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АБСТРАКТ

Овој труд има за цел да ги сублимира најновите трендови на дизајнирање
на дом кој ќе биде изграден на таков начин што ќе ја намали потрошувачката на
енергија и загубите. Еко - куќата го намалува негативното влијание на човечкото
здравје и околина, преку подобар дизајн, изградба, поставување, управување и
одржување. Во еколошката куќа која може уште да се нарече “Енергетски
Ефикасен Дом “, некој ја нарекуваат и “ Паметна Куќа “, треба да се вклучат сите
принципи на Соларниот Пасивен Дом со додавање на создадена енергија или
вклучување на уреди за заштеда на енергија како на пример систем за соларна
енергија, топлински пумпи или соларни системи за топла вода, фотоволтаични
системи, сите ќе придонесат за намалување на електрична енергија и
намалување на присуството на јаглерод. Македонија e втора во светот според
сончевината, меѓу последните според искористувањето. Македонија има 280
сончеви денови годишно и таа е втора земја во светот, по Калифорнија, со
најквалитетен така наречен “пик на сончева енергија”, што достигнува од 1.380 до
1.520 киловатчасови сончево зрачење на еден квадратен метар. Меѓутоа,
енергијата произведена од сонцето учествува само со 0,04 проценти, или со 7,4
гигаватчасови во вкупната потрошувачка на енергија во земјата. Иако Македонија
се “капе” во изобилство на сончева енергија, сепак, таа е многу далеку, на
пример, од Австрија и Германија, кои имаат 30 отсто помало сончево зрачење од
Македонија, но, се водечки во Европа според искористувањето на сонцето..

ABSTRACT
This research aims to sublimate the latest trends of designing a home which will be
built in a way that will reduce energy consumption and energy losses. Eco - house
reduces the negative impact on human health and the environment through better
design, construction, installation, management and maintenance. In ecological house
that can still be called "Energy Efficient House", someone called "Smart House" should
include all the principles of passive solar house created by adding power or attaching
devices for energy saving such as solar power system, heat pump or solar hot water
systems, photovoltaic systems, will all contribute to the reduction of electricity and
reduce carbon footprint.Macedonia e second in the world under the sunshine among
the last according to utilization. Macedonia has 280 sunny days in a year and it is the
second country in the world after California, with the highest quality so-called "peak
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solar energy" that reaches from 1.380 to 1.520 kWh solar radiation per square meter.
However, the energy produced by the sun participate only 0.04 percent, or 7.4 GWh of
total energy consumption in the country. Although Macedonia "drip" in the abundance
of solar energy, however, it is very far away from other countries like for example,
Austria and Germany, which have 30 percent less solar radiation from Macedonia, but
are leading in Europe by the use of the sun.

1. ВОВЕД
1.1

Што е Еколошка Куќа?

Прво прашање на кое треба да се одговори е : ” Што е Еколошка Куќа”?

Еко-Архитектурата ги гледа изградените објекти како дел од екологијата на
планетата и како дел од животните навики. Ова е во спротивност со се почести
поими од многу архитекти кои ги гледаат градежните објекти како уметнички
дела. Некои гледаат на процесот на дизајн како производствена линија во која
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објектите се како продукт кој треба да биде поставен на предвиденото место без
оглед на специфичната средина или квалитети. Од оваа студија ќе се види дека
Еколошката Куќа е тесно поврзана со местото каде што е поставена, со
опшеството, климата, со регионот и со планетата. Зошто пречи правењето на
вакви објекти кои се поврзани на горенаведениот начин? Бидејќи друга
алтернатива не е прифатлива и "модерните градби" буквално ја уништуваат
планетата. Треба да биде широко познато дека зградите се најголеми штетни
загадувачи на планетата, кои трошат повеќе од половина од целата енергија што
се користи во развиените земји и произведуваат повеќе од половина од сите
гасови кои предизвикуваат климатски промени.
Еколошките куќи можат да бидат аплицирани кај новите објекти, како и во
случаи на поголеми реновирања. Еколошките куќи за прв пат се развиени и се
користат комерцијално по 2000 година.
1.2

Форма на куќата – објектите како аналогност

Модерната архитектура во дваесеттиот век беше под една аналогија
скована под влијание на големиот француски архитект , Ле Курбизје (Le
Corbusier).Тој предложил дека “ објектот е машина во која ние живееме “. Ова
тврдење е многу далеку од вистината. Грешката е во тоа што машината е
апатичен предмет што може да се вклучи и исклучи и работи само под команда
на нејзиниот контролор. Објектите се сосема различни, бидејќи иако е точно тоа
дека објектите можат да бидат контролирани од тие што живеат во нив, движечка
сила која делува врз објектот за да се создаде засолниште и удобност е климата
и времето од кое ниту едно од нив не може да се контролира, предвиди да се
вклучи или исклучи. Машините се фиксни статични објекти, подложни на научна
процена. Зградите се дел од комплексна интеракција помеѓу луѓето, самите
згради, животната средина и климата. Гледањето дека објектите се фиксни, исто
така се вклопува и со одредени видови научна анализа, како анализа за дневната
светлина, енергетски токови, механичка вентилација итн. Во ова механистичко
гледање се наоѓаат многу динамички делови на системот (природна вентилација,
пасивно ладење итн.). Во куќите често овие “тешки” разбирливи делови на
системот ја променуваат куќата во дом и зградите во задоволство. Земањето во
предвид на дневната светлина, топлинската изолација, енергијата и користењето
на машини секако дека не може да се избегне, но бидејќи ние можеме да ги
пресметаме тоа не значи дека тие се единственото нешто за кое се грижиме.
Трите принципи на кои објектите се базираат се:
1. Дизајн според климата
2. Дизајн според физичката и социјалната средина
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3. Дизајн според времето, за дење или ноќе, за одредена сезона или за
доживотно користење како и дизајн на објектот кој ќе се адаптира со
текот на времето.

1.2.1 Трета кожа
Објектите во кои живееме се наша трета кожа. За да преживееме
потребно ни е да имаме засолништа од разни елементи со користење на три
кожи. Првата кожа е сопствената кожа, втора кожа ни претставува слојот од
облека и како трета кожа ни е објектот во кој живееме. Во некои климатски места
потребни се сите три кожи како засолниште за преживување, додека во некои
клими може да се преживее само со првата кожа - сопствената. Колку повеќе
екстремна клима, толку повеќе треба да се потпираме на објектите кои ќе не
заштитат од различни елементи. Тоа е исто како што правиме со облекување или
соблекување на облеката со промената на климата за да ја заштитиме нашата
кожа.
1.3

Влијанието на материјалите за изградба на куќата кон околината

Материјалите за изградба треба да бидат претходно обработени и
процесирани пред да бидат вметнати во објектот, а со тоа е потребно да се
вложи енергија која ќе генерира отпадоци. Со тоа, изборот на материјали ја
афектира околината. Процесирањето ќе биде минимално во случај на користење
на локални материјали, или пак значително зголемено во случај на
префабрикувана конструкција.
Основните материјали дури и тие имаат влијание врз животната средина.
На пример, производството на цемент зазема 5% од глобалното човечко
производство на CO2 , половина од хемиските реакции во цементот во процесот
и половина од консумираната енергија за да се произведе цемент ( Kruse, 2004).
Можеме да го пресметаме главното влијание врз животната средина од
куќата ако го знаеме влијанието како резултат на користењето на ден низ ден ,
производството и транспортот на конструктивните материјали и компоненти. Со
овие информации можеме да видиме како изборот на материјали влијае на
животната средина.
Кога ги бираме материјалите, неколку фактори треба да се земат во
предвид, но апсолутни правила не е возможно да се дадат за сите ситуации.
Факторите се одредени според квалитетот на материјалите, на пример:


Енергијата потребна за производство на материјалите.



Емисијата на CO2 резултирана од производството на материјалите.



Токсичност на материјалите.
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Транспорт на материјалите во текот на производтсвото како и до
градежното место.



Степен на загадување како резултат на крај на животниот век на
материјалот.

Фактори афектирани од изборот на материјалот и конструктивните одлуки
вклучуваат:


Локација и деталност на градежниот елемент.



Побарувања за оддржување и потребните материјали за тоа оддржување.



Придобивките кои материјалот ги прави да се намали влијанието кон
животната средина од објектот (на пример изолација).



Флексибилност на дизајнот за да може да ги прими промените кои ќе се
јават во текот на времето.



Животниот век на материјалот и потенцијалната можност за повторно
користење ако објектот биде демолиран.

Како прв приоритет , дизајнот на куќата треба да овозможува минимално
количество на енергија за нејзина употреба. Тоа може да биде поддржано на
пример со аплицирање на конзервативни техники и дизајн со пасивни соларни
принципи.Таму каде што е возможно, користењето на соларна топла вода и
фотоволтаични системи се препорачливи за да се генерира на самото место
енергија (енергијата на ветерот и на водата може да бидат искористени во
дадени ситуации).
Еднаш кога дизајнерската стратегија е јасно определена, локалните
градежни материјали со минимално процесирање би требало да се селектираат и
да имаат предност пред материјалите со високо процесирачко ниво. Нетоксични
продукти треба да ги заменат хемиски третираните материјали и тие што содржат
токсини. Трајноста на материјалите е многу важна бидејќи ќе го афектира
животниот век на објектот и ниско – енергетските куќи траат повеќе, и со тоа
имаме релативно помало влијание на материјалите врз околината. Идеално,
градежните материјали би требало лесно да се рециклирачки. Конечно,
потенцијалната флексибилност за престојување ќе помогне за продолжување на
корисниот животен век на објектот.

1.4

Изолација

Колку изолација треба да се стави под покривот, ѕидовите и подовите во
куќата? Оваа одлука треба да се направи во почетокот на дизајнот и да се утврди
колку обвивката на куќата ќе биде дебела и кои се најдобрите конструктивни
детали за куќата. Изборот најчесто е направен врз база на цената на
материјалите. Доколку би се употребувала нормална минерална волна која е
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една од најевтините изолациони материјали, препораката за најмала дебелина е
да биде 200 mm, но доколку сакаме да имаме енергетски баланс од тоа што се
добива и тоа што се зачувува, препораката е 500 mm и повеќе .
Изолацијата се става околу објектите за да се задржи топлината внатре.
Топлината е енергетска форма која е измерена во исти единици како било кој
друг тип на енергија, како на пример во Џули ( Joules ). Топлината секогаш
протекува од потопло кон поладно место и неможе да биде уништена. Во нашите
домови ние само ја променуваме формата на енергијата или ја деградираме,
како на пример при горење на дрва или загревање на вода.
Специфичниот топлински капацитет на материјалите е мерка колку енергија
може да се складира. За различни материјали може да биде објаснето колку
топлинска енергија е потребна за да се покачи температурата на килограм од
материјата за еден степен Келвин (К). Материјалите можат да складираат
различни количини на топлина, имаат многу различни густини и се добри и лоши
спроводници на топлина.


Отпорна изолација. Оваа изолација е најшироко употребена и вклучува
материјали како минерална волна, пенести материјали, стаклени влакна,
целулозни влакна. Тука спаѓа уште и полистирен, полиуретан,
уреаформалдексид и перлит. Овие видови на материјали се базираат на
спречување на конвекција, и се поврзани да зависи тоа од спроводливоста
и вискозноста на течноста или гасот помеѓу просторот или во
внатрешноста во материјалот, температурната разлика и дебелината на
меѓупросторот, сите овие фактори се земаат во предвид при дизајнирање
на прозори со високи перфоманси.

Сл. 1.1 Изолациони вредности кои влијаат на дизајнот кај прозорите.
а) Конвекција која е зависна од меѓупросторот и од гасот ; б) Зрачење
во зависност од емисијата на површината кај стаклото.


Рефлективна изолација. Кај овој тип на изолација се бара високо
рефлектирачки материјал како алуминиумска фолија која треба да е
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поставена во меѓупросторот. Фолијата има екстремно мала емисија (околу
една третина од општите градежни материјали) и со тоа топлината со
зрачење помеѓу меќупросторите од ѕидовите значително е намалена.
Перфомансите ќе се намалат ако фолијата го допира ѕидот од
спротивната страна бидејќи ќе се овозможи пренос на топлина со
кондукција. Количината на топлина која материјалот може да ја испушта со
зрачење зависи од способноста на површината за зрачење односно колку
лесно е дозволено топлината да се движи по површината, како и од
температурната разлика помеѓу површината и амбиентот каде што се
пренесува зрачењето. Дебелината на материјалот не е важна. Значи
“низок Е “ прозор ќе зрачи многу помалку топлина отколку нормален и со
тоа се помага зачувување на енергијата во домот.


Капацитативна изолација. Оваа е често објаснета како “термална маса” и
кај објектите се јавува во вид на тешки ѕидови. Топлината е спроведена
низ полниот цврст материјал. Големината на протокот на топлина зависи
од спроводливоста на материјалот на ѕидот од кој тој е направен, од
дебелината на ѕидот и разликата на температурите на воздухот од двете
различни страни на ѕидот.

Инфилтрација наспроти вентилација

1.5

Инфилтрацијата е технички термин што се користи за неконтролирано
движење на воздухот низ објектите. Инфилтрацијата е покрената од ветерот или
од страна на некој ефект кој ќе предизвика топлиот воздух да се подигне, особено
кај објекти со повеќе спратови и тој ефект е познат уште и како заглавувачки
ефект.
Движењето на вишокот на воздух низ инфилтрацијата:


Ги прави несоодветни системите за греење.



Доведува до ладни линии и дискомфорт, особено на приземјето.



Ги зголемува сметките за гориво и на емисијата на CO2 .



Овозможува потенцијалната штетна влага да навлезе во ткаенината во
објектот.



Ја намалува ефективноста на изолацијата

Вентилацијата е контролирано отстранување на загаден внатрешен
воздух и негова замена со свеж воздух. Вентилацијата може да се обезбеди со
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отварање на прозорци, или со користење на повеќе суфистицирани пасивни
складишни или механички системи за вентилација, понекогаш вградени со
единици за обновување на топлина. Како и да е, механичката вентилација и
системот за обновлива топлина се разумни само кај живеалишта каде што
поголемиот дел од издувниот топол воздух поминува низ системот. Потребно е
да имаме во нашите домови свеж воздух. Ние треба :


Да ја отстраниме влагата настаната од дишењето, перењето, сушењето,
готвењето.



Разредување и отстранување на чад, гасови од готвењето, мириси и други
загадувачи.



Да обезбедиме воздух за согорување до сите апарати без директен извор
на свеж воздух.



Да се обезбеди воздух за дишење.

Најголем загадувач на нашите домови е влагата од водата.
Минимизирањето на влагата ја намалува кондензацијата и со тоа појавата на
мувла. Релативна влажниост на воздхот од 50 до 65 % е идеална за удобност и
здрава животна средина. Ако се користат шпорети на дрва за греење тогаш треба
повеќе вентилација заради безбедност. Јаглеродниот моноксид од некомплетно
согорување продолжува да одзема животи секоја година.
На сликата 1.2 се прикажани местата каде што најчесто имаме одлив на
воздух.
Познати места на одлив на воздух во куќата:
1. Околу гредите на подот и местата каде што се прикачени.
2. Под прозорците и околу рамката на прозорците.
3. Низ прозорците или низ шупливите рамки на прозорците.
4. Наоколу вратите и низ вратите, посебно двокрилните врати.
5. Под вратите и околу рамките.
6. На врвот и на долниот дел од ивиците кај декоративните штици.
7. Помеѓу и околу суспендираните спратови.
8. Околу решетки.
9. Низ стреите.
10. Околу светларник на покривот.
11. Низ зјаевите помегу гипсените плочи.
12. Низ пукнатини и отвори во ѕидовите.
13. Околу доставувачите на надворешните кутии со мерач.
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14. Околу монтирани на ѕид вентилатори и греалки, околу и низ штекерите и
прекинувачите.
15. Околу цевките од котелот.
16. Околу цевките за вода и за греење кои продираат во празнини од подот и
преградни ѕидови.
17. Околу отпадни цевки кои поминуваат во празен простор или се затворени
во кутија со земја.
18. Околу отпадни цевки кои поминуваат низ ѕидови.
19. Празнини околу цевки за греење.
20. Околу отворени отвори за дополнителна дневна светлина.
21. Околу отпадни цевки, доставувачи на гас и вода. Електрични и други
кабли, кои сите можат да навлезат во подолниот кат.
22. На отворите на врвот од изолацијата.
23. Низ топлинските системи за топла вода или воздух околу терминалите.
24. Празнини околу цевките за ладна вода.
25. Околу или низ отворите за аспиратор,за машина за сушење....
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Сл 1.2 Аксионометриски приказ на најчестите инфилтрации на воздух во
куќата
За секоја просторија од куќата треба да се запрашаме: зошто ни е
потребна вентилација на овој простор? Три можни одговори се:


за достава на свеж возух



за директен комфорт со вентиалацијата преку греењето или ладењето на
присутните во просторијата со конвекција



за индиректен комфорт со вентилацијата, за загревање или ладење на
актуелната структура на зградата кои индиректно ја зголемуваат
комфорнста на корисниците на просторијата и да се користи “бесплатната

10

енергија поефикасно.“ На овој начин соларната топлина од преку денот
може да се складира за користење навечер или пак студот од ноќите да
се складира и да се користи преку денот.
Колку повеќе имаме зголемување на температурата , толку повеќе ни
треба движење на воздухот како што може да се виде од сликата 1.3 . Со тоа е
покажан ефектот на движењето на воздухот и можноста за удобност со тоа
движење. Без движење на воздухот скоро 100% од луѓето се чувствуваат удобно
на 30 °С и околу 80% на луѓе се чувствуваат удобно на 35 °С ( тоа важи само за
луѓето што се адаптирани на нивната локална клима ).

Сл.1.3 Веројатност за удобност со или без движење на воздухот на високи
температури ( Fergus Nicol ).
Конвективното ладење е ефикасно само кога температурата на воздухот е
пониска од температурата на кожата. Како средна максимална температура на
кожата се зема да биде околу 35 °С. Но фактички, кога температурата е повисока
од 32 °С телото почнува да губи повеќе топлина со испарувачко ладење, кога
влагата од кожата се отстранува со поминување на воздухот околу кожата. Како
што влагата се остранува, кожата се лади бидејќи процесот кога влагата и водата
се претвора во гас имаме одведување на топлината која се повлекува од
околниот воздух и кожата. Повеќе воздух и поголеми брзини се потребни за
удобност во топлите влажни клими, тоа е претставено со слика 1.4.
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Сл.1.4 Веројатност за умерена или обилна влажност на кожата со
зголемување на температурата.
Воздушните протекувања можат да бидат одговорни за 25% од загубата
на топлината кај нова куќа, а и повеќе кај старите куќи. Покрај тоа во воздухот
има и влага која со движењето на воздухот низ куќата таа влага може да заврши
во шуплините и пукнатините, и да дојде до појава на мувла и структурни
влошувања. Контролата на протокот на воздух е клучна во овај случај.
Покрај користењето на изолациона експандирачка пена околу прозорите и
вратите, сепак се појавува невидлив пат на истекување на воздух за кое треба
дополнително да се погрижиме. Бидејќи воздушните истекувања се толку штетни
за енергетските перфоманси на куќата, пожелно е да се спроведе тест со дување
кај вратите и прозорите откако куќата ќе биде запечатена. Вентилатор сместен во
посебна рамка од врата привремено ќе ја заменува влезната врата и ќе го
повлекува воздухот од куќата, депресирајќи ја структурата така да воздушните
истекувања ќе може да се детектираат со помош на стап кој испушта чад.
Воздушните истекувања ќе бидат видливи и ќе може да се корегираат. Тестот е
едноставен начин за верификување на воздушните запечатувања, дали се тие
запечатувања успешни (слика 1.5).
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Сл. 1.5 Лоцирање на воздушните истекувања со помош на вентилатор
Друг метод за лоцирање на топлинските загуби е со користење на
инфрацрвена камера, и како резултат се добива сликата 1.6 на која може да се
види каде има истекување на воздух , а со тоа и топлина. Овие слики се користат
за да се види каде е потребна изолација и посветување поголемо внимание.
Сликата се прави во зимски период каде што црвената боја е губиток на топлина
додека плавата е ладни места.
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Сл.1.6 Инфрацрвена фотографија на топлинските загуби околу прозорецот.
Површината со црвена боја ни претставува истекување на воздухот , а со
тоа и губиток на топлината и финансиски губиток

-

HVAC

-

Heating,

ventilating,

and

air-conditioning

(Греење,

вентилација и климатизација)
Со измислувањето на климатизацијата се овозможи архитектите и
градежниците да ја исфрлат климатологијата од употреба и да се започне со
претворање на стандардните дизајни на куќите во дизајни кои ќе можат да се
изградат било каде. Големите градови никогаш немаше да постанат брзорастечки градови без климатизацијата. Опремите за греење и ладење ни даваат
луксузност во објектите која што ја сакаме, без да се грижиме за локалните
временски услови. Но, тука имаме проблем, опремата за греење и ладење
консумира премногу енергија, и кога се соочуваме со доаѓање на ера со растечка
непредвидлива цена на енергијата, нам ни се потребни други различни правци на
гледање на меѓусебно поврзаните системи да се поврзат во еден HVAC(Heating,
ventilating, and air-conditioning) систем. Само со дизајни кои се специфични за
локалните временски услови ќе имаме куќи кои ќе бидат пристапни за живеење и
во нив HVAC дизајнот е крајот од еден долг процес за намалување на
енергетските оптоварувања низ куќата. Покрај тоа, ние ќе треба да ја одредиме
големината на HVAC системот, поставеноста на куќата, пасивните соларни
придобивки. изолационата обвивка , соодветни прозори, и со сите овие мерки да
се намали оптоварувањето до ниво далеку пониско од моменталните енергетски
кодирани стандарди. Треба да се стремиме за што помал HVAC систем. Ова
може да биде предизвик за машинскиот инженер кој е навикнат на големината на
системите со користење на груба проценка: “ Три спални, ходник и детска соба”
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,може да рече: “ За ова мислам дека пет тони на воздушна климатизација е
доволна “. Но вашиот дизајн можеби ќе биде со намалено оптоварување и два
тони ќе бидат доволни. При преголем дизајн, ќе треба да се направат пресметки
за загуби на топлината и големина на системот која е толку колку што е потребно.
Крајна цел на процесот е да се добие правилна големина на системот. Системи
кои се предимензионирани и преголеми користат повеќе енергија од потребното и
не функционираат многу добро.
Главно место во просторијата за размислување се многуте пасивни
соларни вградени карактеристики во една еко куќа. HVAC дизајнот следи и други
фундаментални градежни чекори кои колективно ја намалуваат големината на
грејниот и ладилниот систем за 30 до 50%. Соларната ориентација, изолацијата,
дизајнот на прозорите и поставеноста , дури и вегетацијата околку објектот сите
тие директно ги афектраат топлинските и ладилните оптоварувања. Дизајнирање
на систем врз основа на реалната побарувачка, неконвенционални методи, сето
тоа е од суштинско значење. Одржувајќи ја големината и комплексноста на
механичките системи под контрола има двојна добивка за намалување на
конструктивното чинење. Треба да се има на ум дека како и да е, додека
побарувачката за греење и ладење зависи од локалната клима, барањата за
вентилација се универзални. Здравјето и удобноста за засниваат врз воздушната
циркулација, безразлика дали и колкави се барањата за греење и ладење.
Дизајнот базиран само на искуството не е доволен без разлика што и да каже
изведувачот. Премногу добро планирани пасивни соларни домови се саботирани
со лош HVAC дизајн. HVAC системите се нарекуваат системи затоа што тие
треба да се дизајнирани како дел од куќата.
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Сл.1.7 HVAC систем кај еколошка куќа

2.

ПАСИВЕН СОЛАРЕН ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

Пасивните соларни енергетски системи користат природни, немеханички
сили вклучувајќи ги, сончевите зраци, сенки и проветрувања - како помош при
греење или ладење на домовите со многу мала застапеност на електрични
контролори, пумпи или вентилатори.
Пасивните системи за греење најчесто се засновани на “ термална
акумулативна маса ” за апсорбирање и складирање на сончевата енергија која ќе
се искористи во објектот. Акумулирачката маса се состои од материјали како што
се камен, песок, цемент, вода, кои акумулираат голем квантитет на енергија со
нивната апсорбција на сончевата енергија.
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Сл. 2.1 Еколошка куќа со елементи за пасивно соларно греење

2.1

Пасивно соларно греење

Пасивно соларно греење е систем за греење со еден движечки елемент
сонцето. (Всушност сонцето не се движи, земјината ротација прави изгрејсонце и
зајдисонце). Пасивниот соларен дизајн овозможува просторно греење за сите
видови на објекти, од куќи до канцеларии, аеродроми, школи итн.
Пасивниот систем може да се користи и за затоплување на ентериерот.
Пасивниот соларен дизајн се потпира на правилата за видлива светлина од ниско
– аголното сонце во зима, зраци кои навлегуваат низ јужно-ориентираните
прозори во текот на грејната сезона. Внатре во куќата, сончевите видливи зраци
се апсорбираат во подот, ѕидовите и другите цврсти материјали. Тука се
конвертираат во топлина која ја затоплува куќата. Како што е спомнато ,
пасивниот соларен дизајн не се потира на комплицирана опрема и сензори кои се
активни соларни системи. Се потпира на одредени градежни елементи, како што
се јужно-ориентирани стакла, натстрешници и изолација. Компетентен дизајнер
воведува дополнителни карактеристики, на пример дополнителна маса во
внатрешноста на куќата која ќе ја апсорбира топлината во текот на денот. Таа
маса исто така штити од прегревање. Се нарекува топлинска маса. Функцијата
на топлинската маса е да ја испушта акумулираната топлина ноќно време за
одржување удобност дење и ноќе.
Пасивниот соларен систем се базира на фактот дека сончевиот агол од
хоризонтот (аголот што се гради со надморската висина) варира во текот на
годината и тоа е прикажано на слика 2.2. Во лето, сонцето е повисоко на небото.
Удира надолу по покривот и многу малку навлегува низ прозорите. Во текот на
зимата, кривата по која се движи сонцето е низок лак низ небото. Ниско-аголното
сонце во зима ќе може да навлегува низ јужно поставените стакла, затоплувајќи
го внатрешниот ентериер. Измеѓу зимата и летото сонцето зазема некоја средна
позиција. Поставување на изолација и затворање на сите пукнатини и отвори во
куќата се многу важни за ефективен соларен дизајн. Но, дизајнот нема да биде
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комплетен без точно поставени натстрешници и засенувачки зидови и прозори од
високо-аголното летно сонце. Пасивниот соларен дизајн помага за намалување
на сметките на електрична енергија, ја зголемува светлината во куќите со
природна светлина, и со тоа се намалува и целокупната побарувачка со
електрична енергија. Но, не е само тоа. Пасивниот дизајн ги намалува и
оптоварувањата за ладење (куќите се многу поладни во летен период).
Пасивното сончево греење донесува многу придобивки за околината, тоа се
придобивките од отфрлање или намалување на фосилните горива и нуклеарната
енергија. Сумирано, пасивниот дизајн е добивка за секој, освен за големите
енергетски компании.

Сл.2.2 Соларна пасивна куќа - а) ниско-аголното зимско сонце навлегува преку
јужно ориентираните прозори и ја загрева куќата. б) Високо – аголното
летно сонце го осветлува покривот и ја намалува топлинската
добивка.

Дали е пасивниот соларен систем за Вас ?
За да се утврди дали пасивно соларно греење е возможно во Вашата куќа,
ќе треба да се направи проценка на соларните ресурси односно колку сончевата
светлина ја опфаќа Вашата куќа во текот на грејната сезона (во делот на
годината каде се бара греење). Колкаво количество на светлина е потребно за
да се направи соларно греење? Главно правило е да објектот треба да е на
локација со добра соларна изложеност на јужните ѕидови од 9 часот секое утро
до 3 часот секое пладне. Пораните и покасните саати иако е сончево нема да
обезбедат многу соларна енергија. Добра соларна изложеност имаме кога
јужниот ѕид, по можност најдолгиот ѕид од објектот да биде изложен на сонце од
9 часот наутро до 15 часот и да не биде засенет од соседните објекти, дрва,
огради или нешто друго. Без добар чист поглед на сонцето во текот на грејната
сезона, не би можело да се постигне пасивно греење. Како што споменавме,
идеалната куќа од пасивна соларна перспектива би требало да биде
ориентирана така да подолгата оска врви од исток кон запад. Оваа ориентација
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овозможува за најголемата површина од ѕидовите и прозорите да биде изложена
на ниско – аголното зимско сонце, ова е ориентацијата што овозможува
максимална соларна добивка. За жал последните години многу куќи се изградени
да се ориентирани спрема улицата со својата најдолга оска. Бидејќи многу куќи
се правоаголни, јужниот ѕид е многу мал во споредба со источниот и западниот
ѕид. Да биде уште полошо, многу куќи се изградени едни до други така да нема
доволна сончева светлина на јужната фасада и со тоа се прави да пасивното
соларно вклучување да биде безвредно. Ако куќата е ориентирана спрема
улицата, не е сеуште ништо загубено. Можеби сеуште може да се добие соларна
топлина внесена од јужната страна без таа да биде засенета со огради или дрва.
Не очекувајте големо намалување на сметката за потрошена електрична
енергија. Можеби заштедата е околу 10% со пасивниот сончев систем. Но ако
куќата добро се изолира, се поправат сите пукнатини и отвори, се заменат
енергетски неефикасните прозори и се постават специјални прозори
таканаречени storm windows (прозори за заштита и изолација од лоши временски
услови), и се преземат сите останати мерки, лесно ќе може да се постигне
намалување на сметката за електрична енергија до 50 %.

2.2

Типови на пасивен соларен дизајн

Доколку сакате да го пробате соларниот пасивен систем, има 3 опции на
воведување на пасивен соларен систем: директна придобивка , индиректна и
изолациона придобивка.
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Сл.2.3 Соларни опции – а) Директна добивка; б) индиректна добивка [тром
ѕид(Trombe wall) и топлински акумулирачки ѕид]; в) изолирана добивка со
прикачување на сончева соба

2.2.1 Воведување на директна придобивка
Директната придобивка најверојатно е најмногу познат тип на пасивен
соларен дизајн за нова конструкција(сл. 2.3 - а). Во овој дизајн, долгата оска на
куќата е поставена исток - запад, и со тоа креирајќи возможна јужна површина за
сончева придобивка. Дизајнерот ги концентрира прозорите на јужната страна за
да се апсорбира ниско-аголното зимско сонце - но не треба да се апсорбира и
премногу. Сончевата светлина навлегува низ јужно ориентираните прозори и
потоа се претвора во топлина која ја затоплува просторијата. Во дизајнот
,топлината се добива директно од структурата, затоа и се нарекува директна
придобивка. Кај директната придобивка, треба да се зголемат натстрешниците
или да се воведе некоја друга врста на засенување. Натстрешниците ги
засенуваат прозорите и ги штитат ѕидовите од прегревање во текот на летото. Во
некои случаи пак натстрешниците треба да се намалат за оптимална сончева
придобивка. Треба да се внимава да не се внесе премногу светлина , во тој
случај ќе се добие компјутерите да станат рефлективни како и телевизорите, и
тогаш имаме напрегање со очите (eyestrain). За новите пасивни соларни куќи,
јужно – ориентираните стакла треба да бидат застапени од 7 до 12% од вкупната
површина на куќата. Западниот и источниот ѕид не треба да се застаклени повеќе
од 4% од вкупната површина на куќата. (извор – The homeowner’s guide to
renewable energy). При воведување на пасивен соларен дизајн, траба да се води
сметка да не се дојде до премногу загревање. Прекумерното загревање може да
се спречи со неколку мерки како на пример со поставување натстрешници.
Премногу загревање може да се спречи и со поставување на ролетни како и
воведување на дополнителна топлинска маса. Подовите кои се изложени на
сончева светлина можат да бидат поплочени со плочки за да се зголемат
перформансите.
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2.2.2 Воведување на индиректна придобивка – Топлински акумулирачки
ѕидови
Индиректната придобивка кај пасивниот соларен систем е наречена
индиректна затоа што се користи структура како посредник која ја апсорбира
сончевата енергија, ја претвора во топлина и после ја пренесува таа топлина низ
куќата. Посредникот се нарекува Тром ѕид (Trombe wall) нарачен по пронаоѓачот
на оваа структура(сл. 2.3 – б). Се нарекува уште и топлински акумулирачки ѕид.
Овај ѕид може да биде направен од цврсти материјали како: бетон, цемент,
блокови, цигли, дури и од набиена земја. Овие материјали можат да акумулираат
големо количество на топлина. Топлинските акумулирачки ѕидови се поставуваат
на јужната страна кај куќите. На надворешната страна од ѕидот има двојно стакло
10 cm до 20 cm оддалечени од топлинскиот акумулирачки ѕид. Ниско - аголното
зимско сонце навлегува низ стаклото и се апсорбира со површината на ѕидот.
После тоа се претвора во топлина која ја загрева површината на ѕидот, и дури
потоа топлината почнува да мигрира полека низ овој топлински ѕид, евентуално
достигнувајќи ја ентериерната површина од каде што преку зрачење се предава
на соседната околина. Овие ѕидови се дизајнирани така да топлината ќе го
достигне ентериерот на ѕидот во приквечерината - околу времето кога заоѓа
сонцето и продолжува зрачењето на топлината во просторијата во текот на ноќта.
За дневно затоплување се поставуваат еден прозорец или два во ѕидот кој
овозможува директна придобивка како и поглед кон надворешната околина.
Дневно греење може да се постигне и со правење на отвори во топлинскиот
акумулирачки ѕид, прикажано на слика 2.3 - б. Овие отвори овозможуваат
воздухот да циркулира помеѓу просторот од стаклото и ѕидот и со тоа воздухот ја
повлекува топлината. Не секаде овие топлински ѕидови можат да бидат
поставени поради тоа што тие се масивни и основата на куќата треба да биде
дизајнирана така што ќе може да ја издржи тежината на топлинскиот ѕид.

2.2.3 Воведување на изолирани придобивки – сончева просторија
Финален избор за пасивен соларен систем е дизајн со изолиран систем на
придобивки кој се постигнува со сончеви простории кои се прикачени на страната
од куќата (сл.2.3 - в). Тие се греат од сонцето и после топлината се пренесува по
собите. Сите дизајни со стакло, имаат тенденција на прегревање во лето и
предизвикуваат неудобност во куќата. Може да се јави прегревање дури и во
зима. Со овај дизајн практично имате соларна печка. За спречување од
прегревање ќе треба да се покрива стаклото ( сл. 2.4 ).
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Сл. 2.4 Сончева просторија со прекривка
За зголемување на преносот на топлина од сончевата просторија кон
куќата, потребно е да се постави вентилатор на прозорите контролиран со
термостат или да се постави на отворот што ги спојува сончевата просторија и
куќата. Вентилаторот треба да е тивок. Вентилаторот може да биде на погон со
20 до 50 W фотоволтаичен панел, кој ќе генерира електрична енергија кога има
сончево време, кога е облачно ќе се исклучува. Ѕидот што е помеѓу сончевата
просторија и куќата треба да биде добро изолиран за да се спречи топлината од
внатрешноста на куќата во текот на ноќта да не преминува во ладната сончева
соба. Исто така треба добра изолација на таванот и подот на сончевата соба. За
најдобри резултати треба да се користи двојно стакло со висок топлински
коефициент, што значи да дозволува многу сончева светлина да навлегува во
структурата. Идеален сооднос е 0.6. Тој што се занимава со продажба на стакло
треба да знае што е таа селекција. Ако не знае за што станува збор, тогаш
побарајте на друго место. За апсолутно најдобри перформанси , ќе добиеме кога
ќе го изолираме стаклото во ноќно време. Најдобри се цврсти пенести
изолациони панели кои ќе се ставаат на стаклото во претходно направена рамка
за да се спречи одливот на топлината. Може и да се стават и ролетни. Со
поставување на панелна изолација имаме дополнителна работата на ставање и
вадење на панелите секојдневно, но тоа е многу мала работа во споредба со
придобивките и заштедата што ја добиваме. Потребно е и да се направат
прозори на собата кои ќе можат да се отвораат и да затвараат за проветрување
на топлиот воздух во летно време, а за да се постигне циркулација на воздухот
на природен начин, не само на горниот дел од собата туку се отвораат и неколку
прозори на долниот дел.
Пасивните соларни придобивки комбинирани со енергетски ефикасни
модификации може да чинат доста скапо. Строго се препорачува консултација со
архитект кој прво ќе знае да направи компјутерска енергетска анализа на куќата и
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кој ќе може да одреди како и колку предложените промени ќе влијаат на
енергетската консумација. Најдобар избор за помош е дизајнер кој живее во
соларна куќа. Без неговото искуство, друг дизајнер може да затаи во дизајнот, на
пример да затаи кај без сончевите зони - места каде што се одмара, релаксира,
работи или се гледа телевизија без да бидат силно осветлени.
Пасивните соларни придобивки имаат многу предности. За дополнување,
системите со директни придобивки се доста економични. Реновирањето на веќе
изградените куќи чини доста. За системите со директни придобивки, треба да се
заменат постоечките прозори, за системите со изолирани придобивки треба да се
направи и прикачи кон куќата сончева соба. Препорака е да се направи една
пресметка и проценка на заштеда и чинењето на овие пасивни системи и да се
направи одлука дали вреди да се направат или не. Тоа е секако индивидуална
одлука на секој. Со пасивните системи се зголемува вредноста на куќата на
пазарот, се овозможува подобар поглед надвор од куќата, природно
осветлување, потопол дом и поголема удобност. Продажната вредност на куќата
би можела драматично да порасне како резултат на ниските сметки и порастот на
цената на горивата и електричната енергија.

3.

КУЌАТА КАКО СИСТЕМ

Не може да се изгради еколошка куќа се додека не се научи како куќата
функиционаира како една целина. Еколошките куќи не враќаат во училинците за
да ги освежиме знаењата за физичките особини на енергијата, воздухот и водата.
Многу е полесно да се изгради еколошка куќа кога ќе разбереме и сватиме како
топлината и студот се пренесуваат од еден објект на друг, и како воздухот и
влагата се пренесуваат внатре во нашите домови. Еколошките куќи во праксата
се вртат околу неколку базични принципи на науката , а тоа се:


Куќата е систем од внатрешно поврзани делови.



Енергетските загуби од кои некој се потенционални , во секое време
се претворени од една форма во друга, со што се објаснува зошто
пасивното соларно греење е многу поефикасно од електричното
греење.



Формата ја следи функционалноста која доаѓа од дизајнот.



Истекувањето на воздух во куќите претставува значителна загуба
на енергија и отворена врата на влагата да ги
внатрешноста на ѕидовите и таванските меѓу-простори.



оштети

Контролирањето на движењето на топлината, воздухот и влагата го
инволвираат секој дел од куќата и секој од тимот за изградба.
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3.1

РАЗМЕНУВАЊЕ НА ТОПЛИНА

Колку поголем волумен во куќата толку имаме повеќе површина за загуби,
или пак добивки на топлината. Сл. 3.1 покажува дека различни форми на планови
на куќата можат да имаат помалку или повеќе површини од ѕидови за еднаква
планирана површина. Односот помеѓу површината и волуменот е многу важен за
зачувување на топлината и нејзиното пренесување кон внатре и надвор. За
зачувување на топлината или студот, куќата мора да биде дизајнирана во
компактна форма за да се намали искористувањето на куќата како разменувач на
топлина.

Сл. 3.1 Различни соодноси - површина/волумен за еднаква основна површина кај
различен дизајн на куќи.

Во топлите или жешките земји објектите мора да бидат добри расејувачи
на топлина. Во многу топли клими објектите имаат голема обиколна површина
спрема волуменскиот соодност, но ѕидовите кон сонцето се заштитени од
директното зрачење со балкони или широки стреи. На пониските спратови
топлината се расејува со крос-вентилација низ просториите за да имаме ладење.
Добро изолирана куќа е иста како сад за чај. Колку брзо ќе се лади чајот
зависи од големината на садот, колку се дебели ѕидовите на садот и колку е
ладен воздухот надвор од садот. Ефективноста на изолираната обвивка зависи
од голем број на променливи.
На сл. 3.2 може да се види дека куќите имаат сопствен топлински живот
кој ние не можеме да го видиме. Ако ние можеме да ја видиме топлината како тоа
што го гледаат топлинските камери, најверојатно ние објектите ќе ги гледаме и
третираме на поинаков начин. Во тој случај ќе знаеме каде треба да ставиме
малку повеќе изолација, или да ставиме сенка или кој дел од просторијата е
ладен и му треба повеќе внимание.
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а)

б)

в)

г)

д)

ѓ)
Сл.3.2 Термографски слики: а) Еколошка куќа Оксфорд ( Oxford
Ecohouse ) изградена во 1994, во есен наутро; б) соседната куќа
изградена во 1950 година; в) црн чадор( лево ) и бел чадор ( десно ), кои
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покажуваат дека црниот материјал апсорбира радијација и станува
жежок додека белиот чадор го одбива сонцето од површината и
останува поладен; г) лице отвара прозор од внатрешна страна во
Оксфорд еколошката куќа; д) прачки од бакар, челик, стакло и дрво-се
прикажува
дека топлината се спроведува поефикасно во некои
материјали од другите; e) Качел печка
( Кacheloven ) во Оксфорд
еколошката куќа, прикажува жешки канали во печката со голема маса и
жешките метални прачки поминуваат во бетонот од горниот кат и
загреваат локално. Овие слики се направени од Glasshead Films Ltd –
Оксфорд Англија.

3.2

Како се пренесува топлината

Ништо не е позначајно кај куќа - систем од протокот на топлина или да
бидеме малку потехнички околу ова - Првиот и Вториот закон на
Термодинамиката [Thermodynamics( thermo = топлина и dynamics = движење ].
Енергијата не може да се создаде или уништи. Таа само се променува од
еден вид во друг. Тоа е Првиот закон на Термодинамиката. Сите енергии што ги
имаме се едни од многуте форми: електрична, хемиска, механичка , соларна.
Вториот закон вели дека колку и пати да се конвертира енергијата од една
форма во друга, тогаш се деградира во процесот. Некои видови на енергија се
повеќе концентрирани одошто другите. На пример електричната енергија може
да ги прави сите чудесни работи, како што е работа на компјутер, движење на
тешки мотори. Шпоретите на дрва, од друга страна, конвертираат голема
потенцијална енергија од дрвото во топлина, но неможе компјутер да работи со
таа енергија. Значи тука имаме хиерархија од енергетски форми кои ние ќе ги
конвертираме да ни ја остварат работата што ние ја сакаме. Дали ова има врска
со изградбата на куќи? Секако дека има. Наш предизвик е конструкторите и
мајсторите да изградат објект што ќе биде со што е можно поголема
искористеност во однос на сите претворања на енергијата – тоа е, да се чува
енергијата во најкорисна форма и да не се дозволи загуба или деградација
повеќе од потребното. Со други зборови кажано, да се создаде помалку
ентропија. Класичен пример на висока ентропија наспроти ниска ентропија
имаме кога куќата се затоплува со електрична енергија и куќа која е дизајнирана
како соларно пасивна. Електричната енергија поминува долг процес пред да
стигне до грејното тело. На пример таму кај што електричната енергија доаѓа од
јагленот, имаме многу пати конвертирање на енергијата, како што е хемиската
енергија од јагленот, па тука имаме енергија за ископување на јагленот,
пренесување и опрема за процесирање и на крај имаме согорување за да се
постигне вриење на водата и креирање на пареа. Пареата ја врти турбината и се
генерира електрична енергија. Електричната енергија се пушта во
трансформатор со висок напон, течејки низ далноводите има значителни загуби,
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па повторно оди во друг трансформатор да се трансформира во низок напон за
на крај да стигне до домаќинствата ( Сл.3.3 ). Електричната енергија добиена од
конвенционални извори е пример за “ висока ентропија ”, што значи дека голем
дел од потенцијална енергија од горивото се изгубил помегу точката на почетно
генерирање и користење на крајот.

Сл.3.3 Помножени искористености – нето енергијата е само 15 %
Пасивниот систем од друга страна ја користи радиационата топлина
дирекно од сонцето за затоплување на куќата. Овде енергијата се претвора
едноставно од светлина во топлина. Сончевите зраци поминуваат низ
прозорците, се судруваат со цврсти објекти, се пртвораат во топлина која
повторно се зрачи до човечкото тело. Тука имаме само една енергетска
конверзија. Степенот на искористенот е одреден со транспаретноста на стаклото,
но минимум се добива 50% искористеност на потенцијалната топлина и со
специјални стакла може да се достигне и до 75%.

3.3

Топлински пренос
Енергијата се движу во три правци – кондукција, конвекција и радијација
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Сл.3.4 Опкружување и однесување на лице во еден топол ден

3.3.1

Кондукција

Топлината се движи низ цврстите материи со овај процес. Обично се мери
со R - вредности ( колку поголеми вредности толку поголем отпор на протокот на
топлина). Се што може да спроведува електрична енергија има ниска R вредност. Сите врсти на метали спаѓаат во оваа група. Дрвото , не е добар
спроводник, има повисока R – вредност од металите. Изолациите во куќите се
ефикасни бидејќи ние го заробуваме воздухот и му даваме многу повисока R вредност. Значи во изолирањето на куќата од ладно и топло, треба да бараме
материјали кои овозможуваат помало количество на кондукција или да се
превземат чекори да се заштити спроводливоста на материјалите за да тие не
станат енергетски предаватели. На пример лесна челична рамка може да
пренесе големо количество на енергија низ надворешните ѕидови на куќата затоа
што е многу ефикасен спроводник. Затоа челично – врамените куќи треба да се
обложат со цврсти пенести изолации. Целулозата, пената, памукот, минералната
волна спроведуваат многу малку.

3.2.2 Конвекција
Конвекцијата е движење на течности и гасови поради разликата во
густините. Конвекцијата ни објаснува зошто топлиот воздух се крева нагоре и
зошто оџаците го повлекуваат чадот надвор од куќата. Нашите куќи се исполнети
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со конвективни струи од кои некои ние ги чувствуваме, а некои остануваат
незабележани. Конвекциите се повеќе суптилни од кондукциите, но кога не се
контролирани може да резултира да се добие ветровита непријатна куќа. Уште
полошо што може да биде, конвекцијата може да ја разнесува влагата на места
каде што не сакаме да има влага - во шуплините во ѕидовите, подрумите и
таваните, каде влагата се кондензира во вода и се создава влошување на
состојбата и појава на мувла. Со подлабоко навлегување во конвекцијата и како
таа делува, можеме да превземеме чекори кои ќе го намалат негативното
влијание врз задравјето и удобноста во куќата.

3.2.3 Радиација ( зрачење)
Радијациата е движење на енергијата од топол објект кон поладен преку
бранови. Замислете кога имаме топол сончев ден. Температурата на воздухот е
иста како и под сенка и на сончевина, но ние се чувствуваме поудобно кога сме
под сенка бидејќи сме надвор од дофатот на радиационата енергија. Шпорето ни
овозможува да ни е топло иако голем дел од топлината излегува со издувните
гасови надвор низ оџакот. Сончевата енергија ги грее објектите , а не воздухот.
Затоа луѓето се многу поудобни со топлина од зрчење одошто со форсирани
воздушни греалки. Телото ја чуствува директно топлината од зрачењето одошто
чувството на топол воздух.

4.

МАЛИ СИСТЕМИ НА ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА

4.1

Ветер: нескротлив ресурс

Енергијата на ветрот е дива работа, и многу незгодно е да се справиме со
неа. Многу почетници кон енергијата на ветерот ги потценуваат овие тешкотии.
Неможе да се очекува да се добие голема искористувачка моќност од мали
ветерници инсталирани во приградска градина. За да се одлучите за користење
на ветерница, потребно е да се погледнат некои фактори и факти. Да се земе во
предвид големината на ветерницата и колкава енергија ќе произведува. Дали е
реалистичен проект? Дали имате достапно одговарачко место каде што ќе има
место ветерницата да работи безбедно и без попречувања?
Ветерот е бесплатен, се додека државата не воведе некоја такса на
ветерот, луѓето ќе си претпоставуваат дека енергијата на ветерот е премногу
евтина. Ако е тоа така тогаш ние ќе можеме да видиме насекаде ветерници, но
секако “ ништо не е бесплатно “. Ветерот е дифузен извор на енергија. За да се
произведе одредено количество на снага, ветерниците треба да бидат големи
како и за да работат со големо искорстување и сигурност, и треба да се добро
одржувани. Што значи, тие се скапи !
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4.2

Батериска амортизација

Снагата од мали, поединечни ветерно - електрични системи со користење
на батерии, не е многу конкурентна со цената од снагата купена од нацианалната
мрежа. Батериите можат да траат до околу 7 години пред да се вон употреба.
Пресметано е дека чинењето на заменетите батерии може да се земе грубо дека
е скоро еднакво со снагата од системите за напојување од главната мрежа. Ова
ни укажува дека ветерниците во комбинација со батерии не се многу вредни по
градовите. (Тука има и други причини како што се мала брзина на ветерот,
турбуленции, како и препреки за слободно струење од комшиските објекти). Во
оддалечените места, вредноста на овие системи на ветер станува поголема и
повеќевреднуван извор на енергија одошто во инсталација на истите во
градовите.
Цената може да се намали ако се користат метали од отпадите за
изградба на ветерницата.
Како и да е, имаме некои основни правила и принципи за воведување на
снагата на ветерот во проектите. Овде ке разгледаме пристап кон развој на мали
проекти со ветер.

4.3

Принципи на производство на енергија со ветер

Големи системи се од 100 kW па нагоре. Тука се вклучени и 2 до 5 MW
системи кои се користат поединечно како и во комерцијални фарми со ветерници.
Најголемите турбини често имаат кули високи и над 100 m и ротор со дијаметар
поголем од 50 m. Некои системи се во опсегот од 100 до 300 kW и се погодни за
употреба во населени места (на пример една или две турбини да опслужуваат
група на згради или село), но генерално инстралирањето на вакви типови на
турбини бара голем и сложен проект кој чини многу пари.
Мали системи се рангираат како помали од 100 kW. Овие можат да
бидат како мали со 25 W (околу 25 cm дијаметар) и лесно да се управувани од
еден човек. Кај помали од 1.5 kW е возможно да бидат прикачени директно на
објектите, иако ова ја намалува нивната ефикасност.Кај малите ветерни турбини
неопходно е електричниот мотор да врти наназат, спротивно од алтернаторите
кај возилата. Електрична струја се генерира со двжење на намотките низ
магнетно поле. Повеќе мали ветерни генератори користат трајни магнети, каде
што магнетот ротира внатре во статичките намотки.
Малите ветерни турбини се директно гонети. Со подвижни лопатки од
турбината се врти генераторот директно. Ова е важна разлика помегу малите
ветерници и големите комерцијални генератори. Комерцијалните системи обично
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имаат и менувачка кутија, која има влијание на бучавата и е главна точка во
планирањето како и за влијание врз соседите.
Малите ветерни турбини генерално произведуваат DC ( еднонасочна )
струја од 12 V или 24 V. Струјата може да се користи директно, со батерии и
контролиран полнач потполно исто како кај фотоволтаичните системи, или може
да биде претворена во AC ( наизменична ) со инвертер, исто како кај
фолтоволтаичните системи. Ветерните системи користат слични инвертери како
соларните PV системи, често исти хардвер, но со различни софтверски пакети.

4.4

Конструкција на турбината

Ветерните турбини се уреди во кој се конвертира кинетичката енергија на
ветерот во електрична енергија. Како резултат на долго-годишни истражувања,
ветерните турбини денес се јавуваат како спектар со хоризонтални и вертикални
видови на оски.
Конструирањето на турбината е процес во кој се дефинира формата и
спецификациите на трбината на ветер за извлекување на енергијата од
ветерот.Тука имаме и други системи кои треба да ја претворат механичката
ротација во електрична енергија како и системи за старт и стоп и контрола на
турбината.
Во 1919 година германскиот физичар Алберт Бетц покажал хипотетички
дека за идеално извлекување на енергијата на ветерот со машина, основните
закони за зачувување на масата и енергијата дозволуваат не повеке од 16/27
(59,3%) од кинетичката енергија да биде фатена. Со овој пристап на Бетц, кај
модерните турбини би можело и да се достигне 70 до 80% од теоретското
Бетцово ограничување. Аеродинамиката на ветерните турбини е доста сложена.
Протокот на воздух на лопатките не е исти со онај проток подалеку од турбината.
Самата природа на правецот по кој енергијата е извлечена од воздухот
предизвикува воздухот да скршнува од турбината. Како дополнување,
аеродинамиката кај ветерните турбини на роторската површина прави феномен
кој што ретко може да се види во областа на аеродинамиката. Формата и
димензиите на лопатките кај ветерната турбина се одредени со аеродинамичките
перформанси потребни за искористување на енергијата на ветерот како и
потребната јачина за отпор кон силите што се јавуваат на лопатките.
Кон прилог на дизајнирањето на лопатките, дизајнот на комплетниот
систем мора да биде насочен и кон инсталацијата на роторот, генераторот,
носачот, основата. Понатамошни конструктивни фактори треба да се земат во
предвид кога ветерната турбина ќе биде вклучена во мрежното напојување со
електрична енергија.

31

Сл.4.1 Шема на Ветерница : 1 - лопатки, 2 - ротор, 3- чекор, 4- кочница, 5 –
вратило со мала брзина, 6 - менувачка кутија, 7 - генератор, 8- контролер,. 9 анемоменатар, 10 – покажувач на правец на ветерот, 11 – куќиште, 12 вратило со висока брзина, 13 - механизам за подесување на положбата. 14мотор за подесување на положбата, 15- кула
Основните компонети на еден типичен ветерен енергетски систем се
прикажани на следната слика:
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Сл. 4.2 Компоненти од ветерен енергетски систем
Во овие основни компоненти се вклучени:


Ротор вклучувајќи и лопатки со аеродинамични површини. Кога ветерот
дува во лопатките, роторот се врти, предизвикувајќи вртење на
генераторот или алтернаторот и производство на електрична струја.



Менувачка кутија која ќе ги усклади брзините на роторот со генераторот
или алтернаторот. На малите турбини (под 10 kW) обично не им е
потребна менувачка кутија.



Куќиште, кое што менувачката кутија, генераторот и другите компоненти
на турбината ги заштитува од другите елементи.



Опашка која има за цел да ја порамнува турбината со ветерот.
Важен фактор за колкава снага ќе произведува турбината е тоа што

ветерот е пропорционален со брзината на кубен степен. Ова значи дека ако
ветерот и генераторот се зголемуваат со фактор 8 тогаш тоа значи дека имаме
2x2x2=8. Со тоа што ветерната брзина е поголема на поголема височина, тогаш и
во тие случаеви ќе имаме зголемено генерирање на енергија доколку турбината е
на поголема височина.
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Сл.4.3 Соодност помеѓу брзината на ветерот и снагата на ветерот

Сл.4.4 Брзината на ветерот се зголемува со височината
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Сл.4.5 Шема на ветерна турбина

 Одбирање на најдобрата локација на ветерната турбина
Многу е важно каде ќе се изгради ветерната турбина. Околните куќи, дрва
и други објекти ја попречуваат целосната сила на ветерот кон ветерната турбина
и со тоа не може да се генерира голема моќност. Исто така треба да се запомне
следното:


Брзината на ветерот секогаш е поголема на врвот на ридот, на брегот и на
места каде што нема да попречуваат дрва и други структури.



Дрвата растат во височина со текот на времето, турбините остануваат
исти.
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Потребно е да се известат соседите за плановите претходно за да се
избегне подоцна конфликт со нив.



Бидете љубезни и поставете ја турбината што е можно подалеку од
соседите, типично е 250-300 метри.



Да се провери со локалните власти за какви било други подзаконски акти и
регулативи.

Видови на ветерни трбини
Постојат два основни видови на ветерни турбини: со хоризонтална оска и
со вертикална оска.Турбините со хоризонтална оска (почести) треба да
бидат насочени директно кон ветерот. Поради тоа тие имаат опашка која
постојано ќе ја упатува турбината кон ветерот.Турбините со вертикална
оска работат во било која насока на дување на ветерот, но за тоа бараат
повеќе простор на земјата за поддршка на конструкцијата.

Сл.4.6 Турбини со хоризонтална и вертикална оска

5.

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ

Доколку придобивките од соларна енергија не се доволни тогаш може да
се воведат топлинските пумпи. Топлинските пумпи се генијални уреди кои се
дизајнирани да може да се извлече топлината од земјата или воздухот околу
една куќа, да се концентрира таа топлина и потоа да се пренесе во внатрешноста
на куќата. Топлинските пумпи можат да се користат како главен извор на топлина
кај новите градби. Идеални се таму каде што соларната енергија неможе многу
да се искористи. Тоа што ги прави посебно специјални е тоа што топлинските
пумпи не користат фосилни горива во нивната работа како што многу
конвенционални ситеми за греење користат фосилни горива. Тие работат на
електрична енергија. (Електричната енергија може да биде добиена од фосилни
гориво што и е најчесто). Покрај тоа, топлинските пумпи можат да бидат
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искористени и во обратна насока, во текот на летото да ја извлекуваат топлината
од куќите.
Топлинските пумпи главно се делат на две главни категории: со извор на
топлина од земјата и со извор од воздухот.

Сл.5.1 Распределба на енергијата од сонцето

5.1

Топлински пумпи со извор од земјата

Овој тип на топлински пумпи се исклучително ефикасно средство за
намалување на емисиите на јаглерод во повеќето случаи на грејните системи на
објектите. Во овој систем се користат цевки поставени под земјата кои имаат цел
да ја соберат топлината од сонцето што се акумулирала и складирала во земјата
и да се пренесе таа топлина во внатрешноста на објектот. Во услови на употреба
на овие пумпи, може да се фати доволно количество на топлина што ќе може да
биде доволно за загревање на простории и вода кај мали и големи ќуки, и со
одредени проекти дури и кај масивни канцеларии и продавници. Но, секако како и
кај секој систем на обновлива енергија и кај овај систем потребно е да се намали
почетната побарувачка на енергија вклучувајќи соодветна изолација, намалување
на инфилтрација на воздух и искористување од пасивните соларни добивки.
Секој различен систем на обновлива енергија си има свои сопствени
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ограничувања при користењето. Многу е тешко да се користат ветерници во
градовите. Соларните системи не работат во места каде што има премалку
сонце, односно премногу сенка. Био-горивата инхерентно произведуваат многу
ниско ниво на јаглерод, но постојат многу услови каде што користењето на биогоривата е неоправдано.Топлинските пумпи обично се напојуваат со струја од
главната мрежа, се управуваат како конвенционалните домашни бојлери и многу
малку има потреба за нивно одржување. Многу е тешко во тесни урбани средини
да се постават цевките во земјата поради недостаток на простор и услови.
Иако се викаат топлински пумпи тие служат и за разладување на
објектите. Топлинските пумпи се инхерентно сигурни, имаат восоко капитални
трошоци, намалени трошоци за оддржување и се отплаќаат во рок од 4 до 8
години и во споредба со конвенционалните системи за греење испуштаат само
мал дел на CO2 како и во споредба со конвенционалните грејни системи цената
им е 30 - 50% од конвенционалните грејни системи на годишно ниво.

5.2

Како работат топлинските пумпи

Топлинските пумпи работат како ладилниците. И топлинските пумпи и
ладилниците се како топлински мотори кои работат наназад. Топлинскиот мотор
ја зема топлинската енергија при високи температури и произведува работа
(механичка енергија) со намалување на температурата и отфрлање на
топлинската енергија (топлина) кон пониска температура. Примери за топлински
мотори се моторите со внатрешно согорување (кај возилата) и мотори со
надворешно согорување (електрични централи). Електричната енергија е форма
на механичка енергија бидејќи може веднаш да се користи за производство на
еднаков износ на работа. Ефикасносна на топлинските мотори се утврдува од
температурата на која што топлината се апсорбира и се исфрлува. Бидејќи
горната температура е ограничена од материјалот од кој е изграден моторот,
долната температура е ограничена од средината каде што се исфрлува
топлината, најголема ефикасност може да се достигне помалку од 50%.
Најдобрите станици имаат околу 40% ефикасност.
Работата (од која електричната енергија е форма) може да произведе
топлина на два начина. Еден начин е да биде директно конвертирана во топлина
преку отпорот на греачот. Кога се користи споредба со алтернатива на
едноставно користење на гориво во котел кое што се користи кај електричните
централи за загревање на куќата, загубите од 60 - 70 % од топлинската енергија
кај централите генерираат електрична струја.
Алтернативно, електричната енергија (работата) може да се користи кај
топлинските пумпи (обратен топлински мотор) за да ја зголеми температурата од
топлинската енергија на околината кон повисока температура со цел да ја грее
куќата. Според тоа, локацијата на изворот на топлина е под земјата каде што
температурата е повисока во зима и повеќе константна одошто на површината.
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Добра топлинска пумпа ќе може да произведе четири единици на топлина за
секоја вложена единица работа. Со тоа, топлинските пумпи се повеќе ефикасни
од котелот. Топлинските пумпи се најмногу користени таму каде што има евтина
електрична енергија добиена од други обновливи извори на енергија (главно
хидроелектрична енергија).
Разликата помегу топлинските пумпи и ладилниците едноставно лежи врз
основа кој процес ни е од интерест. Ладилникот ја испумпува топлината надвор
од кутијата и ја исфрлува во околината на повисока температура бидејќи во
ладилникот внатре температурата е пониска , а тоа е саканата цел. Топлинската
пумпа испумпува топлина надвор од земјиштето и ја отфрла на повисоката
температура за загревање на куќата. Од интерес нам ни е да се загрева куќата
при тоа не водејќи сметка дали земјата се лади во процесот. Во некои делови на
светот истиот систем се користи за загревање на куќата во зима и за ладење во
лето, едноставно со сменување на улогите на изворот на топлина и понорот на
топлина.

Сл.5.2 P-V (притисок-волумен) дијаграм за типичен ладилен циклус
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Сл.5.3 Како работи топлинска пумпа

5.3

Како се конструирани топлинските пумпи?

Како што веќе беше споменато, топлинските пумпи со извор на топлина од
земјата, основно ја затоплуваат (или ладат) куќата со пренесување на топлината
од релативно низок температурен резервоар до оној со висока температура. Во
овој случај, цевките од системот можат да носат доволно затоплување за греење
на куќата од ниско темпертурниот резервоар од земјиштето, камењата, езерата,
реките или морињата, кои сите се претходно загреани од сонцето.Тогаш
системот со топлинската пумпа ги претвора овие ниски температури во
“топлинската пумпа” во висока температура потребна за жешка вода кај
конвенционалниот централен систем на вода за домашна употреба. Само
фосилното гориво што треба да согори во процесот за добивање на електрична
енегија е потребно за да овозможи енергија за работа кај топлинската пумпа.
Кај наједноставниот систем , цевките се закопани во внатрешноста на
земјата и со протокот и повратокот се поврзани со топлинската пумпа. Мешавина
од вода и органски антифриз се пумпа низ цевките и се враќа назат до пумпата, и
при тоа патување флуидот се враќа потопол за неколку степени како резултат на
патување низ земјата.Топлинските пумпи ја одвојуваат оваа енергија од големиот
волумен на флуид во цевките со малку покачена температура и се претвора во
многу повисока температура за малиот волуменски топлински систем. Земјино –
кружниот топлински систем продолжува да ја пренесува енергијата во
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топлинскиот систем се додека барањата не се исполнат кога објектот и
резервоарот за вода ја достигнат прилагодената температура.
Системите може да се:


Хоризонтално повратни.



Затворено повратни вкрстени.



Отворено повратно вкрстени.



Езера,реки или мориња.

Сл. 5.4 Различни изведби на системи со топлински пумпи
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 Хоризонтало повратни во земјата
Пластични цевки со долг век на траење со пречник околу 50 mm се
закопани под површината на земјата. Должината на цевките треба да биде
пресметана да овозможи доволно топлина за сите топлински побарувања во
објектот во зимските месеци, додека во летниот период , сончевата топлина мора
да биде заменета со енергијата која е извлечена од претходната грејна сезона, и
со тоа би се вратила температурата во земјата околу цевките на вредност пред
да почне грејната сезона. Значи добро е површината на земјата над цевките да
биде изложена на летното сонце, секако доколку е возможно тоа особено ако
земјиштето не е многу добар спроводник на топлина.
Различни доставувачи користат различни варијаци. Еден од
најупотребуваните поврзувања е да цевката е еден метар длабоко и еден метар
раздалеченост помегу проточната и повратната гранка, со повторување по некое
правило што се јавува кај системите за подно греење. Некои дизајнери користат
уште покомплицирани системи за фаќање на топлината со цевки на различни
длабочини за да флуидот би добил турбулентен проток и со тоа повеќе топлина
би се повлекла од земјата. Влажната земја е повеќе ефикасна во трансферот на
топлина од земјата кон цевката и флуидот во неа. Глината е подобар спроводник
на топлина од песоклива земја и со тоа би се добило помала должина на цевките
за исти количини на топлина.

Сл.5.5 Хоризонтално повратен систем
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Сл.5.6 Внатрешност на топлинска пумпа

6.

СОЛАРЕН СИСТЕМ ЗА ТОПЛА ВОДА

6.1

Што е соларен систем за топла вода?

Соларните системи за топла вода собираат енергија од сончевата
радијација и ја претвораат во топлина која се дистрибуира во форма на топол
воздух или топла вода до местото каде што ќе се користат или пак складираат се
додека не се дојде до нивната употреба. Активниот соларен бојлер се состои од
соларен (сончев) колектор или повеќе колектори, резервоар или повеќе
резервоари за топла вода, и пумпа. Како додаток се користи уште и топлински
разменувач, и уште е потребен и експанзионен резервоар во зимска клима каде
што има замрзнување. Цевки, изолација, вентили и приклучоци се сметаат за
инсталациони материјали кои што се достапни во продавниците за таа намена.
Еден сончев колектор се состои од проѕирен капак, апсорпциона плоча и
систем за пренос на топлина, кој вклучува топол воздух и топловодни цевки. Мал
дел од радиационата енергија ќе се одбие од прозирниот капак, а поголемиот дел
ќе помине низ него и ќе се апсорбира од апсорпционата плоча со што ќе ја загрее
водата што се наога во внатрешноста. Кога водата ќе почне да станува се
потопла и потопла, тогаш околината околу апсорпционата плоча ќе почне да
испушта топлина во околината и затоа треба да се користи изолација за да се
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спречи прекумерната загуба на топлина под покривот преку кондукција,
конвенкција и радиација. На места каде што водата се загрева на температура
над 35 °C над температурата од воздухот, топлинските загуби од апсорпционата
плоча можат да бидат многу големи и потребно е да се користи двојно
застаклување кај проѕирниот капак за да се зачува оваа топлина. Со тоа двојно
застаклување само 70% од топлината ќе се пренесе на апсорпционата плоча.
Постојат голем број на комбинации на колектори, како што се едноставно црно
црево на тревникот, па се до софистициран цевен колектор кој е многу
поефикасен отколку вообичаената рамна апсорпциона плоча. Кога се размислува
кој колектор да се користи, клучна одлука ќе биде колку и како сакаме да биде
искористувањето.

Сл.6.1 Напречен пресек на соларен колектор
Совети за избор на соларен колектор
1. Бакарни цевки се потребни онаму каде што се користи воден раствор како
флуид за пренос на топлината. Ако немаме проток или се јавуваат услови
на стагнација на водата, тогаш може да дојде до вриење на водата.
Пластиките не се погоден материјал за проѕирни колектори со течност.
2. Апсорпционата плоча е направена од бакар, алуминиум или челик која е
споена со носачите на вода. Површината на плочата е еднаква на
површината на стаклото и е исфарбана или анодизирана со црна фарба
или селективен слој. Селективната ( црн никел или црн хром) површина на
апсорберот ја зголемува излезноста на колекторот со ограничување на
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повторното зрачење ( emittance) на апсорпционата плоча. Методот кој се
користи за спојување на плочата со апсорберот е многу важен. Колку
подобро спојување толку поголема излезност. Обично поврзување со жици
и стеги со цевките ќе произведе обесхрабрувачки резултати.
3. Краевите и позадината од соларниот колектор кои не се свртени кон
сонцето, би требало да бидат изолирани за да се спречи загуба на
топлина. Повеќето колектори денес се направени од алуминиум, а тоа се
должи поради долгата трајност на временските услови. Како изолација се
користи или фиберглас(Fiberglass) или полисосиенурат (polyisocyanurate),
и двата материјали издржливи на високи температури. Стиропор како за
споредба, е несоодветен материјал бидејки почнува да деградира
значително под колекторската температурна стагнација.
4. Меѓународните интернационални процедури за тестирање сега
овозможуваат споредба на колекторските перфоманси и потврда дека
минималните стандарди се задоволени.Такви стандарди се ISO 9459, EN
12975 и EN 12976.

6.2

Систем за дистрибуција на топлината

Тоа е системот каде што во цевките циркулира топла вода од колекторот
до нејзиното складирање или до таму каде ќе се користи водата. Водата може да
се движи низ системот на два начини. Првиот е со гравитациона циркулација
(thermosyphoning), и другиот е со принудна циркулација. Одлуката дали да се
користи пумпа или не, е еден од првите чекори во планирањето на соларниот
систем. Дистрибутивниот систем може да биде директен или индиректен.
1. Директен систем е оној каде што водата од водоводната мрежа директно
се дистрибуира низ соларниот колектор:


овие системи првично имаат помала загуба при трансферот на
акумулационата топлина.



таложење на бигор при долгогодишна употреба како и корозија на
елементите при агресивни видови на вода, евентуално
зголемување на загубите при трансфер.



не-хемиски методи за спречување на штетата од замрзнување на
водата се потребни.



Во многу топли и сончеви области, директениот
систем
овозможува едноставен и евтин метод преку користење на обоен
црно метален резервоар на покривот кој ја апсорбира сончевата

45

радијација за загревање на водата преку денот за подоцна
употреба во вечерните часови.
2. Индиректен систем е оној што користи посебен флуид во колото за
пренос на топлина од соларните колектори до складот за топлина:


дозволена е употреба на анти-корозивни инхибитори и антифриз
(polypropylene glycol ) кој што овозможуваат поширок спектар на
употреба на материјали за апсорберот и цевководот.



овие системи имаат повисока цена на чинење , но помал ризик од
корозија или распрскување



намалување на таложење на цврсти материјали во колекторот за
време на стагнација

Циркулациони системи за топла вода

6.3

1. Природен термосифонски (thermosiphon) систем:


топлата вода се искачува над ладната и со тоа создава термосифонски
притисок кој го покренува флуидот да се движи по накосената цевка,



со соларната енергија, загреаната вода може природно да се искачи до
врвот на колекторот и нагоре до снабдувачките цевки до разервоарот,



ладната вода се повлекува во дното од колекторот од основата на
резервоарот,



резервоарот треба да е на локација најмалку 0.5 m над колекторот, дури и
за систем со кратки цевки,



патеката каде ќе врват цевките треба внимателно да се планира, да не се
ограничува движењето на флуидот со намалување на големината на
цевките или цевките да се премногу долги,



системот е едноставен и ефтин.

Сл.6.2 Природен термосифонски ситем без користење на пумпа
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2. Пумпни системи:


се овозможува поголем избор на колекторски цевки



топлината се одстранува од колекторот со оптимален однос



намалени топлински загуби низ цевките



се овозможува загревање на повеќе катови со интелегентни
прекинувачи на приоритети



овозможено е да се има контрола на прегревање и интегрална
заштита од замрзнување



овозможено да може да се направи приближна пресметка на
протокот на топлина



чини повеке од термосифонскиот систем и има повеќе движечки
делови



потребна е контрола на пумпата и можност за директни PV- пумпи.

Складирање на топлата вода
Складирањето на топлината и клучна опција кај соларните системи за
топла вода. Без резервоар за складирање на топлата вода ќе се има топла вода
само кога сонцето грее. Резервоарот за складирање овоможува да соларниот
систем е во функција постојано и тогаш кога е потребно. Резервоарот траба да
складира топла вода за период од 24 часа, и со тоа водата што се загреала во
текот на денот да се користи навечер.

Сл.6.3 Без разлика дали системот е директен или
индиректен,резервоарот за складирање на вода е интегрален дел од
системот
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Сл.6.4 Типичен соларен систем за топла вода со инсталиран колектор
на покривот и соларен пред-загреан складиштен резервоар во подрумот
кој е поддесен со домашниот бојлер за топла вода. Соларниот
резервоар опслужува во куќата се додека има доволно топла вода. Кога
температурата ќе падне премногу ниско тогаш конвенционалниот
загревач на топлина се активира и дистрибуира топла вода низ куќата.

6.4

Процес на дизајнирање на системите за топла вода

Кои се чекорите за дизајнирање на оптимален соларен систем за топла
вода? Имаме многу различни типови на соларни системи за топла вода кои имаат
различни можности, опции и цени. Важно е да се следат следните чекори :
1. Одредување на променливите параметри


Употреба на топла вода.
Колку поголема побрувачка на топла вода, толку поголем
колекторот треба да биде.
2. Капацитет на резервоарот

3.

Релевантен од количеството на топла вода што протекува во

колекторот.
Типот на топла вода

 Може да ги лимитира изборите на резервоарот и колекторот
4. Клима / Изолација
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Колкава е минималната и максималната температура на
амбиентот, изолацијата, снег, сите овие влијаат на изборот на
колектор.
5. Позиција


7.

Физичка локација на колекторот и на резервоарот.

КОМБИНИРАНА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО
ДОМОВИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМИ СО ВКЛУЧЕНИ
ГОРИВНИ

ЌЕЛИИ

И

АНАЛИЗА

НА

ЕНЕРГЕТСКАТА

ИСКОРИСТЕНОСТ

7.1

Опис на горивна ќелија

Горивните ќелии се електрохемиски уреди кои директно ја претвораат
хемиската енергија добиена со реакција во електрична енергија. Основната
физичка структура или изградба на блок од горивни ќелии се состои од слој
електролит во контакт со порозна анода и катода и на двете страни. Шематски
приказ на горивна ќелија со реактант / произведени гасови и јонски спроводливи
насоки низ ќелијата е прикажан на Сл. 7.1

Сл. 7.1 Шема на единична горивна ќелија
Во една типична горивна ќелија, гасовитите горива постојано се
доставуваат кон анодната ( негативна електрода ) комора и оксидант ( како на
пример кислород ) се доставува до катодниот простор ( позитивна електрода ) се случуваат електрохемиски реакции на електродите за производство на
електрична енергија. Горивната ќелија е уред за претворање на енергија која
теоретски има можност за производство на електрична енергија онолку долго
колку што гориво и оксидант се доставува до електродите. На сл.7.2 е прикажан
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едноставен дијаграм кој покажува како горивната ќелија работи. Во реалноста,
деградацијата, првенствено корозија или дефект на компонентите го ограничува
практичниот работен век на горивните ќелии. Треба да се има на ум дека
видовите на јони и нивниот транспорт можат да се различни, влијаејќи на местото
каде се произведува вода и отстранување на истата, со тоа имаме системско
влијание. Јонот може да биде позитивен или негативен, што значи дека јонот
носи позитивен или негативен полнеж (суфицит или дефицит на електрони ).
Горивото или оксидирачките гасови протекуваат поминувајќи ја површината на
анодата или катодата, спротивно од електролитот и генерираат електрична
енергија со електрохемиска оксидација на горивото, најчесто водород, и
електрохемиско намалување на оксидантот, најчесто кислород.

Сл.7.2 Шематски приказ на едноставна горивна ќелија

7.2

Енергетска ефикасност кај централизирано производство на
електрична енергија

Би било најдобро кога испуштената топлина со отпадните гасови која се
емитира во процесот на генерирање од големи енергетски постројки, да би
можело да биде конвертирана во топлинска енергија за загревање на простории
или на вода и со тоа да се зголеми искористувањето на вложената енергија. Како
и да е, не се практикува да се испраќа жешка вода (топлинска енергија) до
домовите преку цевки од многу далечни локации како на пример големи
енергетски постројки.
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Сл.7.3 Шематски приказ на распределба на вложената енергија кај
централно производство на електрична енергија
На пример, кај термоенергетските постројки, голем дел од термалната
енергија за вртење на турбината за да се генерира електрична енергија е
испуштен во воздухот или во морињата без да биде искористена. Таква загуба од
исфрлена и неискористена топлина достигнува околу 59%. Затоа, централно
производство на електрична енергија кај термоенергетските постројки може да
искористи околу 41 % од расположливата енергија од горивото (100%).

7.3

Енергетска ефикасност во производството на ел. енергија во домовите

Когенеративните системи во домовите овозможуваат да се користи
топлинската енергија при производство на електрична енергија.

Сл.7.4 Шематски приказ на искористување на енергијата кога се користат
горивни ќелиии
Производството на електрична енергија во домовите со користење на
горивните ќелии предизвикува мали енергетски загуби во услови кога доставата
на горивото се врши од постоечка гасна инфраструктра. Кога електричната
енергија се произведува во домашни услови користејќи домашна горивна ќелија
со искористеност при производтсво на електрична енергија од 39% и
искористеност на повраток на топлината од 56%, 95% од вложената енергија
може да се искористи, а како контраст, само 41% може да биде искористена кај
централниот енергетски систем за производство.
Таму каде што когенеративните системи произведуваат и користат
електрична енергија во исто место, немаме загуби при пренос на енергијата, и
ефективно се користи топлината произведена при производство на електрична
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енергија за загревање на вода или простории. Со тоа се елиминира загубата на
енергија и имаме намалено емитирање на СО2.

7.4

Горивни ќелии - идеални за производство на ел. енергија во домовите

Многу типови на когенеративни системи веќе се користат.

Сл. 7.5 Главни предности кога се користат горивни ќелии
Различните типови на когенеративни горивни ќелии произведуваат
електрична енергија користејќи хемиска реакција добиена од горивото, така да
отпадните гасови се чисти. Дополнително, ако тие имаат некој механички
движечки делови, тие функционираат многу тивко. Големината на уредот е
слична на онаа од СО2 топлинските пумпи, што одлично се вклопува во домовите.
Со овие предности, когенеративните горивни ќелии за домашна употреба имаат

висок степен на искористеност кој одговара за урамнотежување на енергија и
топлина за загревање на вода и простории во домаќинствата.

7.5

Намалување на примарната енергија со воведување на

горивните

ќелии
Следното прикажува споредување помеѓу влезната примарна енергија за
домашна употреба користејќи гас вода/собно греење и користење на горивна
ќелија за домашна употреба под претпоставка дека побараната електрична
енергија е за загревање на вода и простории во домаќинствата.

7.5.1 Годишна потрошувачка на енергија кај четиричлено семејство


За производство на потребната енергија за загревање на вода и просторија
во домаќинствата ( 7047 kWh), гас еднаков на 9555 kWh мора да се внесе во
гас вода / греење на просторија како гориво .



За производство на електрична енергија за домашна потреба ( 5868 kWh),
15903 kWh во енергија мора да се внесат во енергетската постројка.
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7.5.2. Кога ќе се користи горивна ќелија


За производство на потребната енергија за загревање на просториите во
домовите ( 7047 kWh) ,гас еквивалентен на 14,949 kWh мора да се внесе во
горивната ќелија како гориво.



Откако горивната ќелија произвела 3301 kWh електрична енергија и во
текот на производството се произвела топлина потребна за загревање на
водата и просториите, домот има потреба од други 2567 kWh електрична
енергија.



За да се направи да нема недостаток на електрична енергија (2567 kWh),
6957 kWh на енергија мора да се внесат во енергетската постројка.



Од горе наведеното, главниот извор на енергија од 25458 kWh мора да се
внесе за домашно користење за гас вода / собно греење.



Ако во домот се употреби горивна ќелија, примарната енергија што треба да
се внесе ќе биде 21906 kWh. , што донесува заштеда на примарната
енергија од 3553 kWh. Ова е еквивалентно на намалување на емисијата на
СО2 за 1300 кг/годишно

Сл.7.6 Заштеда на енергија со користење на горивни ќелии

7.6

Систем и системски компоненти

Горивната ќелија е еден дел од системот за електрична енергија. Но,
системот е направен и од други системски компоненти за доставување на
водород и исто така DC/AC конвертер. Дијаграм на когенеративен систем со
PEMFC [ горивни ќелии со полимер електролитска мембрана или протонски
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разменувачка мембрана. (Polymer electrolyte membrane or proton exchange
membrane fuel cells (PEMFC) ] е претставен на сл.7.7.

7.7

Реформатор на горивото

Во јаглеродно-горивно управуваните системи со горивни ќелии,
горивните конвертори се одговорни за производство на водород како природен
гас, метанол, амонијак, LPG итн.. Реформаторската/пречистувачката единица
мора да биде прилагодена на индивидуалните оперативни барања (динамички
оптоварувања). За динамички PEMFC особено со мали горивни конвертори,
проблем
е
нивната
комплексност
со
подсистеми
како
што
се
десулфуризатор,реформатор, CO променлив реактор и систем за отстранување
на CO ( = 10 ppm), кои можат да бидат Pd – мембрани или селектирани
оксидајзери.
Во мрежно поврзани станбени горивно ќелијни (FC - Fuell Cell) системи ,
електричната енергија треба да биде трансформирана во квалитет што го има
мрежата и безбедносните спецификации. Развојот на FC интегрираните
инвертeри ќе бараат помали трошоци , а тоа може да се постигне со високо
интегриран единичен чип-дизајн на моќност и логистички контроли во рамките на
системскиот контролор. Цената за специфичен инвертeр би се намалила кога
инвертeрите ќе достигнат масовно производство во иднината.

Сл.7.7 DC / AC конвертeр и контролори на системот
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7.8

Сигурносни уреди

За мали станбени когенеративни системи со вклучени горивни ќелии,
општо земено тие се инсталирани во подрум или во специјално наменети
простории, посебно внимание треба да се посвети на безбедноста.
Прелиминарните резултати покажале дека потребна е принудна вентилација или
со природна или со принудна конвенкција. Алтернатива е да се инсталираат
евтини кастумизирани
сензори на места со највисока можна водородна
концентрација.

7.9

Горивни ќелии за домашна употреба – со ниска и со висока работна
температура.

Значителни напори се уште се потребни за намалување на трошоците и
зголемување на електричната искористеност со цел да се имплементираат
практични станбени когенеративни системи кои ќе користат ниско-температурно
разменувачки мембрански горивни ќелии ( LT-PEFCs). Како и да е, откако LTPEFC се управува на околу 80°C, отпорноста на труење со CO на платинестиот
катализатор е ниска. Како резултат на тоа , не само што изменувачки конвертер
со голем капацитет и одреден оксидант се потребни, но исто така и елемент со
високо - волуменски третман на водата и резервоар за жешка вода се потребни,
сл.7.8 . Понатаму, PEM и LT-PEМFC треба постојано да се навлажнуваат, а со
тоа системот за навлажнување зазема голем дел во трошоците и комплексноста
на системот. Од друга страна пак, станбените когенеративни системи кои
користат високо температурни полимерски разменувачки мембрански горивни
ќелии (HT-PEFCs) работат на температура од 120°C, имаат висока отпорност кон
CO труење на платинестиот катализатор. Во ваквите системи, единицата за
третман на водата и резервоарот за жешка вода можат да бидат многу
покомпактни. Покрај тоа, поради тоа што не е потребно навлажнување на
електролитот (Сл.7.9) многу е полесно да се достигне намалување на цената.
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Сл.7.8 Шема на систем со горивна ќелија LT-PEMFC

Сл.7.9 Шема на систем со горивна ќелија HT-PEMFC
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7.10

Топлински баланс и електрична ефикасност кај LT-PEMFC – и HTPEMFC когенеративни системи за домашна употреба

Работната температура кај LT-PEМFC е помала од 100 °С, и со тоа е
потребно да се согорува дел од горивото со ослободени гасови за да се
произведе пареа за реформаторскиот процес сл.7.10. Од друга страна, во случај
на HT-PEМFC и работна температура од 150-170 °С ,пареа може да се
произведе од ослободената топлина од горивната ќелија сл.7.11, и со тоа како
резултат, искористувањето на горивото кај HT-PEMFC е поголемо отколку кај LTPEMFC. Во случај на ќелии со цврст оксид (SOFC) ,кои работат на температура
околу 700 °С, не постои материјал кој ќе биде погоден за заптивање на гасот.
Како што е прикажано на сл.7.12 , електричната ефикасност на системот е
генерално утврдена како грубо земено дека е продукт од ефикасноста на
производството(волтажа на ќелијата) и искористувањето на енергетскиот систем
( искористеност на горивото) . Според сл.7.12, електричната искористеност на
HT-PEМFC која може да достигне искористување на горивото од 85-90% е
повисока од онаа кај LT-PEМFC или пак кај SOFC може да се достигне само 7075% искористеност на горивото.

Сл.7.10. Баланс на топлината кај
LT-PEMFC

Сл 7.11. Баланс на топлината кај
HT-PEMFC
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Сл.7.12 Електрична искористеност на системот

Во заклучок можеме да истакнеме дека во дадениот пример покрај
предложените когенеративни системи со вклучени горивни ќелии, под одредени
услови се добра алтернатива таму каде што има потреба од електрична енергија
и од загревање или ладење и се очекува дека во блиска иднина ќе биде уште
повеќе профитабилна употребата на горивните ќелии со порастот на цената на
електричната енергија.
Станбените електрични и топлински оптоварување обично не се во фаза.
Згора на тоа, електричните и топлинските оптоварувања можеби нема да се
блиску до оптоварувањата што се произведени од горивната ќелија. Затоа е
тешко да се донесе одлука за избор на правилната големина на горивна ќелија.
Когенеративните апликации со горивни ќелии во стамбените објекти можеби ќе
бидат одбрани и селектирани за да ги компензираат вкупните електрични или
топлински побарувања, или целосно топлинска побарувачка како дел од
електричната побарувачка или пак целосна електрична побарувачка како дел од
топлинската побарувачка. Возможноста на електричната моќност од мрежата,
дозволата за повраток на произведената DC во мрежата после претворањето во
AC, ќе има ефект и крајна одлука во согласност со другите технички и економски
фактори. Во зададениот пример е прикажана не само заштеда на енергија туку
голем yдел има намалувањето на емисијата на CO2 и кога секој дом би можел да
користи горивна ќелија, придобивките за здрава животна средина би биле од
непроценливо значење. Главна пречка за користење на горивни ќелии во
домаќинствата е високата цена на чинење, но во блиска иднина можеби цената
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ќе се намали и горивните ќелии ќе бидат достапни за секого. Покрај горивните
ќелии дополнителна сложеност на системот се и горенаведените елементи на
целокупниот систем и со тоа цената уште повеќе расте. Останува да видиме во
иднина во која насока ќе се движи производството на енергија.

8.

ФОТОВОЛТАИЦИ

8.1

Што се фотоволтаици?

Фотоволтаичните ќелии ја претвораат сончевата светлина директно во
електрична енергија. Струјата што тие ја произведуваат е DC ( еднонасочна
струја ) и може:


Да се користи директно како DC (еднонасочна струја)



Да се конвертира во АС ( наизменична струја ) или



Да се складира за понатамошна употребна

Основен елемент на фотоволтаичниот систем е соларната ќелија, која е
направена од полупроводнички материјал, најчесто силикон(силициум).Кај овие
системи немаме подвижни делови, не се штетни по околината и ако правилно се
инсталирани спрема околината тогаш теоретски би немало причина поради која
би биле надвор од употреба. Бидејќи сончевата светлина е достапна насекаде,
фотоволтаичните уреди можат да даваат електрична енергија секаде каде што ќе
биде потребно. Поради неисцрпниот извор на енергија од сонцето кој ќе трае
многу долго, фотоволтаиците се очекува да бидат најшироко распространет
извор на енергија во целиот свет. Фотоволтаиците се стандардизирани и со тоа
нивната излезност може да биде практично било која апликација, од рачни
часовници, калкулатори, подвижни телекомунакациски системи, мали полначи на
батерии, па се до големи мрежни енергетски станици кои генерираат енергија
само од сонцето. Фотоволтаиците можат да бидат направени постепено, со
надополнувања на панели кои лесно се монтираат за разлика од
конвенционалните системи кои генерираат енергија од фосилни горива или
нуклеарно гориво и кои истите мора да се со многу голема снага за да бидат
економски оправдани.

8.2

Како работат фотоволтаиците?

Фотоволтаичните ќелии се среќаваат во различни форми, но најчеста
структура е сендвич од полупроводнички материјали во кои голема мера
завземаат диоди, или p-n спој е направен. Во присуство на светлина се генерира
електричен полнеж во местото каде што се вкрстваат два материјали за да се
создаде полнење слично како кај катодата и анодата. Процесот на изработка на

59

правење на ќелии тежнее кон традиционалните полупроводнички процеси, исти
како процесите што се користат за правење на микрочипови со “ допинг “ на
силиконот со други елементи, користејќи дифузија и јонска имплантација на
елементите во силиконот. Електричната струја се пренесува од ќелијата низ
мрежата од метални контакти на предната страна од ќелијата која не го
попречува влегувањето на светлината во силиконот од ќелијата. Контакт на
задната страна од ќелијата го комплетира колото и антирефлетивен слој ја
минимизира количината на сончева светлина да се рефлектира назад од
силиконот и со тоа се максимизира светлината која се користи за генерирање на
струја.Ова е прикажано на слика 8.1.

Сл.8.1 Напречен пресек на соларна ќелија

8.2

Што се фотоволтаични системи?

Фотоволтаичните ќелии обично се групирани во еден модул за полесно
користење. Фотоволтаичниот систем се состои од еден или повеќе
фотоволтаични модули, кои ја претвораат сончевата светлина директно во
електрична струја. Други елементи кои се јаваат кај овие системи се AC/DC
инвертер, резервен извор на енергија, батерија за складирање на електрична
струја за кога ќе биде потребна покасно истата, полнач на батерии, контролен
центар, монтажни структури и разни кабли и осугурувачи. Потребно е да се
напомене како предупредување дека DC ( еднонасочна струја ) е многу поопасна
од AC ( наизменичната струја ). Тоа е така затоа што кај еднонасочната струја
нема прекин во течењето на струјата и доколку се држи жица низ која тече
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еднонасочна струја, мускулите се згрчуваат и не е возможно истата да се пушти.
Значи при еднонасочна струја треба да се посвети преголема внимателност кога
се ракува со неа.

8.3

Зошто фотоволтаици во домовите?

Дури и тогаш кога е облачно времето, фотоволтаичните панели можат да
генерираат доволна моќност или дел од електричните побарувања на објектот.
Флексибилноста на фотоволтаиците овозможува нивно користење во многу
градежни производи, како на пример во соларните ќерамиди, завесни ѕидови и
декоративни екрани, кои директно ги заменуваат конвенционалните материјали
во изградбата на објектите. Овие производи служат за исти структурни и
временски заштитни намени како и традиционалните алтернативи , но нудат
дополнителни добивки со генерирање на електрична енергија за потребите во
куќата.

8.4

Што има еколошко со фотоволтаиците?

Со производството на електрична енергија од секој квадратен метар може
ефикасно да се намали емисијата од повеќе од два тони на CO2 во атмосферата
во текот на корисниот век на нив. Широката примена на фотоволтаиците кај
домаќинствата може да помогне за намалување на влијанието врз човековата
средина од објектите кои се одговорни за генерирање на повеќе од 50% од сите
емисии на стакленични гасови глобално во светот. Доколку ја земеме на пример
Оксфорд Еколошката куќа, при пресметка на влијанието на фотоволтаиците врз
средината мора да ги знаеме конверзијата на вредности во Англија,
ослободената количина на CO2 во атмосферата за секоја единица енергија
испорачана во куќата. Се проценува дека во просек претворањето на
искориствање на термалната енергија во електрична кај постројките во Англија е
околу средна вредност 37 проценти. Резултатот е добиен со 65% јаглен,15% гас,
22% нуклеарно гориво и 9 % масло. Врз основа на податоците од мониторингот,
фотоволтаичните системи произведуваат 3093 kWh годишно, или вкупно околу
77000 kWh во 25 годишен работен цилус.
Фотоволтаичните ситеми кај Оксфорд еколошката куќа избегнуваат
ослободување 1,84 тони на CO2 во годината. Овие вредности можат да се
екстраполираат за да се зададе избегнување на емисија на гасови со масивен
програм на инсталација на фотоволтаиците во домовите.
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Сл.8.2 Фотоволтаичен покрив
Табела 8.1. Последици за околината со производство на фотоволтаици
Оптоварување
Енергија (kWhth kWhCO2 (g1)
kWh-1)
SO2 (g kWh-1)
NOx (g kWh-1)
Честички (g kWh-1)

PV (monocrystalline silicon)
0.38
74
0.43
0.21
0.03

Електрична енергија во UK
0.61
672
4.20
2.10
0.32

Табела 8.2 Придобивки на околината со фотоволтаичните системи
Вкупни
Енергија и емисии

PV (monocrystalline silicon)

Електрична

избегнати

енергија во UK

емисии

Енергија(GWhth)

29

47

(25 години)
18

CO2 (тони)
SO2 (тони)
NOx (тони)
Честички (тони)

6
0.03
0.02
0.002

52
0.32
0.16
0.02

46
0.29
0.15
0.02

Соларните електрични фотоволтаични системи сега се економична и
вредна технологија во многу делови на светот. Повеќе од тоа, тие се разумни
економски инвестиции за обичните домаќинства кои сакаат да започнат да се
заштитат во иднината од климатските промени и промените поврзани со
енергијата.Треба да се земе во предвид следното:
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Климатските промени се двигател кон потег за воведување јаглеродни
даноци кои ќе ја поскапат енергијата.



Намалувањето на фосилните горива ќе ја зголеми цената на нафтата и
гасот. Се проценува дека ни остануваат околу 40 години резерви на нафта
и 60 години резерви на гас. Со недостаток на нафтата и гас, цените на
горивата ќе бидат многу непредвидливи.



Климатските промени можат да го зголемат греењето или ладењето на
нашите куќи во енергетски аспект со промена на климата на потопло или
поладно.



Сигурност за енергетска достава. Фотоволтаичните системи можат да
доставуваат електрична енергија дури и за време на исклучување на
струјата како резултат на лошите услови за набавка или лошите
временски услови.

Предности на фотоволтаиците како домашни извори на енергија

8.5


Тие се чисти еколошки енергетски извори. Не произведуваат CO2, NOx ,или
SO2 емисии.



Силиконските фотоволтаични
производство.



Исплатливоста ( времето за кои фотоволтаиците ќе произведат толку
енергија колку што е потребно за да се произведат) е 2 – 5 години, додека
животниот век на фотоволтаичните панели е повеќе од 20 години.



Тие се тивки.



Имаат потреба од мало оддржување. Откако ќе бидат поставени потребно

панели

не се

токсични

во

нивното

е да се чисти површината, специјално во услови каде има прашина.

8.6



Можат да обезбедат енергија на локации кои се далеку од главната мрежа
за напојување.



Фотоволтаиците се преносна технологија и можат да се преместуваат
лесно.



Можат да обезбедат енергија кога има исклучување на струјата.

Процес на дизајнирање на фотоволтаичен систем

Постојат многу типови на фотоволтаични системи со различни
карактеристики, можности и цени. Важно е да се следат чекорите кои ќе ги
објаснеме тука така да фотоволтаичните системи да ги исполнуваат сопствените
барања.
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Чекор 1. Избор на Вашиот систем
Каков тип на систем е потребен? Дали да биде со батерии? Дали сакате
опрема за со еднонасочна или наизменична струја? Дали ќе биде системот
поврзан со електричната мрежа, па да може да се експортира вишокот на струја
во текот на денот кога не е потребна струјата за потоа да се зема струја во
ноќните саати од мрежата кога ќе биде потребна? Ова се вика мрежно - поврзан
систем. Дали ќе сакате фотоволтаичните системи во комбијација со ветерните
системи да ги покриваат сите енергетски барања?

Сл.8.3 Самостоен DC систем

Сл.8.4 Самостоен DC/AC систем
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Сл.8.5 Хибриден систем

Сл.8.6 Мрежно-конектиран систем
Чекор 2. Одредување на средниот број на саати на сончева светлина
Од метеоролошката станица која што е најблиску до вашата куќа, да се
направи преглед на средниот број на сончеви саати за секој месец од годината за
локацијата на куќата. Треба да се определи и минималниот број на сончеви саати
за локацијата и за месецот кога се очекува да се користи фотоволтаичниот
систем. Минималниот месечен број на сончеви саати е бројката на сончеви саати
за месецот со најмала средна вредност на бројот на сончеви саати. Најдобро е
да не се земаат во превид зимските месеци во месеците за користење кога се
определуваат минималните месечни сончеви саати, дури и кога се инсталира
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систем од фотоволтаици кај трајна градба, каде бројот на сончеви саати во тие
четири месеци тежнее да биде низок. Доколку се купи многу голем систем, некоја
друга форма на резервна снага како на пример генератор или мрежно
напојување ќе биде потребен за зимските месеци. Најчесто користен пристап на
дизајнирање на фотоволтаичните системи е таков да системот оптимално да
функционира за време на осумте месеци од годината кога сончевите саати се
поголеми. Месецот со најмал број на сончеви саати од тие 8 месеци се селектира
за минимален број на сончеви саати месечно. Доколку не сакате да имате
резервна енергија или мрежно поврзување или пак бројот на сончеви саати во
зимските месеци е висок, тогаш може да се земат во предвид сите 12 месеци за
утврдување на минималниот број на саати месечно на сончева светлина. Ако се
подели минималниот број на сончеви саати во месецот со 30, ќе се добие
средната вредност на сончеви саати. На интернет може да се најдат едноставни
алатки кои се бесплатни и доста точни и доволни за пресметка на сончевите
саати за мали објекти и секој добавувач на фотоволтаици би требало да е во
можност да ги провери пресметките.
Чекор 3. Утврдување на вкупното дневно енергетско оптоварување
Се прави Енергија – Буџет табела како што е подолу прикажано. Се
започнува со “ Електрично оптоварување “, колоната со наведување на сите
уреди во домот кои консумираат електрична енергија.
Табела 8.3 Енергија – Буџет табела – како пример
Електрични
Оптоварувања

Номинална снага

Саати/ден

часови

Watts
Телевизор
Микровлна
Правосмукалка

330
1000
800

Дневно Watt

3
0.25
0.75

990
250
600

Номиналната снага на секој уред може да се определи со користење на
листата за моќност на општите алати и уреди за да се најде типичното
консумирање на снага за познатите апарати, или со читање информациите за
уредот кои обично се на задната страна испишани и обично секогаш е дадена
моќноста на апаратот во вати (W). Доколку снагата не е дадена тогаш може да се
пресмета со помножување на амперажата (А) на уредот со волтажата ( VAC за
наизменична струја и VDC за еднонасочна струја).
На пример: ако блендерот има 2.45 А и 220 VAC , се помножува 2.45 А со
220 VACи се добива 540 W номинална снага.
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Табела 8.4 не ја дава снагата за фрижидерите и замрзнувачите бидејќи
циклусот на вклучувања и исклучувања е автоматски и со тоа е тешко да се
претпостави колку саати во денот тие работат. Наместо тоа, табелата ни ја дава
дневната типична консумација во ват – часови. Алтернативно, ако на
фрижидерот или замрзнувачот има налепница однапред
со енергетска
потрошувачка во годината или месечно, прикажана во kWh, тоа може да се
искористи за пресметка на дневните ват часови. Се дели вредноста на бројот од
kWh со 365, или со 30 ако се бројот се однесува за месечна консумација. Се
помножува со 1000 за да се одредат дневните ват часови на уредот.
На пример: ако фрижидерот има енергетски рејтинг 768 kWh годишно, се дели со
365 и се добива 2.104 kWh дневно. Се помножува со 1000 и се добива 2104
дневни ват часови.
Се додаваат дневните ват часови од сите уреди и се определува вкупнот
број на дневни ват часови. Се дели бројот со претпоставениот коефициент на
искористување на инвертерот,на пример 0.85 за да се добие вкупното дневно
оптоварување. Фотоволтаичните системи произведуваат DC струја, исто така и
фотоволтаичните системи со батерии и тие складираат DC струја. Најчесто
користените апарати работат на АС струја. Како резултат, инвертерот треба да ја
конвертира DC струјата во АС. Одредена снага ке се изгуби во конвертирањето,
така што инвертерите имаат степен на искористување од 75-90 %.
Вкупните дневни ват часови поделени со факторот на степенот на искористување
на инвертерот,земено да е 0.85 , го дава вкупното дневно оптоварување.
Табела 8.4 Типична моќност( изразена во вати ) кај најчесто употребувани уреди

Блендер

700

Осветлување ( 60 W сијалица)

60

Греач

500

Осветлување( флуоресцентно,15
cm со еден завршеток )

9

Компјутерски печатач

40

Осветлување ( флуоресцентно,
1.2 m со двоен завршеток )

50

Саат

2

Микровална

1000

Кафемат

900

Радио

5

Компјутер/монитор

75

Сателитски ресивер

25

Водна пумпа

1350 Пила циркулар

950

Машина
за
перење
алишта(автоматска)

500

Пила лентеста

400

Вентилатор( пренослив )

115

Правосмукалка

800

Стерео

30

Печка со форсирана циркулација

350

Тостер

1150 Сушара за аличта на гас

Пегла

1000 Фен за коса

Ласерски принтер

700

Рачна дупчалка

25
1500
300
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Телевизор
Машина
садови

Видео рекордер

330
за

120

перење 1300 Миксер

100

Замрзнувач ( 0.425 m3) 2500 Замрзнувач ( 0.425 m3)
пред 1993 год.
( без мраз)

3600

Замрзнувач( 0.425 m3)
( нов тип )

1600 Замрзнувач (0.425 m3)
( без мраз) ( нов тип )

2500

Фрижидер/замрзнувач
( 0.34 m3 )пред 1993 год.

2500 Фрижидер/замрзнувач
3100
3
( 0.34 m )пред 1993 год. ( без мраз
)

Фрижидер/замрзнувач
( 0.34 m3 ) ( нов тип )

1600 Фрижидер/замрзнувач
( 0.34 m3 ) ( без мраз )

1700

* Вредностите се приближна вредност.

Табела 8.5 Типични дневни ват часови на консумација во часовни интервали во
зима

Тип на

Watts Min/ 6

оптоварување
Правосмукалка

h
500 30

Радио во спална

7

Миксер

100 10

Фрижидер

200 10

Радио во кујната

7

Факс

60

8

60

Стерео

200 0

Телевизор

64

60

Водна пумпа

50

20

10 11

12 13 14 15

16 17

18 19 20

21 22 23

24 1

2

3 4

33 33 33 33 33

33 33 33

33 33 33

5

( еднаш неделно)

7
17
33 33

33 33 33 33

33 33 33 33

7

7

250 4
5

9

250

60

Нинтендо

Против

7

7

17

17

17

5

5

64

64

33 33 33

7

64 64

17

64 64

50 60

50 50

50 50 50 50

50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 50 50

50 50 50

50 50 50

10

10 10

10 10 10 10

10 10

10 10 10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10

пожарен систем
Бојлер
Машина за
садови
Пегла
Чајник

60

1200 20

10 10
40
0

500 60
0

50

20

Тостер

800 10

Машина за

500 20

0

0

0

0

0

0

13
16

перење алишта
Столна ламба

7
10 10

10

60

Ламба во

10

30

5

капатилото
Ламба во

13

60

13

спалната
Декоративна

10

60

3
10

1
5

10 10

0
13

10

10 10 10 10

10 10

10 10 10

5
13

10 10 10

ламба
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Ламба во WC

10

30

Ламба во

13

60

трепезарија
Ламба за
читање
Вкупно
103

12 60
4521

924

5

5

5

13
12 12 12 12

12 12

5

5

13

13 13 13 13 13

13 13 13

12 12

12 12 12 12 12

12 12 12

103 377 270 105 122 360 629 105 505 135 192 130 158 224 202 197 210 128 120 103 103 103 103

Чекор 4. Утврдување на оптоварувачкиот профил
Откако се направени пресметки за вкупното оптоварување, се црта график
според тоа кога се користат овие оптоварувања. Се ставаат часовите од денот на
у - оската и оптоварувањата на х – оската , и се цртаат саатите од секој
поединечен уред кога ќе се користи и ватите во тој саат. Кога ќе се направи тоа,
ќе може да се сумира и да се направи график од проектираната дневна
електрична енергија и да се добие профилот на оптеретувањето. Овој профил ќе
има две карактеристики кои се важни во дизајнирање на системот :


Типичното вршно оптоварување во куќата.Тоа е најголемата потреба на
енергија кога е потребна на сите уреди и во исто време.



Типично базично оповарување во куќата. Тоа е енергијата која е
константно потребна за уредите како што се фрижидерот и факс
машината.



Намалување на оптоварувањата. Ослободете се од апаратите за кои
мислите дека се може и без нив, заменете ги со ниско- енергетски уреди.
На пример, отстранете едно од светлата во ходникот или бројот на светла
во дневната соба. Заменете ги сите сијалици со ниско – енергетски и
заменете го стариот фрижидер и старата машина за перење алишта со
низок енергетски рејтинг. Со овие мерки ќе се намали вкупното
оптоварување на системот , а и исто така вршното и базичното
оптоварување.



Пренасочено оптоварување. Тогаш кога имате вклучени машина за
перење и пегла во исто време, започнете нова навика да приклучувате
само еден голем потрошувач во тоа време. Со тоа, ќе утврдите дека
вршните оптоварувања се намалиле значително, додека базичното
оптоварување и вкупното оптоварување нема да се променат. Затоа во
Германија се утврдило дека лугето кои ги користат нивните
фотоволтаични системи најдобро што може , тоа се пензионираните луѓе
кои се дома по целиот ден и можат да управуваат со нивните задолженија
и со тоа ги намалуваат вршните оптоварувања.
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Сл.8.7 Профил на оптоврувањата кај Оксфорд Еколошка куќа каде што се
покажува генерирањето на електрична енергија во зима.
 Намалување на оптоварувањата во домовите
Намалување на оптоварувањата со ниско – енергетско осветлување


Да не се преосветлува куќата. Да се одбере внимателно позадинскто
осветлување, да се знае задачата на осветлувањето и функцијата на
осветлувањето за да се осигура дека нема да се фрлаат непотребно пари
и енергија. Осветлете го подот каде што ќе треба да се оди, а не таваните.
Осветлете го местото каде што ќе читате, а не ѕидовите.



Користете ниски општи светлосни нивоа.



Избегнувајте темни засенувачки места кои ја апсорбираат светлината.



Секогаш користете енергетски штедливи флуоресцентни ламби, или пак
најнов тип лед ламби , кои чинат повеќе , но се исплатува за подолг
временски период. Традиционалните ламби со вжарена жица околу три
четвртини од консумираната енергија ја претвораат во топлина наместо
светлина, кое е добро во зима, но неоправдано во летно време.

Намалување на оптоварувањата со внимателен избор на опремата.


замрзнувачи со врата која се отвара во вертикален правец, а не исправени
замрзнувачи кај кои кога ќе се отвори вратата ладниот воздух излегува
надвор. Користете ниско-енергетски рангирани замрзнувачи, со дебела
изолација околу нив и добро заптивање на вратата. Ова може да се
провери во самата продавница со лист хартија. Доколку листот хартија се
лизга лесно кога е ладен замрзнувачот, тоа значи дека нема добро
заптивање. Оштетените врати од постарите модели замрзнувачи треба
да се заменат или поправат. Да не се поставуваат до извори на топлина
како шпорети или машини за сушење алишта. Да има доволен простор за
слободна циркулација околу изменувачот на топлина, за да не дојде
концентрација на топлина околу него.
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Фрижидери. Да се одбере фрижидер со најмал енергетски рејтинг.



Фрижидерите со CFCs(chlorofluorocarbons) и со HCFCs
( hydrofluorocarbons )треба да се избегнуваат.



Треба да се користат машини за перење со доставена топла вода , а не
самите машини да ја греат водата бидејќи на тој начин трошат многу
струја. Машините со врата од страна користат 50-70 % на вода помалку од
машините со врата одозгора , и тие исто така се со понизок енергетски
рејтинг. Подобро е да се купи машина со голем број на вртежи, на пример
3000 min-1.Зема помалку време за центрифугирање на алиштата од тие
што се со 1000/1500 min-1.

Чекор 5. Определување на големината на фотоволтаичниот систем
Оптималната големина на системот зависи од многу надворешни фактори,
како што се расположивиот буџет, трошоците за системот, субвенции од
државата, количината на енергија што ќе се користи во објектот. Еве некои опции.


Низа со базно оптоварување. Со оваа опција се генерира во текот на
годината обично малку над базните оптоварувања на објектот. Системот
за базно оптоварување многу ретко би испорачувал кон главната мрежа и
обично е дизајниран да нема таква можност.



Самостоен систем. Кај овај систем се користат батерии за да се складира
енергијата за да се користи покасно кога ќе има потреба.



Нулта – енергетска куќа поврзана во мрежата. Вкупното годишно
оптоварување треба да е еднакво или помало од излезноста на системот
во 12 месеци.

Чекор 6. Избор на модули
Во изборот на тип на панел треба да се земе во предвид следното:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Излезната моќност која се бара од панелот
Достапната површина на покривот за панелите
Која боја ќе биде покровот
Појавата / текстурата на панелите
Која големина на панелите се вклопува во архитектонскиот лик на објектот
Саканата трајност на панелите

Потребната површина на фотоволтаичната низа (Аpv - m2 ) може да се
пресмета од изборот на избраната фотоволтаична снага со користење на
формулата:
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Apv =

[ m2 ]

-каде што Ppv (kW) – номинална снага на на фотоволтаичната низа, и
– ефикасност на модулите.
Количеството на електрична енергија која ќе биде генерирана од покривот
како еден дел од оптоварувањата во домаќинствата го објаснивме со горе
изнесеното. Значи ако се знае бараната вршна снага тогаш со прегледот на
излезноста на панелите ќе се одреди колку панели ќе се потребни за да се
постигне саканата снага на системот. Ако се избере помала искористеност, и
поевтини, како на пример аморфно силициум панели(amorphous silicon panels) ,
тогаш е потребна поголема површина на покривот за да се сместат. Ако се
користат поефикасни поликристални модули ( polycrystalline modules ), не само
што е потребно помала површина за генерирање на истата снага, тие се многу
издржливи.

Табела 8.6 Избор на модул

Тип на модул

Изглед

Модулот е
направен од
Monocrystalline
кружни
полигонални
форми
Polycrystalline

Amorphous

Сјајна
кристална
хаотична
форма
Обичен,
монотон

Боја

Ефикасност

Трајност
(во
години)

10 – 16 %

25-30

Црна, плава

8-12 %

20-25

Црвен,зелена,
портокалова,
црна,плава,жолта

4-8 %

15-20

Црна,плава

При дизајнирањето на мрежата потребно е да се избере бојата од
покривните ленти која ќе ги сврзува модулите меѓусебно. Потребно е да се
избере дали лентите ке бидат иста боја со модулите или ќе заземаат дел од
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изгледот со контрасни бои за да се создаде баланс и хармонија кај изгледот на
куќата.
Чекор 7. Избор на инвертер
Инвертерот е потребен за да ја претвора еднонасочната DC струја во
наизменична АС струја. Големината на инвертерот ке зависи од повеќе фактори.
Оптималниот сооднос инвертер/фотоволтаичен модул за даден инвертер зависи
главно од колкаво количество на светлина прима низата во текот на денот.
Селекцијата на инвертерот за во мрежно-конектиран систем обично ја
зема во предвид релативната големина на инвертерот во фотоволтаичната низа.
Откако фотоволтаичните генератори многу ретко ја даваат целосно својата
номинална моќ, резултатите добиени од германскиот мониторинг програм 1000 –
покрив, покажува дека инвертерот може да оди под големината за сметка на
намалување на цената на фотоволтаичниот генератор. Излезната моќност на
инвертерот за оптимално ориентиран фотоволтаичен генератор на покривот би
требало да биде од 80-90 % од генераторскиот рејтинг. За вертикални фасади
дури е доволно да биде 50-60 %. Во единечен систем големината на низата и на
инвертерот мораат да се совпаѓаат со бараната снага за најголемото
оптоварување кога би се појавило во системот во исто време. За да се пресмета
ова прво треба да се одреди кој уред е со најголема снага од сите уреди кои се
користат во системот. Потребен е инвертер кој ќе биде доволно голем да може да
го издржи оптоварувањето на комбинација од уреди кои се со голема снага и би
работеле во исто време.
Како да се определи точниот агол за фотоволтаичнта низа
1. Доколку имаме намера да се максимизира излезноста на фотоволтаиците
во текот на годината, фотоволтаичните модули треба да се наклонети под
агол еднаков на латитудалниот агол на местото спрема хоризонталата.
2. Доколку имаме намера да се максимизира излезноста на фотоволтаиците
само во зима, модулите треба да бидат наклонети 10° повеќе од случајот
под точка 1, за да се фати ниското зимско сонце.
3. Доколку се има намера да се продолжи “соларната” сезона (каде
фотоволтаичната продукција е максимална), фотоволтаичните модули
треба да се наклонети 10° помалку од случајот во точка 1.
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Сл.8.8 Аксионометриски приказ на Оксфорд Еколошка куќа и
фотоволтаичниот систем во неа
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9.

СОВЕТИ КАКО ДА СЕ ЗАШТЕДИ ЕНЕРГИЈА

КОГА НЕ СЕ КОРИСТИ - ИСКЛУЧЕТЕ !
Денес постои енергетска алтернатива скоро за секој вид на апарат или
светлечки тела. Тоа значи дека потрошувачите имаат вистински избор и моќност
за промени во нивната енергетска употреба во револуционата скала. Заедно
целиот свет произведува енергија вредна милиони долари во секоја минута,
деноноќно во секој ден од годината. Со практикување само на неколку од
советите кои ќе бидат презентирани може да се намали годишната емисија
значително и енергетските сметки исто така да се намалат во значителен износ.
Канцелариската опрема како десктоп принтери, копири и светлата често се
занемаруваат кога се напушта местото и се завршува работниот ден.
Исклучувањето на овие уреди во текот на ноќта и за викендите може да заштеди
до 75% енергија што во спротивно ја консумираат. Секој еден има можност да
учествува во намалување на енергетската потрошувачката. Еве како тоа може да
се направи.
Исклучете ја целата компјутерска опрема, освен ако не е во употреба,
особено во текот на ноќта или за викендите. Screen savers не штедат енергија.
Користете ja опцијата за менаџирање на снагата ( power management ) така да
компјутерот и хард дискот ќе одат во “sleep mode” кога не се користат. Исклучете
го мониторот кога е време за пауза. Активирајте ги power management опциите кај
ласерските принтери и исклучете ги сосема кога не се печати. Купете орема со

75

низок енергетски рејтинг и секогаш да се сетираат сите уреди со вклучена опција
- power management.

Користете секаде каде што е можно природна светлина. Исклучете ги
светлата кои не се користат или не се потребни. Пробајте да користите светло на
местото каде што се прави одредената задача и намалете ја употребата на
светлото што ги осветлува таваните. Користете флуоресцентни сијалици кај
столните ламби . Халогенските ламби енергетски се неефикасни и сносат по себе
сигурносен ризик.

Облечете се според сезоната и наместете го термостатот на 18 до 20 °С
во зима и 23-25 °С во лето. Во текот на летото затворете ги ролетните и завесите
за да се блокира директното сонце. Во текот на зимата отворете ги ролетните и
завесите за да навлезе сонцето. Ако нема сонце, држете ги затворени за да се
зачува топлината, особено ноќно време.
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Сл.10.1 Типична потрошувачка на енергијата по домовите
Сетирајте го термостатот на 18-20 °С кога сте во куќата. Наместете го
термостатот за 14 °С ако никој нема во куќата во текот на денот. Наместете го
термостатот на 10 °С доколку никој не е присутен во куќата во рок од 24 саати.
Инсталирајте програмабилни термостати за автоматски да се оствари горе
наведеното. Намалете ја топлината во просториите кои не се користат.
Минимизирајте го времето поминато во кујната, купатилото и поставете тајмер
прекинувачи кај истите. Поминете ги со силикон и со специјални ленти прозорите
и вратите. Силиконот и средствата за запечатување навлегуваат во отворите и ги
заптиваат на места каде што врват цевките, каблите, низ ѕидовите, подовите и
таваните. Зголемете ја изолацијата на таваните до R-36( колку повисока вредност
толку подобра изолација и поголема заштеда на енергија ). Изолирајте ги
внатрешните ѕидови на подрумот со најмалку R-11. Изолирајте ги подовите кои
се над незатоплени области до R-19. Инсталирајте прозори дизајнирани за во
силно невреме над единечно застаклени прозори. Заменете ги старите типови на
прозори со енергетски ефикасни двојно застаклени прозори кои се монтирани на
неспроводливи прозорски рамки.
Отворете ги прозорците во ноќно време за да влезе свеж поладен воздух,
држете ги затворени во текот на денот. Затворете ги завесите и ролетните во
текот на денот. Може да се користи и вентилатор за да се зголеми протокот на
влез на воздух од надвор. Да се користи уред за климатизација само кога ќе биде
потребно и да се одбере да биде енергетски ефикасен. Да се инсталира
централен систем за ладење само ако целата куќа има потреба да се лади.
Редовно да се чистат филтерите и да се чисти кондензаторот.
Поправете секаде каде што има капнување на вода. Намалете ја
температурата на термостатот на 50°С. Инсталирајте ниско-проточна глава за
туширање. Додадете изолационо ќебе врз бојлерот. Перете ги алиштата во топла
или млака вода користејки соодветено ниво на вода спрема колку има алишта. Да
се заменат греачите за вода со енергетски ефикасни.
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Да се оддржува температурата на фрижидерот од 3 до 5°С, а на
замрнувачот -15 °С. За припремање на мали оброци да се користи тостер или
микробранова. Подесете го пламенот да биде плава , а не жолта боја кај уредите
на гас. Вклучувајте ја машината за садови во вечерните часови со максимално
оптоварување. Изберете апарати како на пример: пегла, кафемат, чајник итн. со
временско ограничување.
Изолирајте ги прозорите и вратите со специјални ленти. Дополнителна
изолација под вратите. Редовно чистење на филтерите. Да се поправат сите
пукнатини низ ѕидовите од каде што би можело да има истекување на воздух.
Белата боја чини скапо, а црната евтино, кога станува збор за боја и
електрична енергија. Значи може да се заштеди само ако го префрлите вашиот
пребарувач Google од бела позадина на црна позадина. Според “EcoIron “ секоја
бела страна користи околу 74 W за да се прикаже, додека секоја црна web
страна за да се покаже и треба 59 W. Бидејќи Google има повеќе од 200 милиони
пребарувања на ден, и ако на Google би имало црна позадина наместо бела, со
тоа ќе се заштедат 750 Мегават часови годишно. Тоа е огромна енергија што
значи дека Google со бела позадина е доста скапо. Префрлување на црна
позадина се чини малку чудно бидејќи сме навикнати на белата позадина. Значи,
ќе се прфрлите на црн Google врз основа на зачувување на енергијата?

10. ЕНЕРГЕТСКА АНАЛИЗА СО ПОМОШ НА КОМПЈУТЕРСКИ
ПРОГРАМИ - AUTODESK REVIT И GREEN BUILDING STUDIO
10.1

Концепт за енергетско моделирање

Можноста да се направат приближно точни енергетски анализи за целиот
објект, водата и емисијата на јаглерод рано во дизајнирањето е клуч за
намалување на јаглеродниот отпечатотак на околината. Концептуалната маса во
раното дизајнирање може да биде анализирана за да се утврди оптималната
ориентација и со тоа се достигнува максимално искористување. Енергетското
моделирање е една од алатките во процесот на дизајнирање кое ни овозможува
да го предвидиме чинењето при употреба на објектот кој сеуште не е изграден.
Со овие информации можеме да го изменуваме моделот за да го минимизираме
чинењето. Во прогресот на дизајнот со рана промена во дизајнот имаме листа на
импликации со помало чинење. Чинењето на дизајнот се променува и се
зголемува експоненцијално (сл. 11.1) Значи , кои фактори ги земаме во предвид
при анализирањето? Се од ориентацијата на објектот, ефектите од изложеноста
на светлина, потребите за светлина, материјали за изградба, HVAC тип на
систем. Имаме и многу параметри во анализата од временските услови,
употребата на објектот и перфомансите на објектот. Точноста е од големо
значење и потребно е да се постигне што поголема прецизност во анализата.
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Сл.11.1 Експоненцијална зависност на цената на промените и прогресот на
дизајнирање
Кој медум ни е потребен за складирање и трансфер на сите информации?
Фајловите се зачувуваат во формат gbXLM (Green Building Extensible Markup
Language). Типично овие фајлови не ги изменуваме директно, има и други
програми кои што не се за почетници. Најпознатите програми кои ги користиме за
цртање имаат можност за креирање на gbXLM фајлови. Такви се:


Autocad



Revit



Многу други...

За подетални информации можете да пристапите на следната страна:
http://gbxxml.org/software.php
Без разлика кој софтвер ќе се користи сите генерираат просторни и зонски
објекти во кои се зачувуваат деталите за секоја просторија или простор во
објектот. Не само што е зачувана геометријата, туку и површините на просторите,
прозорите, надворешните ѕидови, кров итн.
За да се изврши енергетска анализа со помош на Revit потребно е да се
има User Name и лозинка регистрирани со Autodesk. Исто така потребна е и
интернет конекција без која неможе да се направи анализата. Се оди во алатката
Analyze и потоа се се одбира опцијата Energy Analysis (сл.11.2).
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Сл.11.2 Енергетска анализа на еден пример во Autodesk Revit
Претходно потребно е куќата со сите пропратни елементи да биде
сработена во Revit и потоа да биде поделена на простории за да се направи
аналитичен модел и потоа енергетска анализа. Потребно е да се постават
координати на најблиската временска станица за да се изврши анализата.
Првичната анализа заедно со дијаграмите на една куќа поставена во Битола со
користење на податоците од временската станица од Битола(геометријата на
примерот што се користи во анализата е од производителот на софтверотAUTODESK) изгледа вака:

10.2 Пример за енергетска симулација

Eco_House1
Basic_Sim
Analyzed at 27/05/2015 12:26:31
Energy Analysis Result
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Building Performance Factors

Energy Use Intensity

Life Cycle Energy Use/Cost

Renewable Energy Potential
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Annual Carbon Emissions

Од овој график може да се види дека годишната емисија на јаглерод е 30
метри кубни годишно врз основа на консумацијата на електрична енергија и на
гориво. Негативниот број на тони јаглерод може потенцијално да се одстрани од
проектот со користење на обновливи извори на енергија, во случајов
потенцијалната енергија од фотоволтаици поставени на кровот со висок степен
на искористување анулира 26 метри кубни,така да ни останува дека емисијата на
CO2 е само 4 метри кубни годишно со користење на фотоволтаици.

Annual Energy Use/Cost

Овој графикон е споредба помегу користењето на гориво спрема
електричната енергија. Се гледа дека цената на горивото за добивање на
енергија за сите потреби е многу помала вредност од електричната енергија.Тоа
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е така затоа што имаме многу загуби на енергија додека се произведе
електричната енергија.

Energy Use: Fuel

Овој графикон ни ја дава вкупната застапеност на потребното гориво за
HVAC и добивање на топла вода за домашна употреба.

Energy Use: Electricity

Овај графикон ни ја дава процентуалната застапеност на електричната
енергија при целосно искористување вклучувајќи HVAC, осветлување и опремата
што се користи во куќата.
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Monthly Heating Load

Од

овој

дијаграм

се

гледа

дека

најголеми

месечни

топлински

оптоварувања имаме во зимските месеци, најголемо оптоварување во месец
Јануари.Најголеми загуби на енергија имаме низ прозорите преку кондукција,
како и низ ѕидовите.Поради разлика на густините и температурите на воздухот
надвор и внатре во зимен период се појавува и инфилтрација која во летните
месеци се намалува бидејки и температурните разлики се намалуваат и немаме
струења на воздухот. За да се редуцираат топлинските оптоварувања
искористиме овој графикон за идентификација

ќе го

на критичните компоненти, во

случајов прозорите предизвикуваат најголеми загуби.Значи потребно е да се
фокусираме на прозорите за намалување на загубите.

Monthly Cooling Load
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Овој график ги претставува кумулативните ладилни оптоварувања за секој
месец. Се гледа дека најголеми месечни ладилни оптоварувања ќе имаме во
летниот период Јули и Август од кои најголем дел се поради загревањето преку
прозорите. Значи

потребно е подобрување на стаклото со намалување на

Коефициентот на Соларни Топлински Добивки

( SHGC-Solar Heat Gain

Coefficient) на прозорите пред да инвестираме во други решенија.

Monthly Fuel Consumption

Консумацијата на горивото на месечно ниво се гледа дека е најголема во
зимскиот период, опаѓа кон летните месеци и повторно се зголемува

кон

зимските месеци.

Monthly Electricity Consumption

Консумацијата на електрична енергија е најголема во летните месеци
бидејќи имаме високи температури во тоа време, клима уредите работат скоро
преку целиот ден за да се оддржува удобноста.
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Monthly Peak Demand

Најголем пик за електрична енергија или вршно оптоварување е
максималното моментално електрично оптоварување и најголемо е во летните
месеци.

Annual Wind Rose (Speed Distribution)

Од овој дијаграм на Ружа на Ветрови, може да се види распределбата на
ветерот на годишно ниво. Најсилен ветер се јавува од северната страна со
брзина на ветерот од +34 km/h со застапеност од 14% годишно. Знаејки го овај
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податок може да го искористиме за анализа на поставување на ветерница, на
која страна да биде, и со засадување на дрва на страната од која најповеќе дува
ветерот можеме да ја елиминираме ветровитоста или пак овој податок да го
искористиме

за да вршиме природна вентилација со помош на ветерот во

летните месеци.

Annual Wind Rose (Frequency Distribution)

Оваа ружа на ветрови ни ја дава фрекфентноста на ветровите,од која
страна колку пати се појавува ветерот и со која брзина. Со брзина до 21 km/h се
јавува од сите страни со фрекфенција од 59-118 пати годишно.
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Monthly Wind Roses

На овие графици ни се претставени ружите на ветрови за секој месец.
Можеме да видиме дека најветровит месец е Март.
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Monthly Design Data

На овој дијаграм ни се прикажани минималните и максималните
температури што најчесто се се појавуваат во текот на дадениот месец. Цртите
со светла и темна зелена боја ни ги даваат екстремните температури што
некогаш историски се појавиле што значи дека малку веројатно е дека ќе се
појават пак, но се дадени за дизајнерот да има во предвид при дизајнирањето.
На пример за Јули месец минимална температура е +10 °С , максимална е +25°С
, но ектремните вредности се минимална +3°С и максимална +32°С.

Annual Temperature Bins

Овој дијаграм ни ги претставува бројот на часови во годината кога сувиот
и влажниот термометер ќе имаат пад за одреден температурен интервал.
Надворешната температура на сув термометар и температурата на влажниот
термометер се користат за да се анализира дали проектот е кандидат за нискоенергетски

ладилни

стратегии,

како

на

пример

природна

вентилација,

економајзери или пак евапоративни ладилни системи.

89

Diurnal Weather Averages

Овај дијаграм ги покажува дневните циклуси

од температурите и

зрачењето за локацијата. Dry-bulb temperature е температурата на термометарот
во зададените услови и влажност. Weт bulb temperature е температурата на
воздухот кога е 100% заситен и се измерува така што термометарот се завиткува
со влажна крпа. Колку поголема разлика помеѓу отчитувањата значи посува
клима. Во случајов најсув месец по влажност на воздухот е Август.

Humidity

На овој дијаграм ни е преставена средната вредност наутро и
попладне на влажноста на воздухот. Влажноста опаѓа во летните месеци а
најголема е во зимскиот период.
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10.3 Креирање на алтернативни дизајни
Пред прикачувањето на геометријата преку Green Building Studio ,веќе
имаме извршено првична анализа. После анализата, би сакале да ја зголемиме
искористеноста со некои дизајнерски алтернативи. Откако ќе се логираме, го
избираме проектот и имаме опција за алтернативни дизајни. Оваа опција е
претставена со панел со индивидуални категории, како што се : Генерално,
Осветлување, Покрив и четирите ѕидови заедно со за секој од нив кардинални
изложености. За секоја алтернатива имааме опција да се додаде или избриши и
за истата да се изврши повторна симулација.
Определување на најдобрата ориентација на објектот
Пoсле ревизијата на анализите сакаме да видиме дали со ротирање на
објекот на едната или другата насока можат да се подобрат перфомансите. Која
и да е причина, оваа промена ја викаме дизајнерска алтернатива. Кoга ќе го
отвориме проектот, се клика на опцијата Design Alternatives табот и во опцијата
General имаме опција да го заротираме објектот за плус или минус 180° со чекор
од 15°. Потоа се пристапува кој активирање на симулацијата и ќе добиеме која
ориентација има најголема искористеност. Откако ќе се види кој е најефикасниот
правец, се бришат сите други помалку ефикасни алтернативи.
Определување на најдобриот систем за греење и ладење HVAC
Тоа се прави со достапните алтернативи за системите за греење и ладење и се
одбира најефикасниот систем.
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Од сликата може да се види дека најдобра положба со најмала цена е
+180 степени,додека положбата за +45 степени е двојна цена, значи немаме тука
придобивки и имаме многу големи губитоци на енергија ако куќата е за +45
заротирана. На другата слика е прикажано како се додава алтернатива со
заротување колку што ние сакаме, и се зема најмалата цена од сите
алтернативи, во случајов тоа е +180 степени. Покрај оваа алтернатива имаме и
алтернативи за осветлувањето.
При определување на алтернативите за осветлување имаме опција да
избереме намалување на густината на светлината за 10 % или повеќе .Ова значи
дали може да ја намалиме количината на светлина по квадратен метар водејќи
сметка да не се отиде со многу ниски вредности, како и каква промена ќе имаме
ако поставиме окупациони сензори кои ќе се вклучуваат само кога имa некој во
просториите и ќе се исклучуваат кога нема никој како и сензори за дневна
светлина кои ќе се вклучуваат само ако дневната светлина не ги исполнува
бараните критериуми за осветленост на просторијата преку денот. Со тоа ќе се
заштеди да не бидат вклучени светлата во текот на денот кога дневната светлина
ќе ги достигне критериумите. После повторната симулација се гледа дека
подобра алтернатива е окупационите сензори. Алтернативата составена од
окупациони сензори, плус сензорите за дневна светлина, плус намалување на
светлината за 10%, оваа алтернатива даде 73940 денари на годишно ниво на
електрична

енергија.

Уште

пониски

вредности

ќе

се

добијат

ако

се

експериментира со промени за типот на покривот, изолација на ѕидовите, итн. Но,
тука имаме дијаграм кој ни покажува дека најголема добивка имаме со положбата
на куќата.
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Имаме опција за алтернативен дизајн со промена на типот на покрив,како
промени на излоциите на ѕидовите и видовите на стакла на прозорите. Откако ќе
се одберат различни алтернативи тогаш новата симулација ќе ни даде правец за
избирање на соодветни материјали за што поголема искористеност.
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Покрај

овие алтернативи,

студиото има можност за анализа на

фотоволтаиците, анализа на потенцијалната енергијата на ветерот, подетална
анализа за јаглеродната емисија искористеноста на водата како и потенцијалите
за природна вентилација. Студиото ни дава графикони за енергетската
искористеност.
Откако ќе се направи повторна симулација за секоја алтернатива имаме можност
за споредба на податоците пред и потоа, како и споредба на графичките прикази,
и со тоа имаме многу појасна слика каде треба да се посвети поголемо внимание
за да добиеме поголемо искористување.
Дел од податоците и нивното графичко прикажување е претставено со долните
слики:

Од овие графикони се гледа колку чини вкупната енергија по квадратен
метар,чинењето на електричната енергија,на горивото,како и вкупната енергија
во МЈ, количевството на електрична енергија во KWh и колку единици на гориво
ни е потребно. Се гледа дека гориво најмногу е потребно во зимските месеци,
додека електрична енергија во летните месеци. Во Македонија имаме обратна
ситуација, секогаш имаме поголеми сметки во зимските месеци бидејќи многу
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малку се користат обновливите извори на енергија и за греење се користи
најповеќе електричната енергија. Од листата на алтернативи со одбирање на
било која алтернатива се добиваат графиконите за таа алтернатива. Со
анализирање на пример на алтернативата со окуационите сензори, добиваме
дека цената на чинење се намалила од 35 на 33 денари по кадратен метар
месечно за месецот со најголемо оптоварување.
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На овие дијаграми ни е прикажано како
искористувањето на водата како и на фотоволтаиците.

изгледа

анализата

96

на
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Од горните графикони се гледа дека најголеми загуби се јавуваат при ротација на
куќата за +45 степени.
Не може секогаш да ја следиме енергетската анализа. Главен фактор за
во Р. Македонија е цената на чинење. Сите алтернативи, сите врсти на изолации
што можеме да ги најдеме во самиот програм не се достапни кај нас. Високата
цената игра клучен фактор, но сепак за тој што има можност да направи многу
подетална анализа ќе биде од огромно значење како од финансиска гледна
точка, така и од удобност и задоволство да се биде еден од тие што иницираат
заштита на животната средина.

11.

ЗАКЛУЧОК

Не постои совршена еколошка куќа. Секоја куќа или објект е уникатна на
свој начин. Секој објект е изграден во одредена клима каде што имаме различни
износи на сончевина, ветровите дуваат во различна насока во сезоните и секоја
локација овозможува различни погледи. Не постои градежно решение кое ќе ги
исполни сите возможни услови. Сега е време за промени. Ние сме во критичен
момент во историјата на луѓето на земјата. 40% од светските ресурси одат за
објектите, 66% од производтсвото на електрична енергија се користи за
осветлување, греење и ладење, и со тоа побарувачката на нови термоцентрали е
уште поголема. Кина планира да гради по една термоенергетска постројка на
јаглен за секоја недела во следните 20 години. Во САД има околу 600
термоенергетски постројки на јаглен кои согоруваат 1.4 милиони тони јаглен
секоја година. Време е да се започне со планирање, дизајнирање и изградба на
домови кои ќе ја намалат потребата од нови постројки на јаглен. Треба да сме
подготвени за неизбежната и се поскапа енергија. Градење на домови кои
произведуваат енергија колку што и потрошуваат е нешто за кое ние сега треба
да се фокусираме.
Единствениот начин за да се подготвиме за во иднината е да се донесе
нашиот фокус во нашите домови, буквално и колективно. Еколошките куќи и
објекти не се застапени во Република Македонија. Но во последните години
имаме доста фирми кои што увезуваат производи со кои имаме заштеда на
електрична енергија. Но сепак главен фактор за воведување на сите елементи и
детали за изградба на еколошка куќа е цената на чинење.
Во поглавијата што беа разработени беше претставено како се пренесува
енергијата и кои се методите и формите за добивање на истата. Секако дека за
секое поглавие може да се направи многу покомплексна анализа и пресметка на
сите параметри и услови.
Целта во овој магистерски труд е да се запознаат читателите дека постојат
еколошки куќи и како изгледаат тие и кои методи и анализи се прават за да се
нарекуваат еколошки или паметни куќи. Во наведените поглавија видовме дека
најдобро решение при изградба на еколошќа куќа е да се ангажираат луѓе коишто
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се профсионалци за изградба на вакви куќи, а најпожелно би било истите тие да
живеат во еколошка кука. Тие би направиле и претходна енергетска анализа со
компјутерски програм за да се види најдобрата местоположба на куќата, но исто
така и со посебни компјутерски програми да се одредат уште подетално
потребните оптоварувања за греење и ладење. Потребно е да
постави
најдобрата изолација и да се затворат сите процепи и пукнатини од каде што
имаме истекување на возухот, а со тоа и губиток на енергија. Многу изведувачи
на куќи не обрнуваат многу внимание на овие детали и со тоа имаме големи
губитоци на енергија. Од сите елементи за искористување на енергијата,
најприфатлив и најевтин е пасивното греење и ладење. Исто така во Р.
Македонија во последните години доста се користат системите за добивање на
топла вода, како и фотоволтаиците. Останува да се воведат и другите
алтернативи за добивање и искористување на енергијата како што се
топлинските пумпи, ветерниците, горивните ќелии и други.
Целта на овај магистерски труд беше да се создаде мотивација на
читателите за размислување и имплементирање на сите методи на
конзервирање и создавање на енергија, и со тоа ќе се вклучиме во светските
токови за зачувување на животната средина и на планетата на која живееме.
Поглавијата се организирани да ги покриваат главните варијации на опции за
обновлива енергија, индивидуално или во комбинација како и многуте фактори.
Со веќе изнесеното се создава мотивација на секој кој што сака да навлезе во
подлабока анализа на обновливата енергија и конвертирање на истата од еден
вид во друг. Како што веќе беше споменато енергијата не може ниту да се
создаде ниту да се уништи, таа може само да се конвертира во друг вид на
енергија или да се деградира во некој процес. Наша цел е да избереме процес во
кој ќе имаме најмали загуби на енергија во таа конверзација водејќи сметка да
имаме што помал отпечаток на животната средина.
Голема мотивација за изградба на еколошка куќа има дизајнерот кој прави
да се задвижи нашиот свет кон иднината со одржлива енергија со користење на
дизајни кои ќе се енергетски ефикасни, кои ќе користат обновливи извори на
енергија со многу публицитетска изложба и многу задоволителни придобивки. Со
овај труд се покажува како разгледаните опции можат да се постигнат со
претходно оркестрирани чекори, движејќи се од пасивниот соларен топлински
склад, активно соларно топлинско греење, соларно фотоволтаично генерирање
на електрична енергија, електролитична продукција од хидроген келии, горивни
келии, топлински пумпи, системи на ветерна енергија, итн.
Во кој правец ќе се движи напредокот на Р. М;акедонија во
имплементирање на системите за обновлива енергија останува да видиме , но
најмногу тоа ќе зависи од животниот стандард на граѓаните и можностите за
вложување на финансиски средства за изградба на еколошката куќа, кои
средства ќе бидат повратени назад после одреден временски период. Но
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еколошката куќа не дава само заштеда на енергија, правилно дизајнирана куќа
дава удобност и здрав престој во неа , кој секој човек го посакува.
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