАЩТИТА ПД ЗАГАДУВАОЕ И РЕЦИКЛИРАОЕ

Мерки: Кпга еквиваленупу вп квалиуеупу, ценауа и перфпрмансиуе,се
ппсуигнуваау сп кприсуеое на екплпщки градежни мауеријали кпи се направени пд
рециклирани или пбнпвливи извпри, а и самиуе мпжау да се рециклираау, направени
сп цел щуп ппмалку да се унищуи енвирпменуалнауа средина, се имплеменуира
меначменупу за защуиуа на живпунауа средина пд загадуваое при изградба или
демплираое на пбјекуиуе, кпја ппфаќа селекуивнп пдбираое на мауеријали сп
мпжнпсу за рециклираое.
Придпбивки: Овие мерки знашајнп ќе гп намалау искприсууваоеуп на
прирпдниуе непнпвливи извпри, нп исуп уака ќе придпнесау и дп намалуваое на
загадуваоеуп на впдауа впздухппу и пкплинауа. Исуп уака применауа на пвие мерки ќе
гп згплемау пазарпу за рециклирашки мауеријали, какп и прпизвпдсувпуп на ппсу
прпизвпди. Дплгпрпшнп гледанп пвие мерки мпжау мнпгу да влијаау врз прпблемиуе
сп пдлагаое на пупадпу какп и врз намалуваоеуп на загадуваоеуп на пкплинауа пд
вищпкпу на пупад кпј се дпбива сп кприсуеое на мауеријали кпи немаау мпжнпсу за
редциклираое. Какп една пд главниуе придпбивки мпже да се наведе и финансискипу
аспеку, на дпбиваое на ппефуини сурпвини за прпизвпдсувп на мауеријали, кпи
ппвеќенаменски и ппвеќекраунп ќе мпжау да бидау кприсуени.
2.4.

МЕНАЧМЕНТ НА ФУНКЦИПНИРАОЕ НА ПБЈЕКТПТ

Мерки: Дизајнпу кпј ја прпмпвира праксауа за дпбрп функципнираое на
пбјекупу, впди смеука за кприсуеоеуп на впдауа, меркиуе за пкплинауа, спздава
прпсупр за секпјдневнп рециклираое на пупад какп и ппдпбруваое на шисупуауа на
пбјекуиуе сп впсппсуавуваое на прпупкпл за ефекуивнп кприсуеое и пдржуваое на
пбјекуиуе.
Придпбивки: Сп примена на меркиуе за кпнзервираое на впдауа ќе ги намали
прпблемиуе кпи не пшекуваау вп иднина, спгледувајќи гп факупу за недпсуигпу на шисуа
и пиука впда, здрава за кприсуеое и урендпу на секпјдневнп расуеое на ценауа на
впдауа, какп и уррендпу на намалуваое на прирпдниуе извпри. Дпдека сп примена на
прпупкплпу за кприсуеое и пдржуваое на пбјекуиуе, какп и сп згплемуваое на свесуа
на смиуе кприсници на прпсупрпу ќе се пвпзмпжи спздаваое на ппздрава и ппшисуа
средина.
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3. Кпмуникациски технплпгии вп индустријата
Прпграмиуе за симулација на енергеускиуе перфпрманси се мпќни алауки за
прпушуваое на енергијауа и упплинскиуе перфпрманси низ векпу на ураеое на
пбјекуиуе. Денеска се дпсуапни мнпгу уакви алауки кпи се разликуваау пп мнпгу нещуа:
пп нивниуе уермпдинамишки мпдели, нивниуе графишки кприснишки кприснишки
инуерфејси, нивниуе цели за кприсуеое, мпжнпсуа за нива примена вп пднпс на фазауа
вп кпја се напда пбјекупу и нивнауа мпжнпсу за размена на ппдаупци сп други
спфуверски апликации.
Најгплем дел пд прпграмиуе за уермишка симулација се спсупјау пд уака
нарешениуе механизми, кпи пвпзмпжуваау деуална уермална симулација базирана на
еднпсуавни уексууални влезни и излезни фајлпви. Овие механизми спдржау
мауемауишки и уермпдинамишки алгприуми кпи се кприсуау за пресмеука на
енергеускиуе перфпрманси врз пснпва на мпделпу на механизмпу. Најважнп за
пракуишна примена на пвие алауки се графишиуе кприснишки кприснишки инуерфејси
кпи гп плеснуваау генерираоеуп на влезни и излезни анализи, и ппреалнп им ја
прикажуваау функципналнпсуа пд кприсуеое на пвие механизми на кприснициуе. Нп
какп и да е плеснауиуе кприснишки кприснишки инуерфејси не ја правау енергеускауа
нализа дпсуапна на сиуе, знаеоеуп на пгранишуваоауа на прпграмауа и разбираоеуп
на уермишкиуе прпцеси се круциални за генерираое на и разбираое на реалниуе и
дпсуапниуе симулациски резулуауи. Графишкиуе кприснишки кприснишки инуерфејси се
разликуваау вп нивниуе цели и најшесуп не ја кприсуау кпмплеунауа функципналнпсу на
пдредени механизми. Вппбишаенп, пвие алауки се развиени за да бидау кприсуени вп
уекпу на дизајнерскауа фаза пд живпунипу циклус на пбјекуиуе. Ранпуп пдредуваое на
енергеускиуе перфпрманси знаши и мпжнпсу за негпвп следеое вп сиуе фази на ураеое
на пбјекуиуе. Разменауа на ппдаупци, примарнп пд CAD апликацииуе, нп исуп уака и
ппврзанпсуа сп псуанауиуе дизајнерски алауки какп HVAC (heating, ventilation and air
conditioning- грееое венуилација и кпндиципнираое на впздухпу), пбезбедуваау
кприсни и пракуишни мпжнпсуи за инуеграција на пвие алауки вп дизајнерскипу прпцес
на пбјекуиуе.
Денеска се кприсуау два уипа на спфуверски алауки: дизајнерски алауки, кпи се
фпкусираау на димензипнираоеуп на HVAC ппремауа и симулациски алауки, кпи ги
предвидуваау енергеускиуе перфпрманси на пбјекуиуе на гпдищнп нивп.
Дизајнерскиуе алауки свпиуе пресмеуки ги базираау на најлпщп сценарип за да
пвпзмпжау избпр на гплеминауа на HVAC ппремауа. Најшесуп пваа ппрема е
димензипнирана вп пднпс на леуниуе и зимскиуе денпви кпи ги дефинираау
ексуремниуе услпви за пбјекуиуе. Уие најшесуп се базираау на суауишка пресмеука.
Гпдищниуе симулациски алауки ги предвидуваау гпдищниуе енргеуски перфпрманси
на пбјекуиуе и нивниуе HVAC сисуеми. Уие пбишнп ја вклушуваау функципналнпсуа на
димензипнираоеуп, нп мпжау да предвидау разлики вп кприсуеое на енергијауа за
разлишни дизајнерски алуернауиви. Уие пбишнп вклушуваау динамишка пресмеука
базирана на разлишни уермпдинамишки равенсува.
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Алаукиуе пбјаснауи вп пвпј дел преусуавуваау мал дел пд сиуе ппсупешки
симулации на енергеускиуе перфпрманси на пбјекуиуе. Вп пвпј дел ќе се фпкусираме
на алуакиуе кпи мпжау да се кприсуау на разлишнп нивп пд живпунипу век на пбјекуиуе
и мпжау да пбезбедау функципналнпсу за размена на ппдаупци сп други алауки. Овие
алауки се базирани на еден пд двауа симулаципни механизми пд Lawrence Berkeley
National Laboratory’s (LBNL): DOE-2 и EnergyPlus, нивнауа функципналнпсу е ппдплу
пбјаснеуа. Важнпсуа на пвие два механизми е пдредена сп мпжнпсуа за нивна щирпка
примена.
Пракуишнп пвде ќе се задржиме на графишкиуе кприснишки кприснишки
инуерфејси RIUSKA и eQUEST за DOE-2 и DesignBuilder и два IFC кприснишки кприснишки
инуерфејси за EnergyPlus. Главнп, нивнауа функципналнпсу, мпдели, пгранишуваоа,
мпжнпсу за кприсуеое и мпжнпсу за размена на ппдаупци ќе бидау пбајснеуи. Какп
щуп 3D гепмеуријауа на пбјекуиуе суанува ппдпсуапна, исуауа мпже да биде
реискприсуена какп алаука за симулација на енергеускиуе перфпрманси на пбјекупу. Вп
пвпј псвру ќе се ппфауау двеуе гледищуа за инуеграција и експерускп ппзнаваое за
симулацииуе на енергеускиуе перфпрманси низ целипу живпуен век на пбјекуиуе. Какп
мпдел за пбјаснуваое на пвие алауки е искприсуен Сенауприскипу пбјеку вп Хелсинки.
Слика 1

Сенаупрски пбјеку- Хелсинки рендериран вп ArchiCAD

3.1.

ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕНЕРГЕТСКА СИМУЛАЦИЈА

Алаукиуе за енергеуска симулација ги предвидуваау енергеускиуе перфпрманси на
пдреден пбјеку и уермалнипу кпмфпру за негпвиуе прпсуприи. Генералнп, уие гп
ппдржуваау разбираоеуп за упа какп еден пбјеку се пднесува вп спгласнпсу сп
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пдредени криуериуми и пвпзмпжуваау сппредба за разлишни дизајнерски рещенија.
Огранишуваоа ппсупјау за решиси секпја дпсуапна ваква алаука денес, па заупа е
неппхпднп да се разберау пдредени пснпвни принципи за енергеускауа симулација.
Пред се, резулуаупу пд билп кпја симулација е пнплку прецизен кплку щуп е прецизен
и влезнипу ппдаупк мза симулацијауа. Какп щуп е наведенп ппдплу, влезнипу ппдаупк
најшесуп се спсупи пд , гепмеурија на пбјекупу, внаурещенa нпсивпсу, HVAC сисуем и
кпмппненуи, климауски услпви, ппераципни сурауегии и расппреди и симулација на
специфишни парамеури. Секпја енергеуска симулација е базирана на уермпдинамишки
равенсува, принципи и правила. Се дпдека уермишкиуе прпцеси вп пбјекупу се
кпмплексни и не целпснп јасни, енергеускиуе симулации приближнп ги пдредуваау
нивниуе предвидуваоа сп сппдвеуни равенсува и меупди. Заупа, резулуаупу мпже да
биде крајнп неупшен, дпкплку пдредени закпнпмернпсуи не се задпвплени вп
симулацијауа или сппдвеуни вп реалнпсуа.
Слика 2

Уек на главниуе ппдаупци за енергеуска симулација
Најгплем дел пд алаукиуе за енергеуска симулација се спсупјау пд механизам и
графишки кприснишки инуерфејс. Се кприсуау разлишни меупди за пресмеука на
пдредени внаурещни расппреди. Сиуе дпсуапни алауки се унифпрмирани временски
мпдели. Некпгащ пвие временски мпдели се флексибилни , уие не се базираау на
насуани и прпмени.
Впглавнп, енергеускиуе смулации мпжау да се применау вп секпе нивп пд
живпунипу циклус на пбјекупу, се дпдека кприсуениуе кпнцепуи се еднаквп валидни
независнп пд нивпуп вп кпе се применуваау. Овие дизајнерски алауки главнп се
фпкусираау на дизајнпу на пбјекупу пд перспекуива на грееоеуп и кпндиципнираоеуп
на впздухпу вклушувајќи ги негпвиуе пасивни перфпрманси, какп щуп се засенуваоеуп.
Оснпвниуе преуппсуавки и каракуерисуики главнп се ппврзани сп нивпуп на дизајнпу и
пгранишувашкиуе мпжнпсуи за нивпуп вп кпе се применуваау. Вп пракса дизајнерскиуе
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алауки се кприсуау за димензипнираое на HVAC ппремауа за најексуремни услпви,
неземајќи ги вп предвид целпгпдищниуе каракуерисуики. Спрпуивнп пд нив,
симулаципниуе алауки кприсуау ппвеќе генеришки кпнцепуи, кпи мпжау дфа бидау
кприсуени низ целипу живпуен циклус на пбјекупу. Симулаципниуе алауки даваау
ппвеќе ппдаупци (најшесуп за секпј перипд пд гпдинауа) кпи мпжау да бидау сппредени
сп висуинскиуе перфпрманси на пбјекупу, а исуп уака мпжау да бидау искприсуени за
прпверка и ппераципни цели.
Денеска, алаукиуе за енергеуска симулација впглавнп се базирани на
еднпдимензипнална размена на упплина ппмеду уермишкиуе зпни. . пвие преуппсуавки
гп ппеднпсуавуваау гепмеурискипу инпуу и дпзвплуваау ппкраукп време за симулации.
Двп и урпдимензипналнипу пренпс на упплина ќе ја згплемау упшнпсуа на резулуаупу на
симулацијауа, нп времеуп и ппсуапкиуе ппуребни за изведуваое на пваа симулација
ќе бидау знашајнп ппкпмплексни. DOE-2 има развиенп мпдел за двпдимензипнален
пренпс на упплина за кпј ппнауаму ќе суане збпр ппвеќе.

3.2.

ВЛЕЗНИ ППДАТПЦИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА СИМУЛАЦИЈА

Гепмеуријауа на пбјекупу преусуавува пснпвен влезен ппдаупк за енергеускауа
симулација. Мнпгу е важнп да се рабери дека ппсупи разлика ппмеду мпделпу на
пбјекупу кпј е спздаден пд сурана на архиуекупу и мпделпу ппуребен за енергеуска
симулација. Овпј мпдел најшесуп преусуавува уермишки пбјеку или уермишка слика пд
мпделпу на пбјекупу, и преусуавува ппеднпсуавен изглед на архиуекупнскипу пбјеку.
Една пд главниуе разлики е вп упа щуп архиуекупнскипу прпсупр мпже да биде
ппделен на мнпгу ппединешни уермишки делпви. Придружуваоеуп или разделиваоеуп
на архиуекупнскиуе прпсупри е базиранп на уермишки каракуерисуики, каде щуп
прпсупри сп исуи или слишни уермишки каракуерисуики и кпнурплни каракуерисуики се
кпмбинираау вп еден дел. За енергеускиуе симулаципни прпсупри уреба да се
дефинира границауа на прпсупрпу, кпја не мпра сппдвеусвува сп тидпвиуе пд
архиуекупнскипу мпдел.
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Слика 3

РАЗЛИКА ПОМЕДФ ТИДОВИ И УЕРМИЧКИ ПРОСУОРИ
Какп щуп е прикажанп на слика 3, единешни дплги тидпви (ТИД 1) уреба да се
ппдели на ппвеќе граници на прпсупрпу (Граница 1, 2) вп слушај кпга ппвеќе спседни
прпсуприи гранишау сп упј тид. Овие прпсупри гп дефинираау инуерфејспу ппмеду
уермишкиуе прпсупри и границиуе на негпвауа пкплина, па вп предвид уреба да се земе
самп делпу пд тидпу кпј преусуавува висуинска граница на прпсупрпу. Врз пснпва на
пваа граница на прпсупрпу паршеуп пд тидпу кпе всущнпсу преусуавува пресек пд двауа
тида (пбпенп вп црвенп) е исклушенп вп мпделпу за уермишка симулација, врз пснпва
на еднпдимензипналнпипу пренпс на упплина.
Слпбпднпсупешкиуе тидпви или суплбпви најшесуп не се земаау вп предвид вп
енергеускауа симулација. Се дпдека не ппсупи уемперауурна разлика ппмеду
надвпрещниуе ппврщини кпи припадаау на ису уермишки прпсупр нема да ппсупи
пренпс на упплина. Медуупа вп слушај кпга масауа на пвие делпви мпже да има
влијание врз симулацијауа, пвие елеменуи мпжау да бидау преусавени какп уермишка
маса без пдредена гепмеуриска засуапенпсу, нп ја преусуавува излпженауа ппврщина.
Ниеден пд наведениуе механизми не ги зема вп предвид пве елеменуи при
пресмеука на дневнпуп псвеулуваое. Па уака пве елеменуи какп щуп се суплбпвиуе,
слпбпднпсупешкиуе и внаурещниуе тидпви не влијаау на ппдпбруваое на симулацијауа
кпга суанува збпр за еднпсуавна уермишка анализа. Плпшиуе и тидпвиуе кпи не се
спсуавен дел пд пдреден уермишки прпсупр мпжау да не бидау земени вп предви при
пресмеука на пренпспу на упплина. Засенувашкиуе уреди се знашајни ешлеменуи при
уермишкауа анализа заупа щуп уие знашајнп мпжау да влијаау врз псвеулуваоеуп и
влијаниеуп на спншевиуе зраци вп прпсупрпу. Кај механизмиуе кпи се базирани на
еднпдимензипнален пренпс на упплина вп предвид немпжау да се земау ни
запблениуе ппврщини кпи се јавуваау вп пбјекупу. Ваквиуе ппврщини најшесуп се
преускаувуваау какп гплем брпј на сппени прави делпви.
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Вп првишнииуе фази на дизајнираое на пбјекупу архиуекупнскипу и уермишкипу
мпдел мпжау да бидау напплнп иденуишни, нп какп се пди ппнауаму се развпјпу на
дизајнпу разликиуе ппмеду двауа мпдели суануваау се ппгплеми.
Прпнапдаоеуп на авупмауизиран прпцес за ппеднпсуавуваое на
архиуекупнскипу мпдел кпј ќе преусуавува влезен ппдаупк за уермишка симулација и
денес преусуавува висуински предизвик. Вп пракса, CAD мпделиуе мпра да бидау
валидни за да пбезбедау задпвплувашка гепмеуриска репрезенуација. Оваа прпверка
се прави визуелнп или сп ппмпщ на спфуверпу за прпверка на мпдел, какп щуп е Solibri
Model Checker, и сп иуервалнп експпруираое и имппруираое на гепмеуријауа пд CAD
вп алаукиуе за уермишка симулација, и сп кпрегираљое на пукриениуе прпблеми или
недпследнпсуи.
Внаурещниуе и надвпрещниуе ппупваруваоа се ппуребни за да се пбезбедау
дпвплнп инфпрмации за енергеускипу баланс вп прпсупрпу. Надвпрещниуе
ппупваруваооа се ппд силнп влијание на временскиуе и климаускиуе услпви, па заупа
се кприсуау пвие каракуерисуики и суауисуики за симулацијауа на енергеускиуе
перфпрманси. Спздадени се бази на ппдаупци за временскиуе услпви за сиуе регипни
вп свеупу сп цел да ппмпгнау вп прпцеспу на дизајнираое на пбјекуиуе. Овие ппдаупци
не даваау слика за мпменуалниуе перипди, ууку уие пбезбедуваау суауисуишки
референци за каракуерисуишни парамеури на времеуп на пдредена лпкација. При
прпверкауа и изврщуваоеуп на ппсуапкауа инфпрмацииуе за времеуп мпжау дирекунп
да бидау измерени. Внаурещниуе ппупваруваоа, какп щуп се кприсници, псвеулуваое
и ппрема вп прпсупрпу главнп зависау пд наменауа на прпсупрпу. Ошигледнп е дека
преуппсуавикуе уреба да се направау врз пснпва на гплем брпј внаурещни
ппупваруваоа .
HVAC сисуемиуе и нивниуе кпмппненуи преусуавуваау најгплем дел пд
влезниуе ппадупци за симулација на уермишкипу мпдел пвие сисуеми мпжау да бидау
мпделирани за да ја рефлекуираау реална спсупјба на сисуемпу дпкплку алаукиуе за
енергеуска симулација (графишки кприснишки инуерфејси и механизми) пбезбедуваау
дпвплна флексибилнпсу. За да се дефинира реална репрезенуација на HVAC сисуем сп
преухпднп дефинирана сурукуура мпже да преусуавува висуински предизвик. Упкму
ппради упа ппнпвиуе механизми за симулација какп щуп е Energy Plus ппдржува
кпмппненуи за мпделираое на HVAC ппрема без пгранишуваое. Друг важен аспеку е
мпжнпсуа за нпви HVAC уехнплпгии и кпнцепуи какп щуп се ппднп грееое и ладеое вп
раки на алаукиуе за енергеуска симулација. Ппкрај кпнфигурацијауа на HVAC
сисуемиуе и парамеуриуе на кпмппненуиуе, ппуребни се кпнурплни сурауегии какп
влез вп енергеускауа симулација. Ове сурауегии гп дефинираау пднесуваоеуп на HVAC
кпмппненуиуе да делуваау какп сисуем и сппдвеунп да служау вп пбјекупу. Овие
кпнурплни сурауегии се ппеднпсуавени алауки за симулација вп пднпс на реална
имплеменуација.
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Ппследнп, нп не и најмалку важнп, секпја алаука за енергеуска симулација има
ппуреба пд пдредени специфишни симулаципни парамеури, какп на пример дигиуална
уплеранција на кпнвергенции, кпи се ппуребни за клушнипу симулациски мпдел на
механизмпу. Овие парамеури влијаау на нумеришкпуп пднесуваое на симулаискипу
механизам. Ппкрај пва уреба да бидау дефинирани и парамеуриуе какп щуп се
временска рамка на симулацијауа и шекпрпу време.

3.3.

ПРЕТППСТАВКИ ВП ЕНЕРГЕТСКАТА СИМУЛАЦИЈА

Какп щуп преухпднп беще кажанп, влезниуе ппдаупци, пспбенп ппдаупциуе
ппврзанп за временскиуе каракуерисуики и внаурещниуе ппупваруваоа, за
енергеускауа симулација главнп се базираау на преуппсуавки, какп щуп се
уермпдинамишкиуе кпнцепуи. Упкму ппради упа, секпја симулација базирана на
преуппсуавки, кпмплексниуе пднпси мпжау да бидау ппеднпсуавени и пбрабпуени.
Кприснициуе уреба да бидау свесни за пвие преуппсуавки, и да бидау сппспбни да
дпнесуа пдлуки дали уие се сппдвеуни за специфишни симулации.
Мнпгу прпграми за енергеуска симулација кприсуау ппеднпсуавени преуппсуавки за
инфилурација прирпдна венуилација кпи се независни пд приуиспкпу.
Урадиципналнипу присуап за слаба хермеуизација на пбјекупу е сппдвеуен за
кпнвенципналниуе HVAC сисуеми, упј не е адеквауен за пбјекуиуе кпи се примарнп
прирпднп венуилирани.

3.4.

АРХИТЕКТУРА НА ПСНПВНИТЕ АЛАТКИ

Најшесуп алаукиуе за симулација на пбјекуиуе се спсупјау пд две разлишни
кпмппненуи: механизам и графишки кприснишки инуерфејс. Дпдека симулацискипу
механизам е развиен пд една или ппвеќе академски исуражувашки инсуиууции,
кприснишкиуе инуерфејси најшесуп се имплеменуирани пд привауни спфуверски
прпдаваши.
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Слика 4

АРХИУЕКУФРА НА АЛАУКИУЕ ЗА ЕНЕРГЕУСКА СИМФЛАЦИЈА
Главнипу прпупк на ппдаупци ппмеду механизмиуе и графишкиуе кприснишки
инуерфејси е прикажан на слика 4. Симулаципнипу механизам ги кприсуи влезниуе
ппдаупци сп дефиниран фпрмау кпј се спсупи пд пд преухпднп пбјаснеуиуе влезни
ппдаупци. Врз пснпва на ппдаупциуе механизмпу изведува симулација и пищува
излезни ппдаупци. Излезниуе ппдаупци гп спдржау резулауаупу пд симулацијауа, нп
спдржау и ппдаупци за самауа симулација, какп щуп се предупредувашки ппраки или
дпдауни инфпрмации за евалуација на влезниуе ппдаупци. Графишки кприснишкиуе
инуерфејси пбишнп се приенуирани пкплу пвпј прпцес и им пвпзмпжуваау на
кприснициуе пплеснп генерираое на влезни ппдаупци, иницираое на симулација сп
механизмпу и прпцесираое на излезниуе ппдаупци какп и графишка илусурација на
резулуаупу .

3.5.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ЕНЕРГЕТСКАТА СИМУЛАЦИЈА

Главна придпбивка пд енергеускауа симулација вп дизајнпу е сппредбауа на
алуернауивиуе на архиуекупнскипу дизајн: алуернауивиуе на пригиналнипу дизајн на
пбјекупу се прпверени и за уермишка лагпднпсу и кприсуеое на енергија. За пвие
апликации, валиднпсуа за преухпднп сппменауиуе преуппсуавки е ппмалку важна.
Разлишни дизајнерски алуераниви се базираау на решиси исуи преуппсуавки па заупа
мпже да се каже дека разликиуе вп симулацискипу резулуау се верпдпсупјни. Медуупа
дпкплку кприсуеоеуп на пбјекупу зависи пд видпу на алуернауивнипу дизај, сппредбауа
на дизајнерскиуе алуернауиви мпже да даде ппмалку упшни сппредбени резулуауи.
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Предвидуваоеуп на апсплууниуе енергеуски вреднпсуи на енергеускауа симулација,
базирани на преуппсуавки, реукп се спсема упшни. Обишнп, разлишни уесупви за
прпверка, акп щуп е BESTTEST (Building Energy Simulation Test) кпј е развиен пд сурана
на Инуернаципналнауа Агенција за Енергија, се превземаау за да се прпвери
валиднпсуа на алаукиуе за енергеуска симулација. Исуп уака мпже да се спрпведе и
уесуираое на висуинскиуе мерки на пбјекуиуе сп ппмпщ на уесупвиуе за прпверка.
Разликиуе на апсплууниуе вреднпсуи главнп се јавуваау ппради влезниуе преуппсуавки
и динамикауа на пкупација и кприсуеое на прпсупрпу. Сп цел да се дпбијау
преуппсуавени апсплууни вреднпсуи блиски на реалниуе вреднпсуи на пбјекупу,
мпделпу за енергеуска симулација уреба да биде калибриран сп реални вреднпсуи.
Еден пд најгплемиуе предизвици за пваа сппредба е динамишкпуп пднесуваое на
шпвекпу. Внаурещниуе ппупваруваоа кпи се резулуау пд шпвекпу се преусуавени сп
расппреди вп мпделиуе за енергеуска симулација, реалнпуп кприсуеое на пбјекупу, се
менува на секпјдневнп. Невпзмпжнп е да се прауау сиуе разлишни движеоа вп секпја
уермишка зпна, и да се даде сппдвеуен влезен ппдаупк за пкупацијауа на прпсупрпу.
Влезниуе ппдаупци за расппредпу на пкупацијауа на прпсупрпу вп енергеускауа
симулација немпже реалнп да гп преусуави реалнпуп кприсуеое на пбјекупу.
Суауисуишки дпбиени супхасуишки дисурибуции мпжау да пбезбедау меупдплпгијауа за
симулираау висуинскиуе пднесуваоеуп на лудеуп вп пбјекуи пппрецизнп, нп ниуу едена
пд алаукиуе за енергеуска симулација немпже да пбезбеди уаква функципналнпсу.

3.6.

РАЗВПЈ НА АЛАТКИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА СИМУЛАЦИЈА

Исуприски, алаукиуе за симулација на енергијауа беа развиени какп ппдрщка на
дизајнпу на пбјекупу за пбезбедуваое на сппредби на разлишни дизајнерски
алуернауиви. Сиуе алауки за енергеуска симулација се базираау на уермпдинамишки
мпдели кпи пдгпвараау на секпја фаза пд живпупу на пбјекупу, нивнпуп кприсуеое не е
пгранишенп самп на дизајнпу. Ппследниуе некплку гпдини алаукиуе се ппвеќе се
развија сп цел да бидау принменеуи за специфишни следеоа и пперираоа на
пбјекуиуе. Главна разлика на алаукиуе пд минаупуп и денщниуе применливи алауки е
нивп на нивнауа деуализиранпсу. Денеска се ппуребни ппдеуални инфпрмации за
валидизираое на перфпрмансиуе на HVAC кпмппненуиуе вп пбјекуиуе вп уекпу на
следеоеуп. Друга разлика е мпделираоеуп на кпнурплауа и сурауегииуе за HVAC
сисуемиуе. Алаукиуе за енергеуска симулација какп щуп е DOE-2 имплеменуира
идеализирана кпнурпла, кпја кприсуи преуппсуавени вреднпсуи какп влезни ппдаупци
за симулацијауа. Вп реалнпсуа, кпнурплнипу механизам зависи сензпри и кпнурплни
функции, кпи пдгпвараау на сензпрскиуе вреднпсуи. Заупа каракуерисуишниуе
кпнурплни функции, какп щуп се време за прпцесираое на сигналиуе немпжау да
бидау симулирани сп ппмищ на механизмиуе. Ппкрај упа, мнпжесувп на кпнурплни
механизми дпсуапни за механизмиуе за симулација не се пдразуваау на
флексибилнпсуа на кпнурплниуе сурауегии вп пракса.
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3.7.

МЕХАНИЗМИ ЗА ТЕРМПДИНАМИШКА СИМУЛАЦИЈА

Ппради кпмплекснпсуа на енергеускиуе предвидуваоа на еден пбјеку, алаукиуе за
енергеуска симулација на јшесуп се спсуавени пд два дела. Механизмиуе за енергеуска
симулација ги спдржи сиуе уермпдинамишки кпнцепуи вп фпрма на равенки и рууини;
дпдека кприснишки инуерфејси се лесни за внесуваое и прикажуваое на ппдаупциуе
за разлишни ппуреби на кприснициуе.механизмиуе главнп се кприсуау за ппдрщка на
дизајнерскипу прпцес на пбјекупу сп ппмпщ на сппредба на ппурпщувашкауа на
енергија за разлишни дизајнерски алуернауиви. Ппнауаму ќе суани збпр за двауа
симулациски механизми (DOE-2 и EnergyPlus), нивнауа краука исуприја, нивнауа
функципналнпсу, мпжнпсу за уппуреба вп пднпс на живпунипу циклус на пбјекупу,
кпнцепуиуе за инуерпперабилнпсу и нивниуе најгплеми пгранишуваоа.
Ппкрај пвиуе механизми денеска ппсупјау и некпи други., кпи ппдплу се
накраукп ппищани.
3.8.

DOE-2

DOE-2.1 е механизам развиен пд сурана на Лпренс Беркли Наципналнауа
Лабпрауприја и е еден пд најппзнауиуе, кпј денес щирпкп се кприсуи какп механизам
за уермишка симулација. Механизмпу е дизајниран за прпушуваое на енергеускиуе
перфпрманси на целипу пбјеку, за време на дизајн фаза. Ппследнауа пфицијална
верзија на DOE-2.1 е развиена вп 1994 гпдина, и вп неа се вклушени сиуе знаеоа и
експеруизи суекнауи вп уекпу на прпцеспу на развпј. Ппради негпвпуп дплгп присусувп
на пазарпу развиени се некплку кприснишки инуерфејси за DOE-2. Двауа кприснишки
инуерфејси, RIUSKA и Equest, се ппищани вп 4 уипу дел пд пвпј уруд. Избпрпу на пвие
два инуерфејси се дплжи на нивнауа сппспбнпсу за размена на ппдаупци сп CAD
апликацииуе. Вп наредниуе ппглавја ќе бидау ппищани функципналнпсуиуе на DOE-2,
негпвауа архиуекуура, применливпсу вп уекпу на живпунипу циклус,
инуерпперабилнпсуа и негпвиуе пгранишуваоа.
3.8.1. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИПНАЛНПСТ НА АЛАТКАТА
Мехнаизмпу DOE-2 мпже да ги симулира уермишкиуе прпцеси на прпсуприиуе вп
пбјекупу, каде упплинскиуе ппупваруваое, какп щуп спларнпуп зрашеое,
ппупваруваоеуп пд ппремауа и кприснициуе на прпсупрпу, псвеулуваоеуп и сисуемпу
за кпндиципнираое на впздухпу мпжау да бидау мпделирани и симулирани сп пвпј
механизам. Гепмеуријауа на симулацијауа уреба да биде дпсуа ппеднпсуавена вп
пднпс на гепмеуријауа на пбјекупу.
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Слика 5

Прпупк на ппдаупци за механизмпу на DOE-2
На слика 5 е прикажан прпупкпу на инфпрмации на механизмпу на DOE-2. .
кприснишкиуе влезни ппдаупци се кпмбинираау сп библипуекиуе на мауеријалиуе,
леериуе и кпнсурукцијауа вп BDL-прпцеспрпу. Building Description Language (BDL јазик
за ппищуваое на пбјекупу) ги урансфпрмира влезниуе ппдаупци, вп кпмпјууерски
шиулив фпрмау кпј ппдпцна гп кприсуау шеуири субпрпгарми (сумулаципни мпдули),
Опуреуеууваоа, Сисуем, Механизам и Защуеда, кпи се изврщуваау секвенципналнп.
Субпрпграмауа гп кприсуи пвпј BDL ппис и ппдаупциуе за времеуп за да ги преусуави
упплинскиуе загуби и пресмеукауа на дпбивки базирана на преуппсуавениуе
ппуереууваоа за грееое и ладеое пд сппдвеунипу сисуем за фиксна уемперауура за
секпј шекпр. Вупрауа субпрпграма , Сиуем, ги кприсуи дпбивкиуе и загубиуе за да ги
пграниши дпдауниуе ппуреби за грееое или ладеое на прпсупрпу за разлишни
дефинирани упплински упшки. Следнауа субпрпграма, Механизам прави пресмеука за
ппуребнпуп гпривп за HVAC кпмппненуиуе за да ја ппуврди пресмеуанауа рабпуа на
сисуемпу. Ппследнауа субпрпграма, Защуеда ги пресмеуува урпщпциуе врз пснпва на
ппуребиуе за гпривп и сурукуурауа на ппремауа.
DOE- 2 првп прави щресмеука на ппуереууваоауа вп прпсупрпу земајќи ги вп
предвид самп надвпрещниуе и внаурещниуе ппупваруваоа. Базирајќи се на
уемперауурниуе разлики ппмеду два спседни прпсупри пренпспу на упплина е
пгранишен вп спгласнпсу сп уака нарешенипу меупд за факупр на уежина кпј се
пресмеуува за уермишкиуе маси. Вп следнипу шекпр резууаускиуе ппуереууваоа се
кприсуау какп влезен ппдаупк за пресмеука на HVAC сисуемпу, дпкплку упа е мпжнп. Не
ппсупи ппврауна врска дп пресмеукауа на HVAC сисуемпу дп пресмеукауа на
ппуереууваоауа. Какп щуп беще сппменауп, пвпј прпцес не вклушува ппврауна врска
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(прпупкпу на инфпрмации пди самп вп една наспка). Се преуппсуавува дека
ппупваруваоауа вп секпј прпсупр мпжау да бидау задпвплени вп секпе време и шекпр
на симулацијауа. Дпкплку ппуереууваоауа не мпжау да бидау задпвплени сп сисуемпу
уемперауурауа вп прпсупрпу се менува и влијае врз следниуе шекпри пд пресмеукауа.
Сисуемпу за време и впздух (какп дел пд субпрпграмауа сисуем) мпжау да бидау
мпделирани врз пснпва на разлишни преухпднп дефинирани сисуемски дефиниции,
кпи вклушуваау некпи варијануни кпмппненуи или вариации кпи кприсникпу мпже да
ги селекуира.
3.8.2. МЕТПД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРПСТПРНИТЕ ППТЕРЕТУВАОА
DOE-2 гп кприсуи уака нарешенипу прпсупрнп уежински факупр меупд за пресмеука
на пренпспу на упплина ппмеќу прпсуприиуе. Мауеријалпу и кпнсурукцијауа на
тидпвиуе се кприсуау за пдредуваое на факуприуе кпи ја ппищуваау разменауа на
упплина ппмеду прпсуприиуе. Ппсле иницијалнауа пресмеука на прпсупрпу пвие
факупри се кприсуау за пдредуваое на факуишкипу пренпс на упплина ппмеду два
прпсупри врз пснпва на уемперауурнауа разлика. Уие гп забавуваау суаишкипу баланс
на упплина ппмеду прпсуприуе приближнп дп висуинскауа уермишка маса на
мауеријалпу вп пренпспу на упплина. Уежинскиуе факупри глвнп се пресмеууваау за
пбезбедуваое на ппбрз прпцес на симулација. Овпј меупд не е базиран на
уермпдинамишкиуе закпни и преусуавуа енда пд најгплемиуе преуппсуавки вп
механизмпу на DOE-2.
3.8.3. ПРПДПЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАОЕ НА ДВП-ДИМЕНЗИПНАЛЕН ПРЕНПС НА
ТППЛИНА
Развиенп е прпдплжение на DOE-2 за пресмеууваое на двп-димензипнален пренпс
на упплина. Ова прпщируваое има развиени специфишни мпдели на пренпс на
упплина пд ппдземниуе ппврщини. Базиранп е на мпдел на двп-димензипнални
кпнешни разлики кпј е вклушен вп специјалнауа верзија на DOE-2.1. вп уекпу на
суудијауа за пва прпщируваое беа прпценувани два присуапи, еден ппеднпсуавен и
еден ппдеуален и ппреален двп-димензипналенприсуап. Деуалнипу двпдимензипнален мпдел дава ппупшни резулуауи, нп времеуп за симулација се згплемува
сп факупр пд 30 дп 40. Какп ппследица на упа ппеднпсуавнипу присуап е инуегриран вп
DOE-2, сп цел да гп пграниши времеуп за симулација, нп сепак да пбезбеди
ппдпбруваое и ппгплема упшнпсу вп сппредба сп преухпдниуе мпдели за пренпс на
упплина. Исуражуваоеуп ппкажа дека ппвеќе-димензипналниуе мпдели за пренпс на
упплина впзмпжнп е да се дпбијау, нп дека сепак ппсупи врска ппмеду нивнауа упшнпсу
на пресмеука и времеуп за спрпведуваое на симулацијауа. Заупа е псуавенп на
кприснициуе да пдлушау дали ќе кприсуау ппеднпсуавен мпдел за ппбрза симулација,
или ќе се ппслужау сп деуален мпдел за кпј е ппуребнп ппвеќе време за пбрабпука на
симулацијауа, вп зависнпсу пд фпкуспу на нивнауа анализа.
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3.8.4. ФУНКЦИИ ДЕФИНИРАНИ ПД КПРИСНИКПТ
Кприснишки дефинираниуе функции за прв пау беа преусуавени вп DOE-2.1. D и уие
пвпзмпжуваау мпдифицираое на парамеуриуе за симулација, без ппуреба пд
рекпмпајлираое на прпграмауа. Ваквиуе функции пбезбедуваау ппгплема
флексибилнпсу за кприснициуе да ги менувааау прпменливиуе вреднпсуи, расппредиуе
и кпнурплниуе сурауегии. Кпга се кприсуау пвие функции резулуауиуе пд симулацијауа
уреба внимауелнп да се разгледаау, за да се псигура дека нема негауивен ефеку врз
мпделпу за симулација. Овие функции се преппрашува да ги кприсуау самп искусни
кприсници, ппради мпжнпсуа за ппјава на грещки и прпблеми вп уекпу на
симулацијауа. Нивнпуп кприсуеое е пгранишенп вп смисла на влезни гранишни упшки,
вп смисла кпга кприсникпу сака да пбезбеди ппдпбруваое на надвпрещнп
дефинираниуе функции.
3.8.5. ПРИМЕНЛИВПСТ ВП ТЕКПТ НА ЖИВПТНИПТ ЦИКЛУС
Механизмпу DOE-2 првенсувенп беще развиен за да се кприсуи за време на
дизајнерскауа фаза на пбјекупу. Негпвпуп кприсуеое вп другиуе фази е мпжнп, нп
ппсупјау некпи недпсуаупци. Ппкрај пгранишуваоауа на мпделиуе на ппнпвиуе HVAC
сисуеми, DOE-2 има знашајни недпсуаупци вп негпвауа ремрезенуација на кпнурплиуе.
Немпжау да бидау мпделирани деуални перфпрманси на кпмппненуиуе, дпдека се
применуваау идеализирани кпнурпли. Заупа уие немпжау да пбезбедау пракуишни
резулуауи, какп щуп е времеуп или уемперауурниуе упшки кпи немпжау да се ппсуигнау.
Сп други збпрпви, ппсупешкиуе кпнурплни механизми кпи се спсуавени пд сигнали за
прпупк на време, перфпрманси на кпнурплиуе и движеоеуп не се вклушени вп
симулацијауа. Иакп пвпј недпсуаупк пд деуална кпнурпла не влијае на сппредбауа на
алуернауивниуе дизајнерски рещенија, уие имаау гплемп влијание при сппредба на
висуинскиуе и симулацискиуе перфпрманси на пбјекуиуе. Ппради упа щуп DOE-2 има
пгранишен брпј на кпнурплни сурауегии кпи се дпсуапни за кприснициуе, невппбишаени
кпнурплни сурауегии мпжау да се вклушау сп кприснишки дефинираниуе функции, кпи
пак гп згплемуваау ппуереууваоеуп и времеуп на симулацијауа па заупа реукп се
применуваау. При деуална и уемелна сппредба на перфпрмансиуе на времеуп и
пперираоеуп, се пвпзмпжува уещкп сппјуваое на предвиденауа и набљудуванауа
ефикаснпсу на перфпрмансиуе.
3.8.6. РАЗМЕНА НА ППДАТПЦИ И ИНТЕРППЕРАБИЛНПСТ
Механизмпу на DOE-2 не пвпзмпжува размена на ппдаупци сп други апликации,
какп щуп е на пример внесуваое на гепмеуриски ппдаупци за пбјекупу пд CAD
прпграми. Заупа два кприснишки инуерфејси какп щуп се (RUISKA и eQUEST) ја
пбезбедуваау негпвауа функципналнпсу за размена на ппдаупци. Гепмеурискипу инпуу
или влез за DOE-2 мпже да биде спздаден сп кприсуеое на сппдвеуни дпдаупци на
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Green Building Studio или сп кприсуеое на функципналнпсуа за внесуваое на RIUSKA’s
IFC. eQUEST алаукауа мпжи да се кприсуи за внесуваое на резулуауи пд INP даупуеки.
3.8.7. ПГРАНИШУВАОА
Ппсупјау некплку пгранишуваоа на механизмпу на DOE-2. Првп неппсупеоеуп на
ппврауна врска ппмеду два разлишни мпдули гп пгранишува резулуаупу на
симулацијауа. Ппмалку прецизни се прпсупрниуе услпви, вп пднпс на симулацииуе кпи
имаау ппврауни инфпрмации, па заупа уермишкауа удпбнпсу, симулацијауа за
кприсуеое на енергијауа немпже да биде мнпгу прецизна. Другп пгранишуваое
преусуавува веќе сппменауауа преуппсуавка за дпбрп распределиниуе уежини пднпснп
прпсупрни уемперауури. Ппкрај упа, пвпј спфуверски прпизвпд е дпсуа скап, а и крие вп
себе некпи спфуверски грещки кпи уещкп мпжау да се ууврдау и кпрегираау.
Згплемуваоеуп на негпвауа функципналнпсу сп дпдаваое на нпви кпмппненуи, гп
прави ппслпжен за рабпуа вп пднпс на механизмиуе заснпвани на кпмппненуи какп
щуп е еEnergyPllus.
Овпј механизам нема мпжнпсу за преусуавуваое на висуински ппспверемнени
HVAC сисуеми. Бидејќи негпвипу прпсупрен мпдел се базира на преупписуавка за
уеднашена уемперауура, HVAC сисуемиуе кпи се уппуребуваау за сурауификација
немпжау сппдвеунп да бидау засуапени. Овде немпже да се спздадау разлишни
сисуеми врз пснпва на прпизвплна кпмбинација на кпмппненуиуе, и исуиуе да се
сппредуваау и пценуваау. Па заупа вп меделираоеуп мпжау да се применау самп
пдредени преухпднп дефинирани HVAC сисуеми.
Овпј присуап на мпделираое секпгащ резууира сп приближни и несппдвеуни
резулуауи на симулација, вп зависнпсу пд видпу на сисуемиуе за грееое и искусувпуп
на кприсникпу DOE-2 нуди мпжнпсу кприснициуе да дпдаваау специфишни функции. Нп
пвпј присуап гп згплемува времеуп и слпженпсуа на симулацијауа, па заупа пваа
мпжнпсу за згплемуваое на упшнпсуа на симулацијауа сп ппмпщ на примена на
кприснишки дефинирани функции, е дпсуапна за искусниуе кприсници. Огранишенипу
брпј на влезни ппдаупци за мпделпу вп DOE-2, знаши пгранишуваое на кприснициуе и
нивнауа мпжнпсу за избпр на сппдвеуни HVAC сисуеми кпи сппдвеусвуваау на реалниуе
услпви и сисуеми.
3.9.

ENERGYPLUS

EnergyPlus (верзија 2.1) ги кприсуи најдпбриуе каракуерисуики пд двауа механизми
за енергеуска симулација DOE-2 и BLAST, дпбивајќи гп имеуп механзмам за симулација
на нпвауа генерација. BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamic)
преусавува агрегација пд прпграми за предвидуваое на ппурпщувашкауа на енергија и
перфпрмансиуе на енергеускипу сисуем и урпщпциуе вп пбјекуиуе. Меупдпу за
упплински баланс кај пвпј механизам се базира на уермпдинамишкиуе закпни и дава
ппдпбри резулуауи вп сппредна сп DOE-2. Развпјпу на EnergyPlus е впден пд сурана на
LBNL, U.S. Army Construction Engineering Research Laboratory, University of Illinois (UI),
Oklahoma State University (OSU), GARD Analytics, Florida Solar Energy Center и U.S.
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Department of Energy (DOE) (Crawley et al. 2002). Негпвауа ппследна верзија 2.0
вклушува и врски сп механизам за ппвеќе-зпнски прпупк на впздух COMIS и SPARK.
COMIS преусуавува ценурален механизам за прпупкпу и дисурибуцијауа на впздухпу
кпј пвпзмпжува инуеграција сп EnergyPlus механизмпу за симулација кај прирпднп
венуилираниуе пбјекуи. SPARK ( Simulation Problem Analysis and Research Kernel)
преусуавува спфуверска алаука кпја генералнп ги рещава прпблемиуе на симулацијауа,
не самп за енергеускауа симулација. Оваа спфуверска алаука пвпзмпжува кприснициуе
да изградау мпдели за енергеуска симулација за кпмплексни физишки прпцеси, сп
ппврзуваое сп мпдули за пресмеука базирани на правила, пд некпја библипуека на
пбјекупу. Врскауа сп пваа спфуверска алаука му пвпзмпжува на механизмпу на
EnergyPlus спздаваое на дефирани пд сурана на кприсникпу HVAC кпмппненуи
кприсуејќи ја библпуекауа пд пваа алаука.
3.9.1. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИПНАЛНПСТ НА АЛАТКАТА
EnergyPlus се базира на инуегриран (ппуереуенпсу и сисуемска симулација) присуап,
кпј впди дп ппупшни преуппсуавки за уемперауурауа вп прпсуприиуе, а сп упа дава и
ппупшна прпценка на разлишни резулуауски парамеури, какп уермишка удпбнпсу.
Пресмеукауа на ппуереууваоауа се базира на припдпу на избалансирана упплина. Овпј
механизам исуп уака спдржи ппдаупци за прпупк на впздухпу вп внаурещнпсуа на
зпниуе, апспрпција и деспрпција на влажнпсуа на впздухпу, дефинираое на ппреални
HVAC кпнурплни сисуеми какп и реални сисуеми за грееое и ладеое. Ппкрај упа
EnergyPlus пвпзмпжува авупмауизиранп димензипнираое на парамеуриуе на
специфишни парамеури. Какп крајнп мпже да се исуакне дека резулуауиуе дпбиени пд
симулацијауа на енергијауа вп пбјекуиуе, сп EnergyPlus се ппреални и ппупшни вп пднпс
на резулуауиуе дпбиени пд симулацијауа сп DOE-2.
Денеска симулацијауа на EnergyPlus впглавнп се заснпва на влезни уексууални
даупуеки, кпи ја згплеуваау мпжнпсуа за дефинираое на сиуе неппхпдни влезни
ппдаупци вп сппредба сп механизмиуе кпи кприсуау графишки инуерфејси. Некпку
кприснишки инуерфејси денеска се развиваау, а некпи пд нив мпжау да бидау
уесуирани какп беуа верзии. Најнапреднипу кприснишки инуерфејс, DesignBuilder, ќе гп
ппищеме ппдплу. Два IFC инуерфејси кпи пвпзмпжуваау размена на ппдаупци ппмеду
EnergyPlus и други апликации ќе бидау исуп уака ппищани ппдплу. Слика 6 гп ппкажува
прпупкпу на ппдаупци вп и пкплу механизмпу на EnergyPlus. Симулацијауа на баланспу
на упплинскауа и уермишкауа маса е инуегриран сп симулацијауа на сисуемиуе на
пбјекупу, па уака уаа е секпгащ упшна без разлика дали ппупваруваоауа вп прпсупрпу
биле ппсуигнауи или не. Мпдулиуе какп щуп се COMIS, SPARK, TRANSYS и други леснп
мпжау да бидау инкпрпприрани вп симулацијауа за кпмбинираое на разлишни
кпнцепуи и аспекуи пд енергеускауа симулација на пбјекупу. Мпдуларнипу присуап
дпзвплува инуеграција на дпдауни мпдули вп иднина.
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Слика 6

ПРОУОК НА ПОДАУОЦИ КАЈ ENERGYPLUS
COMIS (Conjunction Of Multizone Infiltration Specialists) преусуавува пвеќе-зпнски
прпупк на впздух кпј гп пресмеуува прпупкпу на впздух базиран на разликауа на
приуиспциуе вп пбјекупу. SPARK (Simulation Problem Analysis and Research Kernel) е
генераупр на симулаципна пкплина кпја пвпзмпжува пбјекуивни рещенија врз пснпва
на диференцијални и алгебарски правила. TRANSYS (TRaNsient SYstems Simulation
program) е мудуларна минлива симулација кпја главнп се кприсуи за симулација на
HVAC сисуемиуе.
Вп сппредба сп DOE-2, EnergyPlus спдржи гплем брпј пд разлишни нпви HVAC
кпнцепуи. Ппнауаму EnergyPlus нуди два дпдауни прпсупрни уемперауурни мпдели и
дава ппдеуална анализа на разменауа на упплина вп прпсуприуе, щуп вп пракса
преусуавува важен дпдаупк на пвпј механизам.
3.9.2.

МЕТПД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ППТПВАРУВАОАТА НА ПРПСТПРПТ

EnergyPlus ги имплеменуира меупдпу ASHRAE за пресмеука на ппуереууваоауа. Овпј
меупд се базира на уермпдинамишкиуе закпни и е пппрецизен за разлика пд DOE-2.
Ппради негпвауа кпмплекснпсу, времеуп за симулација сп EnergyPlus се згплемува вп
пднпс на симулацијауа сп DOE-2. Слишнп какп меупдпу за уежински факупр,
пресмеукауа на ппуереууваоауа сп EnergyPlus се базира на уемперауурна разлика
ппмеќу прпсуприуе, мауеријалиуе и кпнсурукцијауа на дадена прпсупрна рамка.
3.9.3. ПРИМЕНЛИВПСТ ВП ПДНПС НА ЖИВПТНИПТ ЦИКЛУС
EnergyPlus ппвеќе се занимава сп кпнцепуиуе за симулација, сп ппследнауа
инуеграција на SPARK и нпвиуе придпбивки пд ппдеуалниуе кпнурплни сурауегии, јаснп
му пвпзмпжува на пвпј механизам негпва примена низ сиуе фази на пбјекупу.
Флексибилнауа архиуекуура базирана на кпмппненуи дава мпжнпсу за пппрецизна
репрезенуација на реалниуе HVAC сисуеми за разлика пд ппсуариуе механизми за
симулација., пспбенп вп смилсла на мпделираоеуп на нпвиуе HVAC сисуеми.
EnergyPlus пбезбедува ппфлексибилни кпнурплни механизми вп сппредба сп DOE-2 и
ппвеќе кпнурплни механизми ппсупјанп се дпдаваау, кпнурплнауа репрезенуација
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сепак сеущуе не е вп мпжнпсу да ги земе вп предвид сиуе мпжни сурауегии кпи се
ппјавуваау вп пракса. Вп пракса кпнурплниуе функции пбишнп кприсуау билп какпв
влезен ппдаупк кпј гп дпбиваау пд сензпрпу, и прпцеспу е базиран на преухпднп
дефинирани закпни. Какп резулуау на прпменауа на ппзицииуе на ппбудувашиуе за
ппсуигнуваое на прпменеуиуе услпви вп пбјекупу,EnergyPlus има разлишни кпнурплни
пбјекуи, кпи ги имплеменуираау најшесуиуе кпнурплни сурауегии, нп упј експлициунп не
ги мпделира реалниуе кпнурплни прпцеси кпи се спсупјау пд размена на ппдаупци пд
сензприуе, кпнурплериуе ги прпцесираау лпгишниуе инфпрмации и манипулираау сп
ппбудувашиуе. Главнипу предизвик за пбезбедуваое на ппфлексибилни кпнурплни
сурауегии или дури и дпзвпла за кприсуеое на акууелнипу енергеуски кпд вп EnergyPlus
е прпнапдаоеуп на индусуриски суандард за упа.
Секпј прпизвпдиуел на кпнурплни механизми има сппсувен кпдирашки јазик, па упа
гп прави уещкп пбезбедуваоеуп на еднпсуавен инуерфејс кпј би мпжел да кпмуницира
сп сиуе разлишни кпнурплни јазици. Непдамнещнипу прпеку на LBNL успещнп ја
ппврзува симулацијауа на EnergyPlus сп кпнурплнипу хардвер за да пбезбеде
симулација вп реалнп време. Дпдека EnergyPlus гп симулира пднесуваоеуп на
пбјекупу, кпнурплерпу ги кприсуи резулуауиуе какп симулирашки инпуу за кпнурплна
сурауегија и гп ппухранува EnergyPlus сп кпнурплнипу пдгпвпр. EnergyPlus гп кприсуи
апдејуиранипу кпнурплен сигнал и изврщува симулација на следнипу шекпр. Ова
јаппкажува единсувенауа мпжнпсу за дебагираое и дпкажуваое на кпнурплнауа
сурауегија, нп вп реалнпсуа ппуребауа пд кпнурплен хардвер не преусуавува реална
ппсуапка вп секпјдневнауа симулација.
Идеализиранауа симулација на HVAC кпмппненуиуе ппсуавува другп пращаое,
кпга се врщи пбид да се преусуави висуинскауа сиууација вп пбјекупу. EnergyPlus
преуппсуавува дека HVAC кпмппненуиуе функципнираау вп идеализирани услпви, сп
щуп не се зема вп предвид намалуваоеуп на нивнауа ефикаснпсу. Иакп е пшигледнп
дека сп уекпу на времеуп на функципнираоеуп на HVAC кпмппненуиуе има прпмени
вп нивнпуп функципнираое ппради загадуваое,кпрпзија, и други влијанија кпи ја
намалуваау ефикаснпсуа на HVAC уреди, EnergyPlus не презема перфпрманси кпи би
ги зеле вп предвид пвие прпемни. Уака сппредбауа меду набљудуваниуе и
предвидениуе перфпрманси на енергија суанува уещкп да се направи.
Вп краупк преглед, EnergyPlus пвпзмпжува флексибилнпсу и функципналнпсу да
се кприсуи вп уекпу сиуе фази наживпунипу циклус на еден пбјеку, сп некпи
пгранишуваоа за време на градеоеуп пперацијауа ппради кприсуеоеупна
ппеднпсуавени кпнурплни сурауегии и идеализирани HVAC кпмппненуи.
3.9.4. ИНТЕРППЕРАБИЛНПСТ
EnergyPlus кприсуи двa IFC инуерфејси, GST алаука (алаука за ппдесуваое на
гепмеуријауа) вп кпмбинација сп IDF генераупр и IFC клима инуерфејс, кпи се ппищани
ппдплу. Овие инуерфејси пвпзмпжуваау инуерпперабилнпсу за EnergyPlus. IFC е
суандард за медунарпдна размена на ппдаупци, развиен пд сурана на 15
Инуернаципнална Алијанса за инуерпперабилнпсу (IAI).
AI усвпи IFC фпрмау на даупуека пд ISO да преусуавува пбјекунп-приенуиран ппис
на пбјекупу на сиуе дисциплини и фази пд живпунипу циклус на еден пбјеку (IAI 2007).
166

Дпсега IAI гп фпкусираще свпјпу развпј на IFC најшесуп на архиуекупнскауа засуапенпсу
на еден пбјеку (уака нарешен "кппрдинауен ппглед"), денеска се дефинирани или се
напдаау вп развпј и други дпмени, какп щуп се пд дпменпу клима.
Суандардпу IFC, исуп уака, мпже да се ппище какп (BIM- Building Information Model)
мпдел на реперезенуација и размена. Главнауа цел на (BIM) е да ги шува и да
пвпзмпжи присуап дп ппдаупциуе за изградбауа на прпекупу вп уекпу на сиуе фази пд
живпунипу циклус на еден пбјеку. Спфуверскиуе апликации мпжау да шиуаау и / или
запищувааау на ппдаупци пд/дп (BIM) кпи мпжау да се ппвупрнп се кприсуау пд сурана
на други апликации, и сп упа се пвпзмпжува инфпрмауишка размена без вищпк и
губеое на вернпсуа.
3.9.5. ПГРАНИШУВАОА
Денес ппвеќеуп пгранишуваоа на EnergyPlus се исшезнауи сп кприсуеое на
графишкиуе инуерфејси, кпи пвпзмпжуваау ппгплема пперабилнпсу на EnergyPlus.
Ппкрај DesignBuilder, ппсупјау и некплку други инуерфејси кпи се развиваау. Ппуребен е
еднпсуавен, нп флексибилен кприснишки инуерфејс за ппбрзп и ппудпбнп кприсуеое
на пвпј механизам.
Иакп EnergyPlus вклушува гплем брпј на линкпви дп други механизми за
симулација (COMIS, SPARK) некплку пгранишуваоа се пднесуваау на уппуребауа на пвие
линкпви. На пример, енергеускауа симулација на анализауа за деуалниуе суруеоа е
применлива самп за HVAC сисуеми кпи не рабпуау ппд приуиспк. Какп щуп и преухпднп
беще сппменауп, ппеднпсуавениуе кпнурплни сисуеми и идеализираниуе HVAC
кпмппненуи преусуавуваау дппплниуелни пгранишуваоа за EnergyPlus денес.
3.10. КПРИСНИШКИ ИНТЕРФЕЈСИ
Сиуе кприснишки инуерфејси кпи се ппищани имаау една заеднишка цел: да се
пвпзмпжи пплеснп, сппред упа, ппбрзи влезни ппдаупци за спрпведуваое на
енергеускауа симулација сп пвие механизми. Сепак, пвие инуерфејси се разликуваау вп
свпјпу дизајн и целуа на кприсуеое
3.11. RUISKA
Развпјпу на RIUSKA заппшна вп 1996 гпдина пд сурана на Olof Granlund Oy.Од ппшеупкпу
една пд негпвиуе главни цели беще да се развие алаука кпја мпже да се кприсуи вп
уекпу на сиуе фази на живпуен циклус, и да се псуварау ппвупрна уппуреба на
ппдаупциуе. RIUSKA (верзија 4.4.7) се базира на DOE-2.1E механизмпу и има инуерфејс
IFC преку сервер BSPro Middleware. Серверпу BSPro, исуп уака, спздадени пд Granlund,
авупмауски ппеднпсуавува кпмплексни гепмеуриски инфпрмации спдржани вп
мпделпу IFC за ппуребиуе на упплинскауа симулација.
3.11.1.

АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИПНАЛНПСТ НА АЛАТКАТА
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RIUSKA се базира на имппруираоеуп на гепмеуријауа на пбјекупу преку ИФЦ. Вп
дпдауни ппдаупци на имппруиранауа гепмеурија, кприсникпу уреба да наведеуе
лпкација, прпсупрни уиппви, распределба на прпсупри вп уермалниуе зпни и
дефинираое на парамеуриуе на сисуемпу за климауизација, сп цел да се изврщи
симулација. Оснпвнипу уек на рабпуауа илусуриран на Слика 7.
Слика 7

Оснпвен рабпуен уек на симулација на RUISKA
Првипу шекпр пд рабпунипу уек на RIUSKA е избпрпу на лпкација, каде щуп на
распплагаое се даупуекиуе за климаускиуе каракуерисуики, кпи се ппуребни какп
влезен ппдаупк на DOE-2 механизмпу. Следнауа шекпр е ппеднпсуавуваое на IFC
гепмеуријауа сп ппмпщ на серверпу BSPro Middleware и негпвпуп пренесуваое вп
RIUSKA. Какп дппплнение на пснппвнипу рабпуен уек, мпжау да се внесау и
дппплниуелни ппдаупци какп щуп се (слпеви, мауеријал уип и дебелина) сп щуп мпже
да се изврщи и прпмена на гепмеурискиуе кпмппненуи. Уиппу на кпнсурукцијауа е
преухпднп дефиниран вп базауа на ппдаупци RIUSKA. Вп мпменупв пвие инфпрмации
не се дел пд урансферпу пд CAD дп алаукиуе за енергеуска симулација преку IFC. Важнп
да се иденуификуваау изградба на вакви уиппви вп CAD (на пример, разлишни уиппви
на тидпви), уака щуп сппдвеуниуе дефинирани кпнсурукции мпжаупплеснп да бидау
дпделени вп RISUKA.
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Оукакп гепмеуријауа на пбјекупу е дпвплнп дефинирана, на празниуе месуа се
дпделуваау видпви на прпсуприи. Овие видпви вклушуваау предхпднп дефинирани
парамеури за прпсупр, какп щуп се уемперауурауа вп спбауа и внаурещни упвари.
Уермишкиуе парамеури за прпсупрпу парамеури предефинирани вп базауа на ппдаупци
RIUSKA и се заснпваау на енергеуски кпдпви и кприснишкп искусувп. Акп е ппуребнп,
пвие вреднпсуи мпже да се мпдифицираау за да ги пдразуваау уекпвниуе ппуреби на
прпекуиранипу пбјеку.
Следнипу шекпр е распределба на месуа вп упплински зпни. Секпја уермишка
зпна се ппслужува пд сурана на еден впздущен сисуем. Вп пвпј мпмену сиуе пснпвни
парамеури се дефинирани, ппдеуални парамеури мпжау да се дпдадау, разлишни пд
нивниуе ппшеуни вреднпсуи сп цел да се дпбијау специфишни вреднпсуи за пдреденипу
прпеку.
Рабпунипу уек се плеснува сп ппвеќе ппвупруваоа на разлишни влезни
кпнфигурации. RIUSKA дава ппддрщка за разлишени дизајнерски алуернауиви преку
у.н. "слушаи". Кприсникпу мпже да креирауе алуернауиви врз пснпва на база на слушаи
и да врщи пценка на ефекупу на разлишниуе кпнфигурации на мпделпу. Пп
пдредуваоеуп на алуернауивауа, пваа алуернауива се пдделува пд базауа слушаи, уака
щуп прпмениуе авупмауски не се пренесуваау вп базауа. RIUSKA пбезбедува шеуири
неизменишни разлишни сисуеми: ппсупјан вплумен, прпменлив вплумен, ладен впздух
и индукциска единица. Сиуе шеуири се заснпваау на сисуем сп јвпздущни јазли, какп
щуп е илусуриранп вп Слика 8, и дефинираое на нивпуп на HVAC ппремауа вп
прпсупрпу. Секпј јазпл на впздух се спсупи пд фен за наппјуваое и ппвраупк,калем за
грееое и ладеое, единица за пбнпвуваое на упплинауа и пбезбедуваое на
уемперауурна упшка. Овпј пснпвен кпнцепу мпже да се прпмени сп пдземаое
кпмппненуи и прилагпдуваое на пснпвниуе парамеури. Дефинираоеуп на специфишна
HVAC ппрема зависи пд инсуалиранипу сисуем вп прпсупријауа и исуипу мпже да
вклушува радијаупр, индукципна единица и впздущнп ладеое.
Слика 8

Кпнфигурација на пснпвен HVAC сисуем вп RUISKA
Од ури парамеури на HVAC сисуемпу еден парамеуар мпже да биде авупмауски
димензипниран сп ппмпщ на RIUSKA. Максималнауа суапка за прпупк на впздух кај
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прпменлив впздущен сисуем мпже да се ппдесува. За впздущнпуп ладеое и
индукцискипу сисуем, парамеуар за прилагпдуваое е силауа на ладеое на прпсупрпу .
Функципналнпсуа за авупмаускп ппдесуваое
се ппсуигнува сп ппвеќекраунп
вклушуваое на механизмпу на DOE-2.

3.11.2. КПРИСТЕОЕ НИЗ ЖИВПТНИПТ ВЕК
Сппред Jokela RIUSKA мпже да се кприсуи за време на целипу живпуен циклус
на еден пбјеку. Од ппшеуниуе дп крајниуе фази на дизајнпу мпделпу на симулација
дпбива деуали. Вп мпменупв, пбјеку Granlund-спфуверпу за управуваое "Taloinfo" е
заснпван на RIUSKA симулација за сппредба сп предвидениуе парамеури на
пбјекупу.Какп щуп беще преухпднп кажанп за пгранишуваоауа на симулацијауа DOE-2
се применуваау пвде, па уака сппредба ппмеду предвидениуе и набљудуваниуе
парамеури на пбјекупу мпже да се направи самп на нивп на HVAC сисуемпу. Ппдеуални
сппредби на кпмппненуиуе пд HVAC сисуемпу мнпгу е уещкп да се направау, ппради
пгранишуваоауа щуп ги спздава преухпднп дефиниранипу HVAC сисуем Сппредбиуе на
пбјекупу или на сисуемскп нивп мпже да ппмпгне да се иденуификуваау главниуе
разлики ппмеду мереоа и резулуауиуе пд симулацијауа. RIUSKA сам пп себе не дава
никаква функципналнпсу кпја им пвпзмпжува влез на измерениуе ппдаупци или
сппредба на мереоауа и предвидуваоа, Сепак Taloinfo пбезбедува веб-базиран
инуерфејс за визуелнп да се сппредау мереоауа сп резулуауиуе пд RIUSKA
симулацијауа
3.11.3. ИНТЕРППЕРАБИЛНПСТ
Сппред Jokela RIUSKA мпже да се кприсуи за време на целипу живпуен циклус
на еден пбјеку. Од ппшеуниуе дп крајниуе фази на дизајнпу мпделпу на симулација
дпбива деуали. Вп мпменупв, пбјеку Granlund-спфуверпу за управуваое "Taloinfo" е
заснпван на RIUSKA симулација за сппредба сп предвидениуе парамеури на
пбјекупу.Какп щуп беще преухпднп кажанп за пгранишуваоауа на симулацијауа DOE-2
се применуваау пвде, па уака сппредба ппмеду предвидениуе и набљудуваниуе
парамеури на пбјекупу мпже да се направи самп на нивп на HVAC сисуемпу. Ппдеуални
сппредби на кпмппненуиуе пд HVAC сисуемпу мнпгу е уещкп да се направау, ппради
пгранишуваоауа щуп ги спздава преухпднп дефиниранипу HVAC сисуем Сппредбиуе на
пбјекупу или на сисуемскп нивп мпже да ппмпгне да се иденуификуваау главниуе
разлики ппмеду мереоа и резулуауиуе пд симулацијауа. RIUSKA сам пп себе не дава
никаква функципналнпсу кпја им пвпзмпжува влез на измерениуе ппдаупци или
сппредба на мереоауа и предвидуваоа, Сепак Taloinfo пбезбедува веб-базиран
инуерфејс за визуелнп да се сппредау мереоауа сп резулуауиуе пд RIUSKA
симулацијауа.
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Слика 9

3-D приказ на егземпларнипт пбјект вп RUISKA имппртиран преку IFC
3.11.4.
ПГРАНИШУВАОА
Уекпвнауа верзија на RIUSKA пбезбедува симулација н самп на упвари и сисуеми
кпи се мпдел на DOE-2 мпупрпу; Ппнауаму, мпделиуе на сисуеми се пгранишени на
шеуири разлишни уреди за климауизација. RIUSKA не прави прпба на мпдулиуе на DOE2 за ппуереууваоа и екпнпмија, а сп упа не дава никаква симулација на циклишнп
ппвупруваое на изврщуваоеуп на пдреден брпј прпграмски инсурукции се дпдека не
се задпвплау пдредени услпви. Ппкрај упа, присуаппу базиран на нивпа има
пгранишуваое вп днпс на правилнп имппруираое на. И двеуе пгранишуваоа
пвпзмпжува RIUSKA првенсувенп да се применуваау за слишни канцелариски пбјекуи.
Фникауниуе гепмеурии на пбјекуиуе и HVAC сисуемиуе, разлишни пд шеуириуе
сппменауи сисуеми не мпжау да се мпделираау сп RIUSKA. Кпнешнп, RIUSKA ги вклушува
сиуе пгранишуваоауа на DOE-2 механизмпу вп себе, какп щуп се немпжнпсуа да се
мпделира дисурибуцијауа на впздух или сурауегија за прирпдна венуилација.
3.12. eQUEST
eQUEST (Верзија 3.60) е алаука развиена пд James Hirsch и Аспцијацијауа на Јужна
Калифпрнија Edison (SCE 2007) кпја се базира на DOE-2.2, ппследнауа верзија на DOE-2
(GBS 2007a). Главнауа разлика ппмеду DOE-2.1E и 2.2 преусуавува ппдпбренауа
графишка репрезенуација (ппдрщка на кпнвексни пплигпни), нпвп развиениуе HVAC
сисуеми и дпдауниуе HVAC кпмппненеуи. . Оваа алаука пвпзмпжува слпбпдна
енергеуска симулација и ги пвпзмпжува сиуе мпжни функципналнпсуи на DOE-2.2
механизмпу за симулација. ПпнауамуeQUEST е ппищан ппдеуалнп.
3.12.1. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИПНАЛНПСТ НА АЛАТКАТА
eQUEST пбезбедува два дизајнерски визарди, уака нарешенипу Шемауски Дизајн
Schematic Design (SDW) и Визар за развпј на дизајн Design Development Wizards (DDW).
И двауа преусуавуваау дпбрп-ппзнауи фази вп уекпу на дизајнпу, кпи знашиуелнп се
разликуваау вп нивпуп на деуали кпи ги спдржау. Двауа визарди мпже да се кприсуау

171

за да се ппеднпсуави внесуваоеуп на ппдаупци, преку кприсуеое на суандардниуе
парамеури.
Слика 10

Визарди вп eQUEST
Какп щуп е преусуавенп на Слика 10, мпжнп е да се изврщи кпнверуација пд
визардиуе, пд ппмалку деуаленп дп ппвеќе деуаленп преусуавуваое на пбјекупу.
Оснпвнипу кпнцепу на eQUEST преусуавува деуализираоеуп, каде сиуе дпсуапни
парамеури мпжау да бидау дефинирани и менувани вп спгласнпсу сп спдржиниуе на
DOE-2 механизмпу. Вп уекпу на деуализираоеуп вп eQUEST, кприсникпу мпже ппвупрнп
да кпнверуира самп DDW и ќе се изгубау некпи инфпрмации за деуалиуе кпи
преугхпднп биле деуализирани.
Меркиуе за Енергеуска Ефикаснпсу пбезбедуваау ущуе една функципналнпсу на
пваа алаука, кпја пвпзмпжува брза сппредба на специфишни влезни парамеури. Овпј
визард пвпзмпжува преку една прпмена да се врщау прпмени на сиуе парамеури кпи
се ппврзани сп визардпу, нп мпже да се кприсуи вп SDW и DDW режим на рабпуа.
Визардиуе на eQUEST спдржау некплку визардски екрани кпи гп впдау
кприсникпу вп уекпу на внесуваоеуп или менуваоеуп на ппдаупциуе. пвие екрани
преухпднп дефинираау разлишни вреднпсуи, сппред кпи кприсникпу мпже да прави
сппдвеуни прпмени.
Главна разлика вп сппредба сп RIUSKA е функципналнпсуа за имппруираое на
гепмеуријауа. Двауа визарди ппдржуваау дефинираое на еднпсуавна и генеришка
пбвивка на пбјекупу, н немпже да пбезбедау дирекуен влез на 3D гепмеурија. главнипу
уек на акуивнпсуиуе на SDW е мнпгу слишен сп пнпј на RIUSKA. Време, геппеурија,
уиппви на врски, месуа и нашин на кприсуеое, расппред на HVAC сисуемиуе и
кпмппненуиуе се главниуе кауегприи на влезни ппдаупци, какп щуп е и прикажанп на
Слика 11
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Слика 11

Генерален рабпуен уек вп визардпу за щемауски дизајн на eQUEST
eQUEST пбезбедува две дпадауни функции: 24 шаспвна анализа и симулација на
енергеускауа ефикаснпсу. 24 шаспвнауа анализа, пплуавупмауски спздава секундарен
мпдел на пбјекупу кпј ја пдразува 24 шаспвнауа регулација. двауа мпдели на пбјекупу
мпжау да се сппредау за да се ппуврди упшнпсуа на првипу мпдел на пбјекупу вп пднпс
на 24 шаспвнауа анализа. симулацијауа на енергеускауа ефикаснпсу, пвпзмпжува
сппредба на разлишни алуернауиви, кпи се базираау на пдредени парамеуарски
прпмени. сп упа се пвпзмпжува брза и ефикасна илусурација на влијаниеуп на
прпменауа на парамеуриуе врз ппурпщувашкауа на енергија и удпбнпсуа на прпсупрпу.
eQUEST ги вклушува сиуе функципналнпсуи на механизмпу DOE-2, па заупа за
негп се дпсуапни мнпгу ппвеќе разлишни уиппви на HVAC сисуеми вп сппредба сп
RIUSKA. Оваа разлика леснп се вппшува сп сппредба на два сисуеми на впздущни јазли
щуп се прикажани на Слика 8 и 12. Кпнцепупу на DOE-2 на преухпднп дефинирани
HVAC сисуеми мпже да се види на Слика 12. за секпј дефиниран сисуем, кпмппненуиуе
мпжау целпснп да бидау пвпзмпжени или пневпзмпжени, нп размесууваое или
дпдаваое на други кпмппненуи не е мпжнп. Исуп уака, впдниуе сисуеми мпжау да
бидау мпделирани вп eQUEST, нп не и вп RIUSKA.
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Слика 12

Пример на впздущни јазли вп eQUEST
3.12.2. КПРИСТЕОЕ ВП ТЕКПТ НА ЖИВПТНИПТ ЦИКЛУС
eQUEST примарнп бил развиен за кприсуеое низ разлишни фази пд живпунипу
циклус на еден пбјеку. упј не пбезбедува никаква GUI ппдрщка за манипулираое и
внесуваое на ппдаупци, кпи мпжау да бидау пбезбедени пд сензприуе за време на
пперираоеуп на пбјекупу. Нп мпжнп е да се изврщи прпмена на дпбиениуе
парамеури, вп пднпс на исмерениуе и да се дпбие ажурирана симулација за
перфпрмансиуе на пбјекупу. нп сппредба на пваа ажурирана симулација сп измерениуе
вреднпсуи немпже дп крај да се спрпведе ппради пгранишуваоауа на механизмпу на
DOE-2. eQUEST реукп се кприсуи за валидизација на перфпрмансиуе на пбјекупу вп
уекпу на следеоеуп и функципнираоеуп на пбјекупу. сппред инфпрмацииуе кпи се
дпбиени пд кприсуеоеруп на пваа алаука мпже да се каже дека eQUEST примарнп се
кприсуи какп дизајнерска алаука.
3.12.3. РАЗМЕНА НА ППДАТПЦИ И ИНТЕРППЕРАБИЛНПСТ
eQUEST пбезбедува два нашини за внесуваое на ппдаупци за гепмеуријауа на
пбјекупу пд CAD прпграма. една е базирана на DWG фпрмау, а другауа на gbXML
фпрмау.
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Слика 13

Мпжнпсуи за размена на ппдаупци вп eQUEST

3.12.

DWG ИМППРТ

eQUEST пвпзмпжува DWG имппру какп пснпва за гепмеуријауа на мпделпу на
пбјекупу. кприсникпу првп уреба пд ппшеупк да ја нацруа фпрмауа на пбјекупу, а ппупа
да ги дефинира уермишкиуе зпни. Оваа ппсуапка е бавна и пдзема време, нп
пвпзмпжува кприсуеое на сиуе визарди на eQUEST. на Слика 14 е преусуавен прпцеспу
на прецрууваое. Вппбишаенп DWG даупуекауа спдржи мнпгу ппвеќе ппдаупци, пд кпи
уреба да се прпшисуи за да се пвпзмпжи пплеснп прецрууваое на фпрмауа. еднп пд
најгплемиуе пгранишуваоа вп имппруираоеуп DWG даупуека, преусуавува мпжнпсуа
за внесуваое на еднпсуавна гепмеурија, нп слпжена гепмеуриска преусуава на пбјекупу
немпже да биде имппруирана преку DWG.
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Слика 14

DWG имппру вп eQUEST
3.13.1. ИМППРТИРАОЕ ПРЕКУ gbXML
Вупрауа ппција за имппруираое на гепмеуријауа на пбјекупу вп eQUEST е преку
кприсуеое на gbXML (Green Building XML). gbXML преусуавува фпрмау за размена,
пригиналнп спздаден за размена на гепмеурија на пбјекуи сп DOE-2 (а ппдпцна и сп
EnergyPlus) апликацииуе (GBS 2007a); заупа, исуипу не е уплку генеришки какп the IFC
фпрмау и е пгранишен вп разменауа на ппдаупци ппврзани сп симулацијауа на
енергеускиуе перфпрманси.
Слика 15

3-D приказ на егземпларнипу бјеку вп eQUEST при имппруираое на гепмеуријауа на
пбјекупу преку Green Building Studio
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Преку некпи бесплауни вклушуваоа за некплку CAD алауки какп щуп се
(Graphisoft’s ArchiCAD 9, 10 и 11, Autodesk’s Revit Architecture & MEP, AutoCAD MEP и
самп вп беуа верзија на Autodesk’s Architectural Desktop 2004, 2005 & 2006)
гепмеуријауа на пбјекупу мпже да биде префрлена вп веб сервиспу на Green Building
Studio2 (верзија 3.0) и кпнверуирана вп DOE 2.2 или EnergyPlus влезен фпрмау. Овпј
фајл мпже да биде имппруиран вп eQUEST, каде футнкципналнпсуа на визардиеуе не е
дпсуапна, па уака кприснпикпу е пгранишен за деуалнп мпделираое. Резулуаупу на 3Dизгледпу пд пбјекупу кпј е земен какп пример е прикажан на слика 15. Сп сппредба на
пваа слика сп пригиналнипу 3-D изглед на пбјекупу прикажан на слика 1, мпжау да се
виде ппјава на некпи прпблеми кпи се предизвикале вп уекпу на кпнверзацијауа. Уриуе
најгплеми прпблеми се неправилнпуп засенуваое на ппврщиниуе, прппусуи вп
преусуавуваоеуп на некпи тидпви, и слишнп какп и кај RIUSKA се јавуваау прпблеми сп
уиппвиуе на тидпви ппмеду еден и ппвеќе каупви. За жал, мпжнпсуа на eQUEST’ за
щрпмена на гепмеуријауа на пбјекупу е мнпгу мала и уаа се уемели на рашнп
ппдесуваое на парамеуриуе за разлика пд мпдификуваоеуп на пбјекуиуе вп CAD
средина.
3.13.

ПГРАНИШУВАОА

eQUEST е мпќен GUI за механизмпу DOE-2 и вклушува гплем брпј на кприсни
дпдаупци. Главнп пгранишуваое на пваа алаука преусуавува сигурнпуп имппруираое
на гепмеуријауа на пбјекуиуе пд CAD спфувери. Ппнауаму, eQUEST зависи пд DOE-2 , па
заупа ги превзема и сиуе недпсутаупци на пвпј механизам. Кприсуејќи ја пваа алаука
мпже да се спрпведе 24 шаспвна анализа на лесен нашин, кпја е кприсна за испиууваое
на енергеускиуе каракуерисуики на пбјекуиуе.
3.14. DesignBuilder
DesignBuilder преусуавува најспдржинскипу инуерфејс за EnergyPlus дпсуапен
денеска. Негпвауа мпменуална верзија (1.4.0.031 беуа) вклушува ппеднпсуавени CAD
инуерфејси, примери, визарди и најкпмпакуни кпнфигурации за впздущни сисуеми пд
EnergyPlus.
3.14.1. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИПНАЛНПСТ НА АЛАТКАТА
Рабпунипу уек на DesignBuilder ппшнува сп селекција на лпкацијауа и сппдвеуни
климауски каракуерисуики, преку даупуекауа за временски каракуерисуики, ппупа
следува спздаваое на специфишен уермишки гепмеуриски мпдел сп инуегриранипу
CAD иуерфејс. Оваа гепмеурија на пбјекупу ја преусуавува дефиницијауа на
гепмеуријауа ппуребна за симулација на уермишкиуе перфпрманси на пбјекупу.
Ппкрај упа мпже да се направи имппруираое на DXF даупека какп наспка за
спздаваое на гепмеуриски мпдел. DesignBuilder пбезбедува избпр на парамеури на
пдредени щаблпни на ппдаупци за пдредени регипни (какп щуп се мауеријали и
кпнсурукции). Лисуа сп други дефинирани парамеури ги вклушуваау внаурещниуе
ппуереууваоа, уиппви на кпнсурукција, пувпри, псвеулуваоа и HVAC сисуеми. Оукакп
еднащ ќе се заврщи сп дефинираоеуп на парамеуриуе, мпже да се спрпведе дневна
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или гпдищна симулација на пбјекупу. Ппкрај упа, сп еден парамеуар мпже да се
валидизираау ппвеќе делпви пд уермишкипу мпдел на пбјекупу, вп сппредба сп
енергеускиуе кпдпви кпи се пднесуваа на избранауа лпкација на пбјекупу. Принциппу
на прпупк на ппдаупци вп DesignBuilder е прикажан на слика 16.
Слика 16

Рабпуен уек на DesignBuilder
Една важна каракуерисуика на DesignBuilder е прпзпрецпу за ппмпщ кпј
пбезбедува наспка за кприсуеое на визардиуе преку спздаваое на уермишки мпдел.
Ова е пспбенп кприснп за нпвиуе кприсници, заупа щуп им ппмага вп ппдпбрп
разбираое на кпнцепуиуе за уермишкп мпделираое. DesignBuilder вклушува видеп
ууупријали сп крауки лекции за специфишни каракуерисуики на прпграмауа.
Вппбишаенпуп кприсуеое на DesignBuilder вклушува евалуација на пбвивкауа на
пбјекупу, анализа на дневнпуп псвеулуваое, визуелизација на лпкацијауа и
засенуваоеуп, уермишка симулација на прирпдна венуилација, и димензипнираое на
HVAC ппремауа и сисуемиуе.
3.14.2. КПРИСТЕОЕ ВП ТЕКПТ НА ЖИВПТНИПТ ВЕК
DesignBuilder, какп щуп кажува и сампурп име,примарнп е развиен какп алаука
кпја ќе се кприсуи какп ппдрщка за сиуе фази пд дизајнерскипу прпцес. Исуп уака пваа
алаука ппдржува имппруираое на “исуражувашки ппдаупци“ кпи мпжау да се дпбијау
пд ппсупешкиуе пбјекуи за време на нивниуе ппсеуи. Ваквиуе инфпрмации вклушуваау
инфпрмации за расппредпу на кприсуеое на HVAC ппремауа на нивп на секпј прпсупр.
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Овие ппдаупци уреба мануелнп да бидау внесени, какп единсувен расппред на
кприсуеое. Ппдаупциуе кпи ги менуваау вреднпсуиуе немпжау да бидау дефинирани
преку спбираое на “исуражувашки ппдаупци“. DesignBuilder ппдржува самп
дефиниции за кпмпакуни HVAC сисуеми, и сеущуе немпже да пбезбеди кприсуеое на
деуализирани кпмппненуи. Негпвауа мпжнпсу за ппищуваое на реалниуе HVAC
сисуеми вп пбјекуиуе е пгранишена, какп щуп е пгранишенп и нивнпуп кприсуеое и
пперираое вп уекпу на фазиуе на живпунипу циклус на пбјекуиуе.
3.14.3. РАЗМЕНА НА ППДАТПЦИ И ИНТЕРППЕРАБИЛНПСТ
Мпменуална верзија на DesignBuilder ппдржува имппруираое на DXF даупуеки
кпи мпжау да се кприсуау какп пууиспк на пбјекупу. Оваа алаука пвпзмпжува внесуваое
на ппвеше пууиспци, сп щуп пвпзмпжува ппкпмплексна гепмеурија на пбјекуиуе пукплку
сппдвеунауа функципналнпсу вп eQUEST. Кприсникпу мпже да гп пдбесре ппуребниуе
леери и да ги прикажи на пдбаранауа висина. На слика 17 е илусуриран пвпј прпцес.
Слика 17

DXF имппру вп DesignBuilder
DesignBuilder мпменуалнп не ппддржува размена на 3-D ппдаупци, ппради
неппсупеоеуп на уаква функципналнпсу вп пвпј инуерфејс. Оваа алаука немпже да
имппруира влезни ппдаупци пд EnergyPlus пд ппсупешки пбјекуи, иакп преку неа мпжау
да се експпруираау вакви даупуеки. Мпжнпсуа за имппруираое на вакви даупуеки ќе гп
пвпзмпжи DesignBuilder да присуапи кпн збир пд развиени BIM ппдаупци сп ппмпщ на
инуерпперабилнауа спфуверска алаука IDF Generator.
3.14.4. ПГРАНИШУВАОА
Иакп кпнцепупу на DesignBuilder е лесен за уппуреба, негпвауа мпменуална
верзија целпснп не ги ппддржува сиуе функципналнпсуи на EnergyPlus. Упј главнп
имплеменуира кпмпакуни HVAC дефиниции кпи пбезбедуваау еднпсуавнп
дефинираое на пвие сисуеми, нп не вклушува деуални инфпрмации за кпмппненуиуе и
нивниуе уипплпгии. Дефинираоеуп на кпмппненуиуе преусуавува една пд најгплемиуе
преднпсуи на EnergyPlus, заупа щуп уие пбезбедуваау флексибилнп мпделираое.
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Немпжнпсуа за внесуваое на EnergyPlus влезни даупуеки ја пгранишува кприснпсуа на
прпграмауа и гп принудува кприсникпу ппвупрнп да ја креира 3D гепмеуриски мпдел за
анализа на енергијауа.

3.15. IDF Generator
IDF Generator, преусуавува нпва алаука развиена пд LBNL, кпја рабпуи вп врска
сп алаукауа за ппеднпсуавуваое на гепмеуријауа Geometry Simplification Tool (GST).
Ппследнауа алаука е развиена пд сурана на Graphisoft и LBNL. Нејзинауа ппследна
верзија се ущуе се напда вп фаза на уесуираое. GTS ја ппеднпсуавува пригиналнауа
гепмеурија на пбјекупу вп IFC фпрмау и ја кпнверуира вп gbXML фпрмау.GST ја врщи
симплификацијауа авупмауски (без инуервенција на кприсникпу) вп спгласнпсу сп
ппсупешкиуе пднпснп вградениуе урансфпрмации на ппдаупциуе. GTS има знашајна
улпга вп кпнверуираоеуп на гепмеуријауа на архиуекупнскипу пбјеку, вп гепмеурија на
уермишки изглед на исуипу пбјеку. Вградениуе правила за урансфпрмација
пбезбедуваау сигурнпсу дека, пригиналнауа гепмеурија на пбјекупу и ппеднпсуавенауа
гепмеурија вп EnergyPlus (или вп други алауки кпи имаау мпжнпсу за имппруираое на
записи пд GST) ќе бидау сппдвеуни вп секпја ппвупрена инсуанца. Дпдауниуе правила,
кпи се планираау за идниуе верзии, ќе пвпзмпжуваау авупмауска ексуензија на
дефинираоеуп на кпнсурукцијауа на пбјекупу сп сппдвеуни уермпдинамишки
каракуерисуики, авупмаускп дефинираое на надвпрещниуе елеменуи за засенуваое и
дефинираое на вградениуе и слпбпдниуе суплбпви. Вгерадениуе суплбпви ќе бидау
уреуирани какп тидни пбјекуи, а кприсникпу ќе мпже да пдреди кпга ќе се пуфрлау
слпбпднпсупешкиуе суплбпви, или кпга нивнауа уермишка маса да се дпдаде вп
пресмеукиуе на пбјекупу, или пак кпга да се кпнверуираау вп тидни елеменуи сп
сппдвеуна гепмеурија. IDF генераупрпу пбезбедува еднпсуавни кприснишки
инуерфејски за ппкренуваое на GST, и и кпнверуираое на записиуе вп gbXML фпрмау.
Резулуаускипу IDF фајл ги спдржи сиуе инфпрмации ппврзани спп гепмеуријауа на
пбјекупу и кпнсурукцијауа ппуребни за ппкренуваое на симулацијауа вп EnergyPlus. IDF
фајлпу не вклушува дефинираое на HVAC, пва преусуавува фпкус на IFC HVAC
инуерфејспу за EnergyPlus.
3.16. IFC HVAC ИНТЕРФЕЈС ЗА EnergyPlus
EnergyPlus исуп уака мпже да врщи и размена на HVAC ппдаупци преку негпвипу
IFC HVAC инуерфејс. Овпј инуерфејс е првипу
IFC HVAC инуерфејс сппспбен за шиуаое и пищуваое на кпмплеуен HVAC сисуем
пд и на IFC фаил. Прпупкпу на ппдаупци пд двауа IFC инуерфејси дп EnergyPlus е
прикажан на слика 18. IFC HVAC инуерфејспу пвпзмпжува кпнверзација на
инфпрмацииуе за HVAC пд IFC вп EnergyPlus фпрмау. Сиуе инфпрмации EnergyPlus ги
кприсуи за дефинираое на HVAC сисуемиуе кпи се ппкриени пд инуерфејспу. Негпвпуп
ефикаснп кприсуеое денеска е пгранишенп на пппуларизација на IFC фаил кпј ја
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спдржи гепмеуријауа на пбјекупу сп HVAC дефиниции пригиналнп дефинирани вп IDF
фпрмау. Се дпдека алаукауа за дизајнираое на HVAC гп развива свпјпу IFC инуерфејс,
мпжнпсуа да ги имппруира ппвеќеуп HVAC влезни ппдаупци за EnergyPlus ќе се врщи
дирекунп пд IFC фајлпвиуе сп кприсуеое на IFC HVAC инуерфејспу. Мануелнпуп
спздаваое на HVAC сисуемиуе и нивниуе кпмппненуи за EnergyPlus упгащ ќе биде
заменеуп сп авупмауска кпмуникација пд IFC фпрмау вп EnergyPlus влезен ппдаупк.

Слика 18

Прпупк на ппдаупци вп IFC инуерфејспу
IFC HVAC инуерфејспу дава ппдрщка за верзииуе 1.1.п дп 1.3.0 на EnergyPlus и е
кпмпауибилен сп IFC 2х2 фпрмаупу, а се пшекува да биде пбнпвен за негпва
кпмпауибилнпсу и сп верзијауа 2.0 на EnergyPlus. Се дпдека EnergyPlus не кприсуи 3-D
гепмеурија на кпмппненуиуе на HVAC, инуерфејспу мпже да се справи самп сп
уппплпгијауа на HVAC сисуемпу, хиерархијауа на јазлиуе и релевануниуе парамеури на
HVAC кпмппненуиуе. Исуп уака упј пвпзмпжува две разлишни ппции за кпнверзација
ппмеду IFC фаил вп IDF фпрмау: првауа кпнверзација се базира на упплплпгијауа, а
дпдека вупрауа на хиерархијауа. Првауа кпнверзација врщи иденуификација на
специфишниуе-јазли кпмппненуи и ги следи врскиуе ппмеду кпмппненеуиуе за да ги
прибере сиуе неппхпдни инфпрмации за јазлиуе. Кпнверзацијауа базирана на
хиерархија ја кприсуи хиерархијауа на сисуемиуе и јазлиуе за да прпнајде сппдвеуна
инфпрмација кпја е ппуребна за секпј сисуем. Инуерфејспу е уесуиран сп ппвеќе пд 200
EnergyPlus фајлпви за пример. Два прпупуипи на алауки беа развиени пд сурана на
LBNL за демпнсурираое на придпбивкиуе пд разменауа на ппдаупци ппмеду HVAC и
EnergyPlus: Функципнален Уесу Анализер за пукриваое на грещкиуе и
дијагнпсуицираое и SMIET (Алаука за суауишнп пдржуваое на разменауа на
инфпрмации) за фасилиуарен меначмену. Алаукауа нарешена IFCtoFDD, е базирана на
IFC HVAC инуерфејспу на EnergyPlus и пвпзмпжува имппруираое на парамеури за HVAC
кпмппненуи пд IFC вп фпрмау на Функципналнипу Уесу Анализер. Мпменуалнп, шеуири
видпви на кпмппненуи се ппдржани пд сурана на пвпј анализер па заупа и пд сурана на
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IFCtoHDD алаукауа: разладен калем, упплински калем, кууија за мещаое и субсисуемпу
за дуваое.
Алаукауа SMIET врщи имппруираое на HVAC ппдаупци вп IFC фпрмау вп база на
ппдаупци приенуирана на пбјекуи и пбезбедува видливпсу на веб инуерфејспу,
ппдесуваое и дпдаваое на парамеури на кпмппненуиуе на HVAC и преусуавува IFC BIM
авупризирашка алаука. Оваа алаука беще развиена сп цел да дефинира и пбезбеди
ппдаупци ппврзани сп ппремауа за да управува сп исуиуе. најгплема придпбивка пд
пваа алаука прирпдауа на сурукуурауа на IFC ппдаупциуе кпја пвпзмпжува
кппрдиниранп ппкажуваое на инфпрмации и дпзвплува кприсникпу да ги следи HVAC
кпмппненуиуе на секпе дпсуапнп сисуемскп нивп. Базирана на IFC фајлпви направени
сп IFC HVAC за EnergyPlus, SMIET ја преусаувува иницијалнауа хиерархија на
кпмппненуиуе и пбезбедува механизам за пплнеое на базауа на ппдаупци сп
дпсуапниуе парамеури за кпмппненуиуе. Дпдауни парамеури на кпмппненуиуе мпжау
да бидау дпдадени за кприсуеое пд сурана на други апликации. Дпдаваое на други
HVAC кпмппненеуи е мпжнп, нп ппради кпмплекснауа уипплпгија на HVAC сисуемиуе
дефинираоеуп на дпдауниеуе елеменуи немпже секпгащ да се ппсуигне, и исуиуе
немпжау да бидау експпруирани вп IFC фајл. Алаукауа исуп уака вклушува дефинираое
на парамеури кпи се биуни за управуваое, какп на пример упшна лпкација на
кпмппненуиуе.
3.17. GBS’s ГЕНЕРИРАОЕ НА EnergyPlus ВЛЕЗНИ ФАЈЛПВИ
Какп щуп е ппкажанп на слика 13 Green Building Studio мпже да спздава влезни
фајлпви за EnergyPlus . Резулуанунипу DXF изглед на мпделпу на уесупу пп ппкренуваое
на running EnergyPlus е прикажан на слика 19.
Прпблемпу на визуелнауа сппредба на пваа фигура сп пригиналнауа фигура пд
CAD мпделпу Слика 1 се мнпгу слишни на инпуупу вп eQUEST преку gbXML.
Овие прпблеми се: неправилнп засеншуваое на ппврщиниуе, недпсуасуваое на
тидпви, и несппдвеуни уиппви на тидпви ппмеду прпсупри сп една и ппвеќе висини.
Ппкрај пва пвпј мпдел ппјавува разлишни грещки преку EnergyPlus, какп щуп се
ппгрещна кпмбинација на мауеријалиуе за прпзпрциуе и ппмалку пд щесу ппврщини на
прпсупри.
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Слика 19

3-D приказ на егземпларнипу пбјеку при имппруираое на гепмеуријауа на пбјекупу вп
EnergyPlus преку Green Building Studio
3.18.

СУМИРАОЕ И СППРЕДБА НА МПЖНПСТИТЕ НА АЛАТКИТЕ

Следнауа слика и двеуе уабели пбезбедуваау преглед на мпжнпсуиуе на
механизмиуе и алаукиуе кпи беа дпсега сппменауи. Слика 20 врщи сумираое на
мпжнпсуиуе за размена на ппдаупци кпи се преухпднп ппищани. врз пснпва на CAD
гепмеурија, ппсупјау разлишни мпжнпсуи за кпнверуираое и имппруираое на
гепмеуриски ппдаупци вп алаукиуе за уермишка симулација. мпжнпсуиуе и
пгранишуваоауа на алаукиуе, ппищани ппгипре, се сумирани вп уабела 2.
Слика 20

Преглед на размена на гепмеуриски ппдаупци
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Уабела 1 ги прикажува главинуе функципналнпсуи и разликиуе ппмеду
EnergyPlus.

DOE-2 и

Уабела 1: Сппредба на функципналнпсуа на DOE-2 и EnergyPlus
функципналнпст/алатка

DOE-2

EnergyPlus

1. метпд за пресметка на
прпстпрни пптеретуваоа

меупда на уежински
факупр

заснпвана на припдпу на
избалансирана упплина

2. кпмплекснпст на гепметрија

ппеднпсуавена
гепмеурија(1-D пренпс
на упплина)

ппеднпсуавена 3-D
гепмеурија (1-D пренпс на
упплина)

3. пптеретуваое и системски
ппврзуваоа

нема ппврауни
инфпрмации пд
сисуемскиуе мпдули
предефинирани
сисуеми
ппеднпсуавенп
преусуавуваое на
кпнурплауа

иуегрираое на
ппуереууваоауа и
сисуемиуе за симулација
флексибилен сисуем
базиран на кпмппненуи
ппфлексибилна кпнурпла
на HVAC сисуемиуе

6. кприснички специфични
дпдаваоа

кприсникпу мпже да
ппдесува пдредени
функции
пгранишен влез вп
упшкиуе на кпдпу

врска сп SPARK
(дефинираое на SPARK
кпмппненуиуе пд суана на
кприсникпу

7. нпви HVAC технплпгии

нереалнп
преусуавуваое на
впздущни ппдни
дисурибууивни сисуеми
нема деуален мпдел за
прирпдна венуилација

апспрпција и деспрпција
на влагауа
спларни мпдули
прирпдна венуилација
меду-зпнски прпупк на
впздух

8. интерпперабилнпст

нема мпжнпсу за
размена на ппдаупци

пазмена на ппдаупци
преку IFC И gbXML

9. ппврзанпст сп други алатки

нема

врска сп COMIS и SPARK

10. автпматизиранп ппдесуваое

лимиуиранп
ппдесуваое врз пснпва
на дизајнпу

авупмауизиранп
ппдесуваое на мнпгу
специфишни кпмппненуни
парамеури врз пснпва на
дизајнпу

11. спфтверски технплпгии

механизам базиран на
уексууален влез и излез

4. дефинираое на HVAC системи
5. HVAC кпнтрпла

12. време

13. пстанатп

механизам базиран на
уексууален влез и излез
мпдуларен присуап
фикснп 1 шас
динамишнп HVAC време
минималнп: 1 минууа
максималнп: 1 шас
неексплициуна репрезенуација на висуинскиуе HVAC
кпнурплни прпцеси
нема прпмена на перфпрмансиуе на HVAC
кпмппненуиуе низ времеуп на нивнп кприсуеое
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Вп Уабела 2 се ппкажани функципналнпсуиуе и сппредбауа ппмеду пеууе сппменауи
инуерфејси за EnergyPlus и DOE-2 механизмиуе.
Уабела 2: Сппредба на функципналнпсуа на RUISKA, eQUEST, DesignBuilder, IFC
генераупр и IFC HVAC инуерфејс
функципналнпст/ал
атка
1. механизам
2. фпрмат на фајлпт
за времетп
3. HVAC системи

RUISKA

DesignBuilder

IFC генератпр/ IFC
HVAC интерфејс
EnergyPlus
не се применува

DOE 2-2
BIN

EnergyPlus
EPW

4 дефинирани
уиппви (сп
пгранишени
парамеури)
4.
IFC преку Bspro
интерпперабилнпст/ серверпу
размена на
(гепмеурија на
ппдатпци
пбјекупу)

сиуе DO2
сисуеми

самп пснпвни HVAC
кпмппненуни
сисуеми

DXF имппруедна наспка
gbXML
размена на
ппдаупци

DXF имппру- вп
ппвеќе наспки
нема имппруираое
на IDF фајлпви

5. карактеристики

ппдрщка за
разлишни
дизајнерски
алуернауиви

дефинирани
примери за
лпкации и регипни
ппмпщен прпзпрец
(дирекуни ппмпщни
инфпрмации)

6. автпматскп
ппдесуваое

нема ппдрщка за
DOE 2 дизајн
пснпвни мпжнпсуи
за ппдесуваое
IFC имппруираое
базиранп на
преусуавуваое вп
пснпва
внаурещни/надвпр
ещни
типдпви/плпши
недпсуаупк на
медупрпсупри

ппдрща за
разлишни
дизајнерски
алуернауиви
влезни
визарди
24-шаспвна
анализа
кприсуи DOE-2
мпжнпсуи за
ппдесуваое

кприсуи EnergyPlus
димензипнални
пресмеуки

не се применува

за gbXML
неправилнп
засенуваое
на
ппврщиниуе
недпсуасувао
е на тидпви
внаурещни/на
двпрещни
тидпви

не се применува

уреба да се ууврди

7. прпблеми сп
размена на
ппдатпци

DOE 2.1E
BIN

eQUEST

ппдаупци за сиуе
HVAC сисуеми и
кпмппненуи (сп
некплку исклушпци)
IFC вп IDF
кпнверзија на
гепмеурија и HVAC
ппдаупци и
расппреди
IDF вп IFC
кпнверзија на HVAC
ппдаупци и
расппреди
не се применува
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3.19.

ПРЕППРАКИ

Впглавнп, разменауа на ппдаупци уреба да суане ппдпсуапна и щуп ппвеќе да се
избегнува ппјавауа на грещки , сп щуп кприснициуе ќе мпжау да изврщау пплесна
инуеграција на алаукиуе вп пракуишна примена. Спфуверскиуе алауки имааау ппуреба
да суанау ппдпсуапни за кприснициуе, сп ппвеќе мпжнпсуи и ппдпбрп да бидау
дпкуменуирани. Симулаципниуе механизми исуп уака уреба да се успврщуваау вп
спгласнпсу сп напредпкпу на кпмјууерскауа наука и уехнплпгија какп и вп спгласнпсу сп
нпвиуе HVAC сисуеми кпи се ппјавуваау.
3.20.

ЗАКЛУШПК

Ппгпре беа ппищани двауа механизми за уермишка симулација на пбјекуиуе
DOE-2 и EnergyPlus,и некпи дпсуапни кприснишки инуерфејси за пвие механизми.
Нивниуе мпжнпсуи и пгранишуваоа се пбјаснеуи преку ппищуваое на
функципналнпсуа, нивнауа мпжнпсу за кприсуеое вп уекпу на живпунипу циклус на
еден пбјеку и преку мпжнпсуа за размена на ппдаупци вп спфуверски рамки.
Кприснишкиуе инуерфејси на DOE-2 мпменуалнп се ппвеќе развиени вп
сппредба сп инуерфејсиуе за EnergyPlus. Недпсуапнпсуа кпн кприснициуе на пвие
инуерфејси гп пгранишува нивнпуп кприсуеое за енергеуска симулација вп пракса. Сп
мпменуалнипу прпгрес на инуерфејсиуе за EnergyPlus се прави пбид да се ппсуигне
нивна ппгплема дпсуапнпсу и функципналнпсу вп иднина. Иакп развпјпу на алаукиуе за
уермална симулација “им ја плеснува рабпуауа“ на кприснициуе, нивнауа примена не
преусуавува уривијална задаша и има ппуреба пд разбираое на ппищаниуе
пгранишуваоа, какп и дпбрп ппзнаваое на уермишкиуе прпцеси вп пбјекупу.
Резулуауиуе пд кприсуеоеуп на пвие алауки се дпбри самп акп дпбрп се разбрани
нивниуе пгранишуваоа. Какп щуп е ппуенциранп вп преппракиуе, разлишни делпви
ппврзани сп алаукиуе за уермишка симулација имаау ппуреба пд ппгплем развпј и
исуражуваое за да ја ппуврдау вреднпсуа и преуппсуавкауа на енергеускауа
симулација. Сила на енергеускауа симулација преусуавува мпжнпсуа за сппредба на
разлишни дизајнерски алуернауиви и предвидуваое на вреднпсуиуе на ппурпщувашка
на енергија за секпја пд нив. Сп дпдауни исуражуваоа и развпј, пвие алауки мпжау
исуп уака да пбезбедау ппупшни апсплууни вреднпсуи и дпдауни придпбивки за
кприснициуе. Ппсупешкиуе влезни ппдаупци за гепмеуријауа на пбјекупу вп алаукиуе за
уермишка симулација имаау пгранишуваоа и вппбишаенп вклушуваау целпсен прпцес на
иуерауивнп менуваое на архиуекупнскипу мпдел или мануелнп прпверуваое и и
средуваое на делумнп кпнверуиранауа гепмеурија. Објекупу кпј е земен за прпимер
ппвеќепауи прикажана ппгпре ги прикажува прпблемиуе сп размена на ппдаупциуе
ппврзани сп симулација на енергеускиуе перфпрманси.
Алаукиуе за симулација на енергеускиуе перфпрманси најшесуп се кприсуау за
време на спздаваое на дизајнпу, нп кприсуеоеуп на вакви алауки вп уекпу на
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испиууваоеуп и фазауа на кприсуеое на пбјекупу им даваау дпдауна вреднпсу. Да се
даде ппдрщка на пва нивнп знашеое, разменауа на ппдаупци мпра да суане
ппприменлива и кприсна вп сиуе фази пд живпунипу циклус на пбјекуиуе, а не самп вп
фазанауа на нивниуе дизајнираоа. Па уака ппблискауа инуеграција на симулацијауа за
енергеуска ефикаснпсу сп реалниуе перфпрманси на пбјекуиуе за време на нивнпуп
кприсуеое, не самп щуп ќе ги ппдпбрау ппсупешкиуе алауки за симулација, нп исуп уака
ќе пвпзмпжау и ппефикаснп функципнираое на пбјекуиуе.
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