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ВОВЕД
Материјалот, наведен како ТЕРМОТЕХНИЧКИ ОСНОВИ –
Црти од предавања, во суштина е собран од воведните/заеднички
делови за повеќе предмети од областа на термотехника (Греење,
вентилација и климатизација, Ладилна техника, Централизирани
системи за греење и ладење, Енергетска ефикасност кај згради и
објекти, Пренос на топлина, Топлиноразменувачи, Когенеративни
термоенергетски постројки, Индустриски извори на загадување).
Предметите кои се наведуваат, се од поранешните, или актуелните студиски програми за I и II циклус на Технички факултет
Битола, од областа на термотехника, темоенергетика и заштита на
животната средина.
Предавањата се користени како рекапитулација на основи,
поврзани со предметната проблематика која се разгледува во поодделните предмети.
Концепцијата на ваквите предавања е - со краток, енциклопедиски пристап, да се направи осврт, потсетување и/или и рекапитулација за проблематиката од поодделните целини, кои се
наведуваат во материјалот.

ВОВЕД
Сo ваквиот начин, опфатени се и некои области, кои се
заеднички за повеќе предмети (материјали/флуиди/аеросоли, термодинамички основи, размена на топлина, струење на флуиди, и.т.н.)
Вака собраните предавања, може да се користат и како
дополнителен материјал кај поодделните предмети, без да се
оптоварува основниот материјал.
Во материјалот се наведуваат и делови од ГРАДЕЖНА
ФИЗИКА, како Преглед на поодделни МКС ЕN стандарди (MKС ЕN
ISO 6946, МКС EN ISO 14683:2007, МКС EN ISO 13788:2006),
поврзани со термотехнички карактеристики на градежни објекти, а
кои се од значење за термотехничките постројки и инсталации.
Кон материјалот, се приложени повеќе табели, пред се за
карактеристики на материјали/флуиди/аеросоли, кои се од интерес
во термотехниката и термоенергетиката и кои можат да им бидат од
корист на студентите од Техничкиот факултет-Битола, за различни
предмети.
Воедно, се смета дека материјалот, ќе биде добра подлога,
како кратка теоретска подршка, за повеќе програми, кои ќе бидат
поставени за користење.

МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ,
АЕРОСОЛИ

Материјали, флуиди, аеросоли

Za realnite supstancii, karakteristi~ni se trite
agregatni sostojbi :




cvrsta,
te~na,
gasovita.

Материјали, флуиди, аеросоли
Воопштен графички приказ на
карактеристични состојби за
супстанциите

Материјали, флуиди, аеросоли
Od va`nost za realnite supstancii




Кarakteristi~nite parametri pri trite agregatni
sostojbi pooddelno,

Кarakteristikite pri faznite preodi na
 topewe/ocvrsnuvawe,
 sublimacija,
 isparuvawe/kondenzacija.

Материјали, флуиди, аеросоли
Во термотехниката, за различни потреби со различна намена,
се сретнуваме со различни материјали, флуиди и аеросоли.
Без претенциозност да се наведат сите, материјалите, флуидите и аеросолите, можат да се групираат и разгледуваат,
како :
 Градежни и градежно - конструктивни материјали,

 Конструктивни материјали,
 Процесни материјали,
 Погонски флуиди,
 Гасови и гасни смеши,
 Горива,
 Загадувачки материи,
 Друго.

МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ
За повеќе видови на материјали, флуиди и аеросоли, потребно е познавање на нивните :
• физички,
• термички,
• хидро и аеродинамички карактеристики.

Вакви податоци се сретнуваат во голем дел од литературата
од оваа област, а посебно во специјализираните прирачници.
Денес, на Интернет, можат да се најдат секакви податоци, па и
податоци за најразлични материјали, флуиди и аеросоли.
Податоците обично се презентираат во облик на табели, формули и дијаграми.
За поодделни области карактеристиките и вредностите на
големините за поодделни карактеристични материјали се
наведуваат во стандарди.

МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ
Од интерес е познавањето на физичките карактеристики
на материјалите :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

густина,
спец. топлински капацитет,
коеф. на спроведување на топлина,
коеф. на спроведување на температура
коеф. на дифузија на водена пареа,
јакост, тврдина, еластичност, како и останати механички
особини,
апсолутна рапавост на површините,
коеф. на топлинско издолж. (линеарен и волуменски),
коеф. на кинематска и динамичка вискозност
коеф. на триење, и.т.н.

МАТЕРИЈАЛИ, ФЛУИДИ, АЕРОСОЛИ
Податоците кои се презентираат во прирачната литература, обично се при одредени услови ( температура, влажност, густина ).
Често е потребно познавање на карактеристиките и за
други услови.

При разгледување на карактеристиките и параметрите за енергетска ефикасност кај згради и објекти,
од важност се, пред се, вредностите за термичките
карактеристики и параметри на материјалите.

Материјали, флуиди, аеросоли

ГРАДЕЖНИ И
ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ

ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ
Физичките карактеристики на градежните и градежноконструктивните материјали влијаат врз :
• термо-влажносните карактеристики на градежните конструк-

ции и градежните објекти,
• термо-влажносната стабилност на градежните конструкции и
градежните објекти .

Термо-влажносните карактеристики на градежните конструкции и градежните објекти, се еден од клучните
фактори, кои влијаат врз термовлажносните оптоварувања, а со тоа влијаат и врз :



Инсталациите за греење, вентилација климатизација и
ладење.
Потрошувачката на енергија за греење, вентилација,
климатизација и ладење ( моменталната и годишната)

ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ - Стандарди

МКС EN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи – Хигротермални
карактеристики - Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани и
проектни топлински вредности (ISO 10456:2007)
(идентичен со EN ISO 10456:2007)
Building materials and products – Hygrothermal properties
—Tabulated design values and procedures for
determining declared and design thermal values
(ISO 10456:2007)

МКС EN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи – Хигротермални карактеристики – Табеларни
проектни вредности и постапки за одредување на декларирани и проектни
топлински вредности (ISO 10456:2007) (идентичен со EN ISO 10456:2007)

Структурата на Стандардот е спрема :








Општ дел со Предговор, Вовед, Опсег, Нормативни референци
Термини, дефиниции , симболи и единици
Методи за тестирање и тест услови
Одредување на топлински декларирани вредности
Одредување на проектни топлински вредности
Конверзија на топлински вредности
Табеларни податоци за проектни хигротермални вредности за
поодделни материјали и продукти
 Табела - Хигротермални вредности за поодделни градежни материјали
 Табели - Хигротермални вредности за поодделни изолациони и други

градежни материјали
Анекси :
Анекс А (нормативен) Коефициенти на конверзија за температура
Анекс B (информативен ) Примери на пресметки
Анекс Ц (информативен) Статистички пресметки
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Градежни материјали и производи –

Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани 
и проектни топлински вредности

(ISO 10456:2007) (идентичен со

EN ISO 10456:2007)

Табеларни вредности за поодделни

параметри

Во Стандардот МКС ЕН 10456, за градежните
материјалите се наведува :


Специфична густина


Коефициент на спроведување на
топлина,


Специфичен топлински капацитет,


Коефициент на дифузија на водена
пареа за сув материјал,


Коефициент на дифузија на водена

пареа за влажен материјал.


Групи на материјали
кои се наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009

Асфалт
Битумен
Бетон
Подно облоги
Гасови
Стакло
Вода
Метали
Tврда пластика
Гума
Заптивни материјали
Гипс
Малтери
Земја - Тло
Камен
Герамиди - Плочки
Дрво - граѓа
Панели - дрво

Табеларни вредности за
поодделни параметри
МКС ЕN ISO 10456:2009

Карактеристики на поодделни материјали
кои се наведуваат во Табела од Стандардот:

Табеларни податоци за проектни хигротермални
вредности за поодделни материјали и продукти
Табела - Хигротермални вредности за поодделни
градежни материјали

• Густина
• Коефициент на спроведување на
топлина
• Специфичен топлински капацитет
• Фактор на отпор за дифузија на
водена пареа за сув и влажен материјал

Термо изолациони
материјали кои се
наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи –
Хигротермални карактеристики –
Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани
и проектни топлински вредности














Eкспандиран полистирен
Екструдиран полистирен пена
Тврда полиуретанска пена
Mинерална волна
Фенолна пена
Целуларно стакло
Перлитни плочи
Експандирана плута
Плочи од дрвена волна
Дрво лесонит
Уреа-формалдехид пена
Полиуретанска пена во спреј

 Слој со лесна (растресита)

исполна од
минерална волна, целулозни влакна,
експандиран перлит , раслоен
вермикулит, експандирана глина ,
експандиран полистирен
 Калциум силикат
 Густ агрегатен бетон и вештачки

камен
 Бетони со различни агрегати за
исполна, како :
стиропор, експандирана глина, згура
од високи печки, руда третирана со
пиролиза
 Автоклавен аериран бетон
 Бетон со други лесни агрегати
 Малтер (ѕидарски малтер и

рендериран малтер)

Термо изолациони
материјали кои се
наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009

Карактеристики на поодделни термо изолациони материјали кои се наведуваат во
Стандардот :

Градежни материјали и производи –
Хигротермални карактеристики –
Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани
и проектни топлински вредности

Вид на материјал

Густина
ρ
kg/m3

Содржина на
влага за 23оС и
50% RH
U
kg/kg

ψ
m3/m3

• Густина
• Содржина на влага (за 23 °C, 50% RH )
• Содржина на влага (за 23 °C, 80% RH )
• Коефициент на конверзија за влага
• Фактор на отпор за дифузија на
водена пареа
• Специфичен топлински капацитет

Содржина на влага
за 23оС и 80% RH
U
kg/kg

ψ
m3/m3

Коефициент на конверзија на влага
Содржина
на влага U
kg/kg

fu

Содржина
на влага ψ
m3/m3

Фактор на
отпор на
водена пареа

Спец. топл.
kапацитет

μ

cp

Суво Влажно

J/(kg K)

fψ

Термо изолациони
материјали кои се
наведуваат во
МКС ЕN ISO 10456:2009
Градежни материјали и производи –
Хигротермални карактеристики –
Табеларни проектни вредности и
постапки за одредување на декларирани
и проектни топлински вредности

 Податоци за термичките

својства на изолационите
материјали и производи треба
да се земаат ( како каталошки
податоци ), или да се побараат
од производителите на
разгледуваните материјали.

ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - КОНСТРУКТИВНИ
МАТЕРИЈАЛИ – Избор на карактеристични вредности Избор на материјали
спрема МКС ЕН 10456
За материјалите се наведуваат:









Специфична густина
Коефициент на спроведување
на топлина,
Специфичен топлински
капацитет,
Коефициент на дифузија на
водена пареа за сув материјал,
Коефициент на дифузија на
водена пареа за влажен
материјал.

Материјали, флуиди, аеросоли

КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ
Физичките карактеристики на конструктивните материјали се од важност како при конструкцијата, така и при
погон на термотехничката опрема, од аспект на:
• основни физички и термо-хидраулични карактеристики;
• механички особини на материјалите (јакост, еластичност, тврдина, рапавост,..),
• термичка постојаност при зголемени температури;
• временска постојаност ;
• хемиска постојаност, хемиска и ел. хемиска активност
при контакт со работни материјали и флуиди
(корозивност, и.т.н.).

Материјали, флуиди, аеросоли

ПРОЦЕСНИ МАТЕРИЈАЛИ

ПРОЦЕСНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјалите кои се третираат со самите технолошки
процеси, или пак се нуспродукти од истите.
Физичките и термо-физичките карактеристики на процесните материјали, се од важност за одвивањето на
самите технолошки процеси, што влијае врз технолошката опрема и параметрите при кои истата
работи.
Особеностите на процесните материјали, влијаат и врз
термовлажносните оптоварувања во просторите,
што секако влијае врз инсталациите за греење,
климатизација и ладење

ПРОЦЕСНИ МАТЕРИЈАЛИ
Физичките карактеристики на конструктивните материјали се од важност како при конструкцијата, така и при
погон на термотехничката опрема, од аспект на :
 основни физички и термо-хидраулични карактеристики ;
 механички особини на материјалите (јакост, еластичност, тврдина, рапавост,..),
 термичка постојаност при зголемени температури ;
 временска постојаност ;
 хемиска постојаност, хемиска и ел. хемиска активност
при контакт со работни материјали и флуиди ( корозивност, и.т.н.).

Материјали, флуиди, аеросоли

ГОРИВА И СОГОРУВАЊЕ

ГОРИВА
Oргански горива, како смеши од сложени органски
соединенија на составните елементи
Се сретнуваат како тврди, течни и гасовити горива,
добиени како природни, или по вештачки начин.
Горивата се разгледуваат, како :
• тврди - јаглени, дрва, отпадоци,...
• течни - лесно и тешко масло за ложење (нафта,
мазут);
• гасовити - природен гас и различни гасни смеши.
Основни карактеристики :
• физ.-хемиски состав ( најважни се C , H и евентуално S )
• основни физички карактеристики ;
• горна и долна топлинска моќ ;
• масен удел на влага и пепел ( кај тврди горива).

Горива
Od va`nost za gorivata e sostavot, od aspekt na udel na :
 Иzgorlivi
komponenti,
kade
najva`ni
se
jaglenorodot ( C ), vodorodot ( H ) i eventualno
sulfurot ( S ),
 Нeizgorlivi komponenti, kako prisustvo na
kislorod ( O ) i azot (N) vo sostavot na gorivoto,
mineralni komponenti, koi posle procesot na
izgoruvawe ostanuvaat kako pepel (A), kako i vlaga
( W).
Sostavot kaj razli~nite vidovi na goriva e razli~en.
Naj~esto se izrazuva kako procentualen sostav na
komponentite, ili kako udel na pooddel-nite
sostavni elementi od gorivata.

Тврди горива
Tvrdi goriva, kako sostavi od :
 organski komponenti,
 mineralni komponenti,
 vlaga.
Sostavot na tvrdite goriva se izrazuva, kako :

C  H  S  O  N  A  W  100 %
ili

c  h  s  o  n  a  w 1

kade :
 C,...W – masen procentualen sostav na elementite
od gorivoto, [ % ]
 c,...w – masen udel na pooddelnite elementi vo
sostavot na gorivoto, [ kg/kg ].

Тврди горива

Za tvrdite goriva, pred se smeta na razli~nite
vidovi na jagleni, koi spored globalna
klasifikacija se delat na treseti, kafeavi
jagleni, kameni jagleni i antraciti.

Karakteristikite i specifi~nostite na jaglenite, zavisat od mestoto na iskopuvawe i za
sekoj pooddelen slu~aj se razli~ni.

Течни горива
Te~ni goriva, od koi najpove}e vo upotreba se razli~nite
derivati od prerabotkata na nafta.
Sostavot se izrazuva na ist na~in kako i kaj tvrdite
goriva.
Za razlika od jaglenite, udelot na pepel i vlaga kaj
te~nite goriva e zna~itelno pomal, za smetka na
pogolemiot udel na C i H.
Edna od osobenostite na te~nite goriva e promenata na
viskoznosta vo zavisnost od temperaturata, {to e od
va`nost pri koristeweto.

Takov slu~aj e kaj mazut, kade pri upotreba e potrebna
termi~ka priprema.

Гасовити горива
Gasoviti goriva,
komponenti.

kako

sme{i

od

izgorlivi

gasni

Se smetaat za najkvalitetni goriva, od pove}e aspekti.
Lesno me{awe so vozduhot, ednostaven transport, prosta
manipulacija i regulacija na procesite na izgoruvawe,
ne ja zagaduvaat okolinata, i.t.n.
Voop{tena globalna podelba na gasnite goriva e na
priroden gas, industriski i vte~neti gasovi.

Vo op{t slu~aj, vo sostavot na gasovitite goriva se
sretnuvaat H2, CO, CO2, O2, N2, CH4 i te{ki jagleno
vodorodi CmHm.

Гасовити горива
Sostavot na gasovitite goriva, se izrazuva, kako :

H'2  CO'  CO2'  O2'  N'2  CH 4'   Cm H'm  100 %
ili

h  co  co  o  n  ch   cm h  1
'
2

'

'
2

'
2

'
2

'
4

'
m

kade :
 H2’,...CmHm’ – volumenski procentualen sostav na
elementite vo gorivoto, [ % ]
 h2’,...cmhm’ – volumenski udel na pooddelnite
elementi vo sostavot na gorivoto,
[ m3N/ m3N ,-].

Топлинска моќ кај горива
Toplinska mo} na gorivo, kako toplinski efekt
na potpolno izgoruvawe na edinica masa
(volumen) od gorivoto, pri uslovi pred i posle
izgoruvaweto p = 1 bar, t = 0 oC.
Toplinskata mo} na gorivata se odreduva
eksperimentalno, pri {to se koristat :
 “kalorimetarska bomba“
( za uslovi pri v = const. )
 Junkersov kalorimetar
( za uslovi pri p = const. ).

Топлинска моќ кај горива
Karakteristiki na gorivata :

Gorna toplinska mo} Hg [ kJ/kg, kJ/m3N ], kade vodata e
vo oblik na te~nost, t.e. toplinata na kondenzacija za
vodenata parea vo sostavot na gorivoto e sodr`ana vo
vrednosta na toplinskata mo} na gorivoto,
Dolna toplinska mo} Hd [ kJ/kg, kJ/m3N ], kade vodenata
parea od sostavot na gorivoto, ili dobiena pri
procesot na izgoruvawe, e vo vid na vodena parea.
Povrzanost so gornata toplinska mo} :

Hd  Hg – 25.12 ( 9 H  W )

Топлинска моќ кај горива

Za presmetkovna procenka na toplinskata mo}
na gorivoto, mo`e da se koristat pribli`ni
relacii.
Za tvrdi i te~ni goriva [kJ/kg] :

Hd  339.39C  1257H  108.94 (S - O) - ( 9 H  W )

Топлинска моќ кај горива
Za gasoviti goriva [kJ/m3N] :

H D  126.4CO '  107.8H '2  234H 2 S ' 
 358.2 CH '4  595 Cm H m'

kade :
 C,...W – procentualen masen sostav na elementite od
tvrdo i te~no gorivo, [ % ]
 C’,...CmHm’ – procentualen volumenski sostav na
elementite od sostavot na gasovito gorivoto, [ % ]
 Karakteristiki na pooddelni vidovi na goriva,
dadeni se vo Tab.hh.

Процеси на согорување
Izgoruvawe na goriva
eden od najeksploatiranite na~ini za dobivawe na
toplinska energija, a izleznite gasovi od vakvite
procesi, se edni od naj rasprostra-netite zagaduva~ki
materii vo vozduhot.

Produktite na izgoruvaweto, po na~inot na sozdavawe se
kondenzacioni aerosoli so tvrda i me{ana disperzna
faza, t.e. se raboti za - ~ad.
Mo`at da bidat interesni od aspekt na :


nositeli na toplinska energija koja mo`e
se iskoristuva ;



zagaduva~ki materii na okolnata sredina.

da

Процеси на согорување
Procesite na izgoruvawe, pri koi se osloboduva
toplina, krajno uprosteno, mo`at da se svedat
na reakciite :








C + O2 = CO2 + QC
C + ½ O2 = CO + QC
CO + ½ O2 = CO2 + QCO
H2 + ½ O2 = H2O + QH2
S + O2 = SO2 + QS

Процеси на согорување
Odreduvawe na karakteristi~ni golemini koi se
odnesuvaat na produktite na izgoruvaweto, vrz osnova
na :
 reakciii
 stehiometriski odnosi
 sostav na gorivoto

Odreduvawe na sostav na produkti na sogoruvawe
 Procedura za presmetka na karakteristi~ni

golemini

Процеси на согорување
Odreduvawe na sostav na produkti na sogoruvawe
I. Koli~estvo na ~adni gasovi
1. Teoretsko koli~estvo na vozduh za izgoruvawe
[m3 vozd./ kg gor.] :

Vo = 0.0880 ( C + 0.375 S ) + 0.265 H - 0.03330

Процеси на согорување
Odreduvawe na sostav na produkti na sogoruvawe, [m3/kg]
Koli~estvo na troatomni gasovi

VRO2 = 1.866 ( C + 0.375 S )/100
Koli~estvo na azot

VN2 = 0.79 Vo + 0.8 ( N/100 )
Teoretsko koli~estvo na vodena parea

VoH2O = 0.11H + 0.0124W + 0.0161  Vo
Koli~estvo na vodena parea vo vla`ni produkti na izg.
VH2O = VoH2O + 0.0161  ( λ - 1 )  Vο

Процеси на согорување
Vkupno koli~estvo na vla`ni produkti na izgoruvawe
V = VRO2 + VH2O + ( λ - 1 )  Vο
Volumenski protok na produkti na izg., m3/s :
V’ = V  B
Volumenski protok na produkti na izgoruvawe, svedeni
na sostojba na izlez (za temperatura na izlezni
gasovi t ), [m3/s] :
V = V’ (273.15 +tg,izl)/273.15

Процеси на согорување
Koli~estvo na sulfur dvooksid vo izlezni gasovi
GSO2 = 20BS( 1– η’SO2 ) ( 1 –η”SO2 )
pri {to :

η’SO2 - del na SO2 koj se zadr`uva vo lete~ki
pepel

η”SO2 - del od SO2
koj se zadr`uva vo
odvojuva~ na ~est. ( ako e vgraden )

B - potro{uva~ka na gorivo, t/h

Процеси на согорување
Koli~estvo na azotni oksidi vo izlezni gasovi
GNOx = 0.055  D 0.8  qV0.5  λ3  Vsg  B
pri {to :

D - ekvivalenten dijamet. na lo`i{te,m

qV - volumensko toplinsko optovaruvawe na
lo`i{te, MW/m3

λ - koeficient na vi{ok na vozduh, 
Vgs - volumen na suvi produkti na izg., [m/kg gor.]

Процеси на согорување
Koli~estvo na azotni oksidi, svedeni na NO2,[kg/s] :
GNO2 = K B Hd/Husl



K - koef. koj go karakterizira osloboduvaweto na
NO2 od 1 t usl. gor.,
 za D > 75 t/h max. produkcija na parea za
D < 75 t/h mah. produkcija na parea
 Hd - dolna toplinska mo} na gorivoto, kJ/kg
 Husl - dolna toplinska mo} na uslovno gorivo, kJ/kg
( Husl = 29310 kJ/kg )

Процеси на согорување

Vkupna koli~ina na SO2 i NO2, kako oksid na
azot sveden na oksid na sulfur, so ekvivalenten stepen na toksi~nost se izrazuva :

G
MDK SO2



G

SO2

MDK SO2



G

NOx

MDK NOx

Процеси на согорување

Poprecizno odreduvawe na ramnote`en sostav
na produkti na izgoruvawe, mo`e da se
izvr{i so koristewe na metodi na hemiskata
termodinamika.

Entalpija na ~adni gasovi
Pokraj sostavot, od va`nost e i poznavaweto na
energetskoto nivo na produktite na izgoruvaweto.
Specifi~na entalpija na ~adni gasovi :

ig = igo + ( l – 1 ) ivo
Pri toa :

igo = ( VRO2 cRO2 + VN2 cN2 + VH2O cH2O ) tg
ivo = Vo cv tv
каде :
 igo – entalpija na ~adnite gasovi pri l=1, kJ/kg
 VRO2 ,VN2 , VH2O, cRO2 , cN2 , cH2O – volumen i spec. topl. kapaciteti na

troatomni gasovi, azot i vodena parea, m3/kg , kJ/(m3 K)
 tg – temperatura na ~adni gasovi, oC
 ivo, tv, cv, Vo – entalpija, temperatura, spec. topl. kapacitet, volumenski

protok na vozduhot za izgoruv., kJ/kg, oC, kJ/(m3 K), m3/s

Temperatura na ~adnite gasovi
Se dobiva od toplinskiot bilans :
Hd ( 100 – qx – qM )/100 + ig + iv = Vg cg tg
каде :
 tg – temperatura na ~adni gasovi, oC
 Vg – volumenski protok na gasovi, m3/s
 cg – spec. toplina na ~adni gasovi, kJ/(kg K)
 qx , qM – specifi~ni zagubi na toplina od hemiska i
mehani~ka nepotpolnost na izgoruvaweto, %
 ig, iv – entalpija na gasovi/vozduh, kJ/(kg K)

I-t dijagram
Se pretstavuva povrzanosta na entalpijata na
~adnite gasovi od temperaturata, pri razli~ni
vrednosti na koef. na
vi{ok na vozduh l, za
uslovi so i bez zemawe
vo obzir na disocijacijata na gasovite pri
povisoki temperaturi.

I-t dijagram za ~adni gasovi

Материјали, флуиди, аеросоли

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Од погонските флуиди, кои во термотехничките системи
се користат за транспорт на топлинска енергија помеѓу
изворот и потрошувачите, најповеќе во примена се :
•
•
•
•
•
•

вода - топла и врела вода ;
водена пареа - сувозаситена и прегреана ;
влажен воздух ;
термални масла ;
ладилни флуиди ;
Раствори, и.т.н.

Физичките карактеристики на погонските флуиди, влијаат
врз процесите на размена на топлина и маса, како и
врз струењето на флуидите. Со тоа влијаат врз
специфичностите на елементите на опремата, а со
самото тоа и врз инсталациите за греење и ладење.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Кaj термотехнички постројки и системи, погонските
флуиди најчесто се користат како носители на топлинска
енергија.
Од интерес за разгледување, се:
 Гасови,
 Вода / Водена пареа,
 Воздух,
 Термални масла од минерално потекло,
 Органски течности,
 Ладилни флуиди,
 Друго.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Карактеристиките и
особеностите на погонските
флуиди, како носители на топлинска енергија кај
термотехничките постројки и системите за греење,
вентилација и климатизација, можат да се разгледуваат
од различни аспекти, како:
•Технолошки,
•Техно-економски,
•Експлоатациони,
•Санитарно-хигиенски,
•Еколошки.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Гасови, како продукти од процесите на согорување на
фосилни горива, имаат висока температура и
енталпија. При тоа, транспортот на вакви гасови, ги
усложнува системите за КГВ и доведува до значителни
загуби на топлина. Од санитарно-хигиенски аспект се
неподобни,
заради
тешко
обезбедувањето
на
површинска температура кај грејните тела (термогени).
Ретко се користат, а примената им е ограничена кај
индустриски погони.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Вода, со обзир на големата густина и спец. топлина,
овозможува пренос на значителни количества на
топлинска енергија, при релативно мали волуменски
протоци. При тоа се добиваат мали дијаметри на
транспортните цевководи, а воедно и мали топлински
загуби.. Температурата на водата е лесно регулабилна,
при што можат да се реализираат барани температури
на површините од грејните тела. За потреби од
циркулација на водата во системите, од значење е и
потрошувачката на енергија ( најчесто ел. енергија за
работа на пумпите).

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Водена пареа, со обзир на користењето на топлината
на кондензација на водената пареа, масените протоци
кои се реализираат се релативно мали, во однос на
релативно големи капацитети на топл. енергија која се
пренесува. Заради релативно високата температура на
кондензација ( >100 oC), од санитарно-хигиенски аспект,
водената пареа е неподобна како топлоносител за
системите на КГВ. Воедно, заради релативно големиот
спец. волумен на водената пареа и при релативно мали
масени протоци, дијаметрите на цевководите се
релативно големи. При користење на поголеми брзини
на струење, покрај зголемување на хидрауличните
загуби, можно е генерирање на шумови, т.е. зголемена
бучава. Примената на водената пареа е кај парни
системи со низок и со висок притисок на пареата, како и
кај вакуумски системи.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Воздух, како лесно подвижен носител на топлинска
енергија. Незапалив, но го подржува горењето. Кај
воздушните системи, регулацијата на температурите во
просториите е доста едноставна. Заради малата
вредност на спец. топлина, количините на воздух за
задоволување на бараните топл. капацитети можат да
бидат значајни. Воедно, со обзир на малата спец.
густина, каналите за транспорт на воздухот се
релативно кабасти. За транспорт на воздухот, од
значење е и потрошувачката на енергија ( најчесто ел.
енергија за работа на вентилаторите). Примената на
воздухот како носителн а топлинска енергија е кај
воздушни системи за греење, комбинирани воздушноводени системи, како и кај системи за климатизација.

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
Ранг на големини на основни параметри за носители на
топл. енергија кај постројки и инсталации за КГВ
Носител на топл. енерг.
вода
Водена пареа

Параметар
Температура
Спец. густина
Спец. топлина
Брзина на движење
Релат. површина на напр. пресек на
цевководи

oC

Воздух

kg/m3
kJ/(kg K)
m/s

70-150
950
4.31
0.3-2

130
0.7
2175
30-100

40-70
1
1
5-20

m2/m2

1

2

550

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Термални масла од минерално потекло, како
најевтини високотемпературни носители на топлинска
енергија. Специфичната топлина е за cca два пати
помала од спец. топлина кај водата, а коеф. на
спроведување на топлина е за пет пати помал од оној
кај водата ( Таб.хх ). Од вакви причини, преносот на
топлина, при користење на термални масла е помал од
оној кај водата, а смалувањето се интензивира и со
загадувањето на топлино разменувачките површини.
Карактеристични вредности за термални масла
Параметар
Дозволена температура на користење
Специфична топлина
Коеф. на спроведување на топлина

Ед. мерка
oC

J/(kg K)
W/(m K)

Вредност
cca
250-300
2000
0.12

ПОГОНСКИ ФЛУИДИ
 Органски течности, како глицерин, етилен гликол и
редица производи од ароматични јаглено-водороди. Се
карактеризираат со релативно висока температура на
вриење ( над 200 oC ) при атмосферски притисок, што
може да се користи за реализација на високи
температури и со отворени системи.
 Ладилни флуиди, како погонски флуиди, пред се кај
ладилни постројки од ладилни системи и системи за
климатизација. Како грејни флуиди, можат да се
третираат кај топлински пумпи.

Материјали, флуиди, аеросоли

РЕАЛНИ ГАСОВИ
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ГАСОВИ И ГАСНИ СМЕШИ

Се појавуваат како :
•
•
•
•

горива,
продукти на изгорување,
процесни материи,
загадувачки материи, посебно во производни
погони, при реализација на поодделни технолошки процеси и постапки ;

Равенки на состојба за
идеален/реални гасови
Равенка на состојба за идеален гас

pv = RT
Равенки на состојби за реални гасови
 Повеќе форми
 За различни гасови – различни зависности

Материјали, флуиди, аеросоли

ВОДА / ВОДЕНА ПАРЕА
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Generirawe na
vodena parea
pri p = const.

a’
a

b’
b

d’

c’
e

c

d
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Вода, Водена пареа
Termofizi~ki parametri





tabeli,
dijagrami,
formuli.

“ p – v “ - дијаграм за водена пареа

“ logP-h “ - дијаграм за водена пареа

“ T – s “ - дијаграм за водена пареа

“ T – s “ - дијаграм
за водена пареа
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“ h – s “ - дијаграм за водена пареа
(Mollier h-s diagram)

“ h – s “ - дијаграм за водена пареа
(често користена зона на параметри)

Вода, Водена пареа

Вода
Енталпија на вода

ix = cp,w t

Сувозаситена водена пареа
Специфична топлина на испарување

r = i” – i’

Влажна водена пареа
Енталпија
Специфичен волумен

ix = i’( i - x ) + i” x
vx = v’( i - x ) + v” x

Прегреана водена пареа
Енталпија

i = i’ + r + cp( t – tz )

Процеси со водена пареа
Изохорен процес

v = const.

Процеси со водена пареа
Изобарен процес

p = const.

Процеси со водена пареа
Изотермен процес

t = const.

Процеси со водена пареа
Адијабатски процес

s = const.

Материјали, флуиди, аеросоли

ВЛАЖЕН ВОЗДУХ

Влажен воздух
Влажен воздух – смеша од сув
воздух и водена пареа
Водената пареа во влажниот воздух е претежно во
прегреана состојба – идеален гас.

Притисок на влажниот воздух ( p , Pa ) спрема Dalton-oв закон :

p = psv + pwp
 рsv - парцијален притисок на сувиот воздух,
 pwp - парцијален притисок на водената пареа

Влажен воздух
 Заситен воздух
Водената пареа е во заситена состојба,

 Незаситен влажен воздух
Водената пареа е во прегреана состојба, при
што ваквиот влажен воздух, може да се смета
со особини на идеален гас,

 Презаситен влажен воздух
Смеша од сув воздух и водена пареа, каде
влажната водена пареа е во облик на
двофазна
мешавина
од
течност
и
сувозаситена водена пареа.

Влажен воздух
Апсолутна влажност (Ψ, kg/m3)
показател на количината на влага која
ја содржи 1 m3 влажен воздух при
параметри ( p , t )

Релативна влажност (φ, [ - , % ])
однос на максимална и апсолутно максимална
влажност
φ = Ψ/Ψz

φ = pwp/pwpz
φ = rwp/rwpz

Влажен воздух
Содржина на влага ( x , kg/kg)
•

однос на масата на водената пареа
кон масата на сувиот воздух

x = mwp/msv

x = 0.622 pwp/(pB – pwp)
Густина на влажен воздух (ρ, kg/m3)
rvv = rsv + rwp
rvv = 10-3/[T ( 3.48 pB – 1.32 pwp )]

Влажен воздух
Специфична енталпија на влажен воздух
(h, [kJ/(1+x)kg])
h(1+x) = hsv + x hwp
h(1+x) = cp,sv t + x ( r + cp,wp t )
h(1+x) = 1.006 t + x ( 2500 + 1.86 t )

h–x
дијаграм
Визуелно претставување на карактеристичните параметри на состојбите кај влажен
воздух.
Згодно е за претставување на поодделни
процеси кои се одвиваат со влажен воздух.
Карактеристични криви наведени во h-х дијаграм
за константен барометарски притисок :






Константна температура (t=cоnst.)
Константна енталпија (h=cоnst.)
Константна релативна влажност (φ=cоnst.)
Константна содржина на влага, (x=cоnst.)
Друго

Карактеристични точки (за зададена состојба)
o
o
o

Температура на влажен термометар, tDW
Температура на оросување, tor
Мах. содржина на влага (при заситување), хмах

t=const.

φ=const
.

xmax

Влажен воздух и
процеси со
влажен воздух

h=const.
tDW=const.
tor=const.
x=const.

МЕШАЊЕ
2(t2, φ2)

Карактеристични параметри, при мешање на две воздушни струи со различни
параметри, лежат на права која ги
поврзува двете состојби на воздушните
струи 1(t1,φ1) и 2(t2,φ2 ).
Состојба во точка M

M

Температура :
tM = (m1 t1+m2 t2)/(m1+m2)
Содржина на влага :
xM = (m1 x1+m2 x2)/(m1+m2)
Енталпија :
hM = (m1 h1+m2 h2)/(m1+m2)
Релативна влажност :
φM = xM /xSM
Ознаки :
m1, m2 - Масени протоци на воздух, kg/s
xSM - Апсолутна содржина на влага на линија на
заситување за tм , kg/kg

1(t1, φ 1)

M(tM , φM)

ГРЕЕЊЕ

2(t2, φ2)

Процес на греење се одвива без
промена на содржината на влага,
при што со довод на топлина, се
зголемува
температурата
на
воздухот кој се грее
Состојба во точка 2
Содржина на влага : x2 = x1
Релативна влажност :
φ2 < φ1
Енталпија :
h2 = h1+Q1,2/m
Температура :
t2 = t1+Q1,2/(m cp)
Ознаки :
m - Масен проток на воздух, кg/s
Q1,2 – Количина на топлина, kW
ср - Специфичен топлински капацитет,
кЈ/(кg К)

1(t1, φ1)

ЛАДЕЊЕ
1(t1, φ1)

Две можности :
1. Ладење без промена на содржината
на влага, кога температурата на површината од топлиноразменувачот (t’A) е
повисока од температурата на оросување (tor) ,
2. Ладење со одвлажување (со промена на содржината на влага), кога
температурата на површината од топлиноразменувачот (t”A) е пониска од
температурата на оросување (tor).

Состојба во точка 2
Содржина на влага : x2 = x1
Релативна влажност :
φ2 > φ1
Енталпија : h2 < h1
Q1,2 = m(h1 – h2)
Температура : t2 < t1

2(t2, φ2)

t’A
t"A

2

tor

tor < t’A

tor > t”A

ВЛАЖЕЊЕ
адијабатско
1(t1, φ1)

Процес на адијабатско влажење се
одвива без довод на енергија
(константна енталпија), при што
воздухот се лади, а се зголемува
влажноста.
Се реализира во комори за
влажење, со прскање на вода во
поток од воздух.
Состојба во точка 2
Содржина на влага : x2 > x1
Релативна влажност :
φ2 > φ1
Енталпија : h1 = h2
Температура : t1 < t2

2(t2, φ2)

ВЛАЖЕЊЕ
изотермно

2(t2, φ2)
1(t1, φ1)

Процес на изотермно влажење се
одвива при константна температура,
при што се зголемува влажноста на
воздухот кој се влажи.
Се реализира со довод на
водена пареа во поток од воздух.
Состојба во точка 2
Температура : t1 = t2
Релативна влажност :
φ2 > φ1
Содржина на влага : x2 > x1
Енталпија : h2 > h1

Параметри на воздух
 Табеларни врдности за параметри на воздух за раз-

лични услови, се наведуваат во специјализирана
литература ( прирачници и сл. ), а денес најчесто во
програми, или како дел од програмски пакети.
 Во склоп на материјалот, во ПРИЛОГ, дадени се

табеларни вредности за сув и влажен воздух.
 Воедно во Excel-програм “FLUIDI” (кој е исто така

составен дел од материјалот), се добиваат сите
потребни параметри за сув и влажен воздух, за
различни услови.

Материјали, флуиди, аеросоли

ЛАДИЛНИ МЕДИУМИ

LADILNI MEDIUMI
Za realizacija na kru`ni procesi, se koristat
razli~ni rabotni tela:
 Ladilni fluidi, koi pri atmosferski pritisok

imaat temp. na isparuvawe od -80 do -130 oS.
Se koristat kaj parokompresorski lad. ma{ini
 Vozduh i razli~ni gasni sme{i.
Se koristat kaj gasni lad. ma{ini,
 Razli~ni sme{i od ladilni fluidi i apsorbenti
( materija koja go apsorbira ladilniot fluid ).
Se koristat kaj apsorpcioni ladilni ma{ini.

Barawa i uslovi

Ladilnite mediumi, treba da ispolnuvaat odredeni
barawa i uslovi :
• termodinami~ki,
• fizi~ko-hemiski,
• fiziolo{ki,
• ekonomski,
• ekolo{ki.

Barawa koi se postavuvaat za ladilnite
mediumi (fluidi)
• Da kondenziraat za normalni temp. na okolinata pri

niski pritisoci od cca 1-1.5 Mpa
 Da mo`e da se realizira golemo specifi~no

volumensko proizvodstvo na stud, t.e. da imaat golema
toplina na isparuvawe.
So toa se smaluva koli~estvoto na fluid koj cirkulira
vo sistemot, a se smaluvaat i gabaritite na elementite
od aparatite i postrojkite, pred se kompresorot, i.t.n.,
• Da imaat niska temperatura na zamrznuvawe,

Barawa koi se postavuvaat za ladilnite
mediumi (fluidi)
• Da

imaat golemi vrednosti na koef. na
sproveduvawe i prenos na toplina, so {to se
smaluvaat toplinorazmenuva~kite povr{ini od
aparatite i opremata,
• Da se me{aat so vodata, pri {to se smaluva

korozijata na metalnite delovi od elementite od
opremata. Voedno,se smaluva mo`nosta za obrazuvawe
na mraz vo ekspanzioniot ured,

Barawa koi se postavuvaat za ladilnite
mediumi (fluidi)
• Da ne stapuvaat vo reakcija so metalite od koi e

izrabotena instalac.
• Da ne gorat i da ne obrazuvaat eksplozivni sme{i,
• Da ne se razlagaat na visoki temperaturi,
• Da ne se otrovni i opasni za ~ovekovoto zdravje
• Da se evtini i dostapni na pazarot,
Dosega, vakov ladilen fluid - NEMA.

Опасности при транспорт и манипулација со
ладилни флуиди
Особеностите на ладилните медиуми, како работни тела
кај ладилните постројки, се разгледуваат и од аспект на
опасностите кои се присутни при ракување и манипулација, т.е. транспорт, преточување, полнење на ладилните
системи, и.т.н.

Во основа се разликуваат две категории на опасности
кои се присутни при ракување и манипулација со
ладилните медиуми

Опасности при транспорт и манипулација со
ладилни флуиди
 Однесување и влијание на ладилните медиуми при

продор во околината, или испуштање во слободна
атмосфера,
Во зависност од својствата и карактеристиките,
поодделни ладилни медиуми можат различно да
делуваат врз човековиот организам. Воедно, измешани со воздух, можат да предизвикаат експлозија,
пожар, или некое неповолно физиолошко дејство.
 Однесување и влијание на ладилните медиуми во
самиот ладилен систем.
Во самиот ладилен систем, ладилниот флуид како
работно тело, може да предизвика оштетувања
заради недозволено високи притисоци, или оштетувања заради хемиски реакции со материјалите
со кои доаѓа во контакт, маслото, и.т.н.

Ладилни флуиди и околина
Користењето на халогенизирани јаглено водороди како
флуиди, и тоа не само за потребите на ладилната
техника, го наметна и проблемот со оштетувањето на
озонската обвивка на планетата земја.
И тоа како глобален светски проблем !

При разградбата на халогенизираните јаглено водороди,
кои во составот содржат атоми на хлор, воочен е ефект
на алармантно оштетување на озонскиот слој.
Ваквите состојби резултираа со меѓународна акција и
низа на мерки, со кои некои од ладилните флуиди
потполно се забрануваат за употреба, а за некои се
пропишуваат врменски и количински ограничувања, до
нивното пот-полно исфрлање од употреба.

Ладилни флуиди и околина
Покрај оштетувањата на озонската обвивка, при разгледувањата на подобноста на ладилните флуиди за употреба,
вклучено е и нивното влијание во глобалното загревање на
земјата, т.е. врз ефектот на стаклена градина, а покасно е
воведен и критериум за тотален еквивалент на загревањето.

За квантификација на подобноста на поодделни ладилни
флуиди за употреба, воведени се повеќе критериуми од
аспект на заштитата на околината, како :
ODP – Ozone Depletion Potential ( Потенцијал на деградација
на озонскиот слој ), како критериум со кој се споредува агресивноста ( потенцијалот ) на ладилниот флуид врз
разградбата на озонскиот слој. Како реперна максимална
големина е земен потенцијалот на R11, со вредност
ODP(R11) = 1.

Ладилни флуиди и околина
GWP – Global Warming Potential ( Потенцијал на глобалното
загревање ), како критериум со кој се споредува влијанието
на ладилниот флуид врз ефектот на стаклена градина, т.е.
потенцијалот на загревање.
Како реперна големина е земен ваквиот потенцијал на СО2
со вредност, GWP СО2 = 1.
Потенцијалот на загревање ( ефектот на стаклена градина ), по една
молекула од поодделни ладилни флуиди е во ранг и за сса 10.000
пати поголем во однос на истиот од СО2. Од такви причини, иако се
работи за релативно мали количини, во однос на количините на СО2
кои се испуштаат во слободна атмосфера, негативните ефекти
можат да бидат значајни.

TEWI – Total Equivalent Warming Impact ( Тотално еквивалентно
влијание на загревањето ), како критериум со кој се зема во обзир
тоталното еквивалентно влијание врз загревањето.

Ладилни
флуиди и
околина

Izbor na ladilen fluid

Se optimira od aspekt na :
• vidot i namenata na ladilnata

ma{ina kaj koja se koristi,
• konstruktivnite osobenosti,
• uslovite pri rabota.

Карактеристични ладилни флуиди
Покрај основни особини и карактеристики на
ладилните флуиди кои денес се во употреба кај
ладилните постројки, во материјалот се наведени
основни особини и карактеристики и на ладилни
флуиди, кои денес се забранети за употреба
( R12, R22 ).
Причината е што ваквите ладилни флуиди,
досега се доста долго користени и што голем
број од постоечките ладилни постројки и
инсталации се уште работаат со нив.

Халогенизирани јагленоводороди
Во претходниот период, со исклучок на амоњакот,
најзастапени
како
ладилни
флуиди
во
ладилните постројки, беа различните видови на
фреони, т.е. ладилни флуиди на база на
халогенизирани јаглено водороди, кои се
добиваат со деривација од метан ( CH4 ) и етан
( C2H6 ).
Фреоните можат да се разгледуваат во три
карактеристични групи.

CFC - флуор хлор јагленоводороди
Потполно халогенизирани флуиди, кој во составот
содржат флуор и хлор, а не содржат водород. Од
ваквите флуиди, најповеќе во употреба беа R11, R12,
R502.
 Фреон 12 ( дифлуордихлорметан R12 – CF2Cl2 ) -

ЗАБРАНЕТ ЗА УПОТРЕБА ! Како ладилен флуид,
често се користеше во мали, средни и големи
компресорски ладилни постројки, со обзир на
добрите термодинамички особини. Не е токсичен,
без мирис и не е екслозивен.

HCFC - флуор хлор јагленоводороди
Делимично халогенизирани флуиди. Во составот
содржат флуор, хлор и водород. Во оваа група
спаѓаат R22, R123.
 Фреон 22 ( дифлуормонохлорметан R22 – CHF2Cl)

- ЗАБРАНЕТ ЗА УПОТРЕБА ( за Македонија
забраната беше одложена до 2020 г. ) ! Како
ладилен флуид, често се користеше во мали,
средни и големи компресорски ладилни постројки,
со обзир на добрите термодинамички особини. Не
е токсичен, без мирис и не е екслозивен.

HFC - флуор јагленоводороди
Делимично халогенизирани флуиди. Во составот
содр-жат флуор и водород. Во оваа група спаѓаат
R134a, R404A, R407C, R410A, и.т.н..
 R134a ( CF3CH2F ), денес се препорачува како

замена за R12 И поретко R22.
Термодинамичките особини му се слични на R12.
Без мирис е и не е експлозивен. Токсичноста е се
уште во фаза на испитување.
 R404A ( R143a/R125/134a ) мешавина од HFC
флуиди.
Денес се препорачува како замена за R22.

Ладилни флуиди од природно потекло

Ладилните флуиди од природно потекло, во однос на
заштитата на околината, се најдобрата варијанта.

AMOWAK - NH3 ( R 717 )
Dosta rasprostranet ladilen fluid, posebno za pogolemi
ladilni kapaciteti.
Denes se pove}e, povtorno dobiva na va`nost.
Prednosti
Ima dobri termodinami~ki i ostanati osobini:
• Umeren pritisok na isparuvawe i kondenzacija vo {irok
dijapazon na temperaturikoi se koristat vo ladilnata
tehnika,
• Golemo specifi~no volumensko proizvodstvo na stud,
• Visoki vrednosti na koeficientite na sproveduvawe i
prenos na toplina,
• Nema korozivno dejstvo na crnite metali i dr.

Nedostatoci
•
•
•
•

Gori i so vozduhot obrazuva eksplozivni sme{i,
Pri visoki temperaturi se razlaga,
Agresiven e kon bakarot i legurite od bakar,
Otroven ( maksimalno dozvolenata koncentracija.

Јаглено водороди ( HC )
Јаглено водороди ( HC ) – изобутан, пропан, бутан
и др.
Денес веќе се во употреба, посебно кај мали
домашни ладилници, каде во масовна упореба е
изобутан (R600а ).
Основен недостаток на
нивната запаливост.

јаглено

водородите

е

Ладилни флуиди за апсорпциони
ладилни постројки
Кај ладилни апсорпциони постројки со термички погон,
се користат различни раствори, како комбинации на
ладилни флуиди и апсорбенти, нормално до колку ги
исполнуваат условите за намената.
Денес, најчесто користени комбинации се :
 Вода, како ладилен флуид и литиум бромид, како
апсорбент.
Со обзир на ограничувањето, температурата на
испарување да биде повисока од 0 оС, се користи
кај системи за климатизација.
 Амоњак како ладилен флуид и вода како апсорбент.
Cо обзир дека можат да се постигнуваат и доста
ниски температури на испарување, се користи и кај
процесни системи,

Ладилни медиуми за aдсорпциони
ладилни постројки
Со адсорпциони постројки, на база на топлина, може
да се продуцира студ.
Студот може да се продуцира во процес со користење
на порозни материјали, како адсорбенти за одреден
вид на ладилен флуид.

Како парови ладилен флуид/адсорбент можат да
се сретнат :
 вода/силикагел,
 вода/зеолит,
 амоњак/активен јаглен,
 метанол/активен јаглен,
 друго.

Носители на студ
Носители на студ, како медиуми со кои студот ”се
пренесува” од ладилната постројка до технолошката
опрема ( ладениот објект ).
Во зависност од агрегатната состојба, носителите на
студ можат да бидат во тврда, течна, или гасна
агрегатна состојба.
Носители на студ во тврда агрегатна сосотојба се
мраз, тврд CO2, и.т.н.
Носители на студ во гасна агрегатна состојба се
воздух, CO2, смеша од водород и азот, и.т.н.
Најширока примена во ладилната техника имаат
редица раствори, како носители на студ во течна
агрегатна состојба.

Носители на студ
Услови и барања, кои се поставуваат за носители на
студ :
 да имаат ниска температура на замрзнување,
 да имаат мал вискозитет ( мали хидраулични
загуби),
 да имаат голем специфичен топлински капацитет,
 да не се корозивни за металите и материјалите од
кои е изработена опремата,
 да се хемиски стабилни,
 да не се токсични,
 да не горат и да не се експлозивни

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

СFC ладилни флуиди
R 11(CFC)
NBP = 23.7 oC
hfg at NBP=182.5 kJ/kg
Tcr =197.98oC
Cp/Cv = 1.13
ODP = 1.0
GWP = 3500

R 12 (CFC)
NBP = -29.8 oC
hfg at NBP=165.8 kJ/kg
Tcr =112.04 oC
Cp/Cv = 1.126
ODP = 1.0
GWP = 7300

Large air conditioning
systems

R 123 (R,N)
R 141b (N)
R 245fa (N)

Industrial heat pumps
As foam blowing agent
n-pentane (R,N)

Domestic refrigerators R 22 (R,N)
R 134a (R,N)
Small air conditioners R 227ea (N)
R 401A,R 401B (R,N)
Water coolers
R 411A,R 411B (R,N)
R 717 (N)
Small cold storages

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

HСFC ладилни флуиди
R 22 (HCFC)
NBP = -40.8 oC
hfg at NBP=233.2 kJ/kg
Tcr =96.02 oC
Cp/Cv = 1.166
ODP = 0.05
GWP = 1500

Air conditioning systems
Cold storages

R 410A, R 410B (N)
R 417A (R,N)
R 407C (R,N)
R 507,R 507A (R,N)
R 404A (R,N)
R 717 (N)

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

HFC ладилни флуиди
R 134a (HFC)
NBP = -26.15 oC
hfg at NBP=222.5 kJ/kg
Tcr =101.06 oC
Cp/Cv = 1.102
ODP = 0.0
GWP = 1200

Used as replacement for
R12 in domestic
refrigerators, water
coolers, automobile
A/Cs etc

No replacement required
* Immiscible in mineral oils
* Highly hygroscopic

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

Ладилни флуиди од природно потекло
R 717 (NH3)
NBP = -33.35 oC
hfg at NBP=1368.9 kJ/kg
Tcr =133.0 oC
Cp/Cv = 1.31
ODP = 0.0
GWP = 0.0

Cold storages

R 744 (CO2)
NBP = -78.4 oC
hfg at 40oC=321.3 kJ/kg
Tcr =31.1 oC
Cp/Cv = 1.3
ODP = 0.0
GWP = 1.0

Cold storages

Ice plants
Food processing

No replacement required
* Toxic and flammable
* Incompatible with copper
* Highly efficient
* Inexpensive and available

Frozen food cabinets

Air conditioning systems
Simultaneous cooling and
heating (Transcritical
cycle)

No replacement required
* Very low critical
temperature
* Eco-friendly
* Inexpensive and available

Карактеристични ладилни флуиди
Refrigerant

Application

Substitute suggested
Retrofit(R)/New (N)

Ладилни флуиди од природно потекло
R718 (H2O)
NBP = 100. oC
hfg at NBP=2257.9 kJ/kg
Tcr =374.15 oC
Cp/Cv = 1.33
ODP = 0.0
GWP = 1.0

Absorption
systems

R600a (iso-butane)
NBP = -11.73 oC
hfg at NBP=367.7 kJ/kg
Tcr =135.0 oC
Cp/Cv = 1.086
ODP = 0.0
GWP = 3.0

Replacement for
R 12

Steam jet
systems

Domestic
refrigerators
Water coolers

No replacement required
* High NBP
* High freezing point
* Large specific volume
* Eco-friendly
* Inexpensive and available

No replacement required
* Flammable
* Eco-friendly

Параметри на ладилни флуиди
 Табеларни вредности за параметри на ладилни флуиди

за различни услови, се наведуваат во специјализирана
литература ( прирачници и сл. ), а денес најчесто во
програми, или како дел од програмски пакети.
 Во склоп на материјалот, во ПРИЛОГ, дадени се

табеларни вредности за често применувани ладилни
флуиди.
 Воедно во Excel-програм “FLUIDI” (кој е исто така

составен дел од материјалот), се добиваат сите
потребни параметри за често применувани ладилни
флуиди, за различни услови.

Материјали, флуиди, аеросоли

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Продукцијата на различните загадувачки материи,
присутна е во активностите на човекот, по различни
основи. Создавањето на материјални добра, поврзано е со различни активности, пред се, со
користење на различни технолошки постапки, при
што се продуцираат различни загадувачки материи.

Загадувачките материи се од најразличен вид и од
најразлично потекло, а воедно се и со различен
степен на токсичност.
Можат да бидат во :
• гасна фаза, како едно, дво, или повеќе
компонентни гасни смеши,
• течна и тврда фаза, како диспергирани во
гасната фаза ситни капки, или тврди честички.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ

По однос на опасноста од поодделните загадувачки
материи, една од поделбите е по класи на
токсичност, според :
• I класа - изразито токсични и особено опасни
материи,
• II класа - многу токсични и многу опасни
материи,
• III класа - умерено токсични и умерено опасни
материи,
• IV класа - малку токсични и малку опасни материи

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Загадувањето може да биде манифестирано како
загадување на почвата, водата, или воздухот.
Кај термотехничките постројки, најзначајно е загадувањето на воздухот, кое често се сретнува под името
аерозагадување.

Загаденоста на атмосферата е резултат од испуштањето и внесувањето на загадувачки материи, а
загадувањето е адекватно на количествата, како и на
особините и карактеристиките на загадувачките
материи кои се испуштаат во атмосферата.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Гасни загадувачки материи
За атмосферата, основни гасни загадувачки материи,
кои се третираат со стандарди за квалитет на воздухот, се :
•
•
•
•

сулфур двооксид ( SO2 ),
азотни оксиди ( NO , NO2 , NOx ),
јаглен моноксид ( CO ) и
јагленоводороди во гасна фаза ( HC ).

Други гасни загадувачки материи, кои се исфрлаат директно
во атмосферата се сулфур триоксид (SO3), соединенеија
на обновлив сулфур, сулфур водород (H2S) и сулфур
јагленород (CS2), амоњак (NH3), одделни јаглено водороди,
како бензол (C6H6), разни гасови кои содржат халогени
елементи, како хлорфлуоро- јагленороди, флуор водород
(HF), хлор водород (HCl), винил хлорид (CH2CHCl), и.т.н.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
Јагленород двооксид ( СО2 )

 СО2 е главен нуспродукт на процесите на согорување.


СО2 не е отровен и долго време не се третираше како
загадувач.



Со интензивирање на ефектот на “стаклена градина”
на ниво на целата планета Земја, се утврди дека
главен причинител се големите количества на СО2 кои
се исфрлаат во слободна атмосфера.



Од такви причини продукцијата, исфрлањето и смалувањето на количините на СО2 во слободна
атмосфера, стана една од поозбилните преокупации
на современиот свет, посебно во енергетскиот и
индустрискиот сектор.

ЗАГАДУВАЧКИ МАТЕРИИ
 За атмосферата, основни гасни загадувачки

материи, кои се третираат со стандардите за
квалитет на воздухот, се сулфур двооксид ( SO2 ),
азотни оксиди
( NO и NO2 ), јаглен моноксид
( CO ) и јагленоводороди во гасна фаза ( HC ).
 Други загадувачки материи, кои се исфрлаат
директно во атмосферата се сулфур триоксид (SO3 ),
соединенеија на обновлив сулфур, сулфуроводород
(H2S) и сулфуројагленород ( CS2 ), амоњак (NH3),
одделни јагленоводороди, како бензол ( C6H6 ),
разни гасови кои содржат халогени елементи, како
хлорфлуоројагленороди, флуороводород ( HF ),
хлороводород ( HCl ), винил-хлорид ( CH2CHCl ),
и.т.н.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур двооксид ( SO2 )

Безбоен гас, со раздражлив остер мирис. Не гори и не е
експлозивен. Добро се растворува во вода.
Концентрација при која 50 % од испитаните го осеќаат
по мирис е 1000 млн-1 .
Продукција :
 со изгорување на елеметарниот сулфур, содржан во

различните горива,
 со изгорување на H2S содржан во природниот гас,
 при печење на сулфиди на метали во атмосфера на
кислород,
 при топење на сулфиди и оксиди на метали.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур двооксид ( SO2 )

Користење:
 како суровина при производство и добивање на сулфурна

киселина, сулфити, дитионити, сулфохлорирани
јагленоводороди,
 како средство за белење, дезинфекција и конзервација,
 нови производи - асфалти, пени со сулфур во составот,
полимери, пластични маси, и.т.н.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење и очите.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур триоксид ( SO3 )
 Безбоен гас. Времето на живот на SO3 во атмосферата

е многу мало цца 10-6 с, со обзир дека брзо реагира со
водената пареа образувајќи сулфурна киселина.

Продукција :
 при процеси на изгорување се создава заедно со SO2.

Количината на SO3, во продуктите од изгорувањето е цца
1 - 10 % од количината на SO2.
 при индустриски процеси се добива со каталитичка
оксидација на SO2. Се чува во течна состојба, или во вид
на олеум ( 25 % SO3 во H2SO4 ).

Определувањето на SO3 во воздухот е сложена
процедура.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур триоксид ( SO3 )

Дејствување :
 Заради краткото време на живот во атмосферата,

дејствувањето е преку ефектите на сулфурната киселина.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур водород ( H2S )

Безбоен, согорлив, силнотоксичен гас. Има карактеристичен мирис на расипани јајца.
Дејствување :
 изразито токсичен за човекот,
 го блокира дишењето,
 предизвикува изразит недостаток на кислород,
 го нарушува централниот нервен систем.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур водород ( H2S )

Продукција :
 во природата, како резултат на :
 биолошки процеси на распаѓање,
 активност на вулкани,
 геотермални извори.

Со обзир на брзото оксидирање во SO2 , H2S може да се разгледува како еден од значајните природни извори на SO2.
 антропогени ( индустриски ) извори:
при производство на сулфитна целулоза,
 кај постројки за прочистување на природен гас и производи на
нафта,
 кај коксни печки,
 при производство на свила и најлон.


Во ваквите индустриски погони, заради јакиот непријатен мирис,
обично од H2S се добива H2SO4, или елементарен сулфур.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Сулфур јагленород ( CS2 )

Безбојна, вискозна, лесно запалива течност, со
температура на вриење од 46 oC. Пареата му е 2.6
пати потешка од воздухот.
Продукција :
 Се одделува при технолошки процеси во хемиската

индустрија.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење и очите.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Соединенија на обновлив сулфур

Во обновлива форма, сулфурот во атмосферата доаѓа
од природните и антропогените извори не само во вид
на H2S, туку и во вид на :
 сулфиди на јагленородот,
 карбонилсулфиди,
 дисулфид јагленороди,
 различни органски сулфиди и дисулфиди ( RSH, RSR, RS2R, -

каде R се алкални групи C1 - C5 ).

Времето на живот на ваквите соединенија во
атмосферата е :
 помалку од 3 часа за метилмеркаптани,
 до 2 год. за карбонилсулфиди.

Детекција на концентрацијата на овие соединенија во
атмосферата е доста тешка. Воедно, во литературата
има малку податоци.

СОЕДИНЕНИЈА НА СУЛФУР
 Соединенија на обновлив сулфур

Продукција :
 природни извори
 процеси на биолошко распаѓање,
 геотермални извори.
 антропогени ( индустриски ) извори

 при производство на сулфитна целулоза,
 кај постројки за прочистување на природен гас и

производи на нафта,
 кај коксни печки,
 при производство на свила и најлон.

СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕНОРОД
 Јаглен моноксид ( CO )

Безбоен, запалив гас, без мирис и незначително растворлив во вода. Од сите загадувачи на атмосферата,
CO е најраспостранет и се среќава во најголеми
количества..
Продукција :
 при непотполно изгорување на горива на горива, во

услови на недостаток на кислород
 природни извори

Дејствување :
 Токсичноста на CO е сврзана со неговата способност
да реагира со хемоглобинот од крвта, со брзина за 200
пати поголема од брзината на сврзување на кислородот со крвта. Се манифестира со изразит недостаток
на кислород, при што може да дојде до задушување.

СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕНОРОД
 Јаглен двооксид ( CO2 )

Нетоксичен, безбоен гас , без мирис и растворлив во
вода.
Продукција :
 при согорување на горива,
 природни извори .

Дејствување :
 Во глобални размери, зголемува-њето на CO2, може

да доведе до зголемување на средната температура
на земјата. Се проценува, дека со двојно
зголемување на количината на CO2 во атмосферата,
температурата на земјата расте за 2 oC.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Бензол ( C6H6 )
 Проѕирна, безбојна, несогорлива и лесно летечка

течност.
 Се добива при дестилација на сурова нафта. Еден е од
суштинските компоненти на бензинот.
 При нормални услови не стапува во хемиски реакции и
е важна суровина во хемиската индустрија. Се одделува
при различни хемиски процеси, каде се користи како
растворувач на бои и лакови, премази, каучук и др.
 Поодделно се користи за добивање на етилбензол,
фенол, циклохексан, малеинов анхидрид.
Дејствување :
 делува на централниот нервен систем, предизвикува
главоболки, слабост, а при по тешки случаи - загуба на
свеста и општо труење на организмот.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Винилхлорид ( CH2CHCl )
 Безбоен, согорлив гас, со слаткаст мирис. При

загревање се разлага , при што се создава фозген.
Растворливоста во вода му е незначителна.
Дејствување :
 заболувања на црноит дроб,
 појава на карциноми, и.т.н.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Жива ( Hg )
 Сребренеста течност, која спаѓа во редот на течни

тешки метали. Како загадувач се јавуваат парите на
живата, со обзир дека испарува и при нормални
услови.
Дејствување :
 До организмот доаѓа со вдишување, преку кожата и преку

прехранбените продукти.
 Делува на централниот нервен систем.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Хлор ( Cl )
 Гас со жолто зелена-боја, со остер мирис, 2.5 пати

потежок од воздухот. Се одделува при технолошки
процеси во хемиската, текстилната и индустријата за
производство на хартија.
Дејствување :
 многу восспалително на системот за дишење, кожата и

очите на човекот,
 при големи концентрации настапува моментална смрт.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Циановодород ( HCN )


Гас со специфична тешка миризба на горчливи
бадеми, малку по лесен од воздухот. Се одделува при
технолошки процеси во хемиската и текстилната
индустрија, како и при хемиска обработка на метали.

Дејствување :
 Има изразито токсично дејство врз човекот. При доа-

ѓање во организмот се парализира внатрешниот
фермент на клетките, настапува парализирање на
внатрешното дишење на клетките, задушување и смрт.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Олово ( Pb )


Тежок метал, со температура на топење од 327 оC.
Значително одделување на пареи започнува при
темпера-тури од 400 - 500 оC. Се одделува при
технолошки процеси во металургијата, стакларската и
графичката
индустрија,
при
производство
на
акумулатори, и.т.н.

Дејствување :
 како пареа и ситнодисперзна прашина, навлегува во орга-

ните за дишење и предизвикува хронични труења.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Ацетон ( CH3COCH3 )
 Безбојна, леснозапалива течност, која врие на 56 оЦ,

но испарува при обични температури. Пареите се
одделуваат при технолошкипроцеси во индустријата,
каде се користи како расворувач на бои лакови и др.
 Во човечкиот организам доаѓа со вдишување.

Дејствување :
 запаление на органите за дишење,
 предизвикување на главоболки,
 општо токсично дејство.

ОСОБЕНО ОПАСНИ И ДРУГИ МАТЕРИИ
 Бензин
 Лесно запалива течност со непријатна миризба. Лесно

испарува при вообичаени температури на околина.
Пареите при определени концентрации се лесно
запаливи. Се одделува во рафинерии за нафта,
складишта за производи од нафта, хемиската
индустрија, при бојадисување на предмети, и.т.н.
 Во човечкиот организам доаѓа со вдишување.
Дејствување :
 при мали концентрации, општо опивање,
 во поголеми дози, загуба на свест и општо труење.

АЕРОСОЛИ
Дво, или повеќефазна флуидна струја од гас-честички
( загаден гас ) вообичаено се нарекува - а е р о с о л .
Генерално, аеросолите можат да се поделат, со обзир на
механизмите на создавање, на :
 диспергациони аеросоли - кои се создаваат како

резултат на дробење на тврди или течни материи, или
распршување на прашоци под дејствона воздух, или
вибрации;
 кондензациони аеросоли - кои се образуваат при
кондензација на презаситени пареи, или како резултат на
хемиско взаемодејствие на гасови со стварање на
нелетечки продукти.

АЕРОСОЛИ
Како карактеристични групи на аеросоли, во
литературата од оваа област се разгледуваат:
 чад - кондензационен аеросол со тврда и мешана

дисперзна фаза;
 магла - кондензациони и диспегациони аеросоли со течна
дисперзна фаза ;
 прашина - диспергационен аеросол со тврди честички.
Исто така и самите тврди честички, т.е. диспергираната
фаза во аеросолот, се нарекуваат прашина.

Воедно, можни се и комбинации на аеросоли од
наведените групи, на пример смог - се нарекува
аеросол на смеша од чад и магла.

АЕРОСОЛИ

Основни фактори, кои влијаат врз степенот на
загаденост на аеросолот :
 големината на честичките
 концентрацијата
 физ. - хемискиот состав на гасната и диспергираната

фаза.

ГАСНА ФАЗА НА АЕРОСОЛИ
Гасната фаза на аеросолите, во суштина е едно, дво,
или повеќе компонентна гасна смеша од различни
гасови. Врз загаденоста и токсичноста на аеросолот, ќе
влијаат физичко-хемиските особини на гасните загадувачки материи, кои ја сочинуваат гасната смеша од
гасната фаза на аеросолот.

ТВРДА И ТЕЧНА ФАЗА НА АЕРОСОЛИ
Со оглед на самиот состав на аеросолите, покрај
гасната фаза, како составни елементи, а воедно и
загадувачки материи на истите, се јавуваат и тврда и
течна фаза, во вид на честички од најразлично потекло.
 Многу својства на аеросолите се определуваат од
дисперзноста и концентрацијата на честичките, нивната
бројчана или масена концентрација, функцијата на
распределба на честичките по димензии, хемискиот
состав, и.т.н.


Дисперзност
Дисперзноста, се јавува како едно од важните својства
на аеросолните системи, која влијае врз особеностите
на физичките закони и нивното однесување, а исто
така и врз методите кои се применуваат при
техничките решенија од оваа област.
Дисперзност на прашина, се нарекува севкупност на
сите димензии од разгледуваните честички.
Во основа, се разликуваат :
 монодисперзни аеросоли, кои содржат честички со една

димензија. Практично, многу ретко се сретнуваат,
 полидисперзни аеросоли, кои содржат широк дијапазон
на димензии на честички и се одлика на скоро сите
аеросоли.

Дисперзност
Димензиите на честичките, се нарекуваат :
 димензии на најмал светол отвор на сито низ кое се

уште поминуваат разгледуваните честички - при определување на дисперзен состав на прашина со сито,
 дијаметар на сферани честички, или најголема линиска
димензија на честички со неправилна форма - при
испитување на дисперзен состав на прашина со
микроскоп,
 дијаметар на условни сферни честички, кои имаат густина и таква константна брзина на таложење ( лебдење ) во
вискозна средина , како и дадените честички - при
определување на дисперзен состав на прашина со метод
на воздушно провејување или со седиментација во
течност.

Дисперзност
Геометриски параметри
 Интеракцијата на гасовите со тврдите и течните тела, се остварува

на површината од тие тела. Големината на разделната површина, се јавува како еден од основните геометриски параметри.
 Релативна површина се дефинира како однос на големината на

плоштината, во однос на волуменот на честичка. Сврзана е со
линиските димензии на телото, сспрема :
 При дробење и мелење на тврди тела, се зголемува релативната

површина и показателот на дисперзност. Така, при дробење на
коцка со димен зии 1х1х1 цм, до димензии на ребрата од
честичките од 1х1х1 м, релативната површина и дисперзноста се
зголему-ваат за 10.000 пати. При тоа драстично нараснува и
бројот на честички Н .
 Тврди и течни тела, можат да бидат издробени до димензии од

неколку нанометри ( димензии на крупни молекули достигнуваат
ред на големина од делови на нанометар ).
 Еден од карактеристичните геометриски параметар за честички е и

закривеност на површината на честичките.

Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 При дробење и мелење на тврди тела, се добиваат
честички со најразлични димензии, т.е. сите реални
прашоци и прашкасти материјали се полидисперзни.
Освен тоа, честичките имаат најразлична форма во
облик на сфера, влакно, плочка, и.т.н. Заради тоа, при
дисперзна анализа на такви материјали, воведени се
еквивалентен. седиментационен, среден, модале, и
медијален дијаметар на честичка, и.т.н.

Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 Еквивалентен дијаметар на честичка, како дијаметар
на сфера чиј волумен е еднаков со волуменот на
честичката, или пак дијаметар на круг чија површина е
еднаква со површината од проекцијата на честичката.
 Седиментационен дијаметар, како дијаметар на
сфера за која брзината на таложење и густината се
еднакви со брзината на таложење и густината на
односнста честичка. При тоа, седиментациониот
дијаметар, претставува или измерен дијаметар,или
должина на страната на келија од сито, низ кое се
врши просејување,или пак големина на проекцијата на
честичката.

Дисперзност
Карактеристични димензионално - аеродинамички
големини
 Среден дијаметар, како дијаметар на хипотетична
честичка,која се јавува како репрезентативен примерок
за сите честички од пробата.
Се разликуваат :
 среден аритметички дијаметар,

 среден дијаметар по должина,
 среден квадратен дијаметар,
 среден кубен дијаметар,
 среден волуменско-површински дија-метар, или

дијаметар на Соте,
 среден геометриски дијаметар.

Дисперзност
Коефициент на сферичност, како однос на површина на
сфера со ист волумен како и разгледуваната чес-тичка,кон
површината на разгледуваната честичка.
 Коефициентот на сферичност, се користи за опишу-вање на
несферни честички, од причини што сите закони, кои ги
опишуваат својствата на аеросолните системи, имаат
најпроста форма во случај на сферен облик на формата на
честичките.
 Волумен на честички, може да биде одреден со мере-ње на
димензии на честички со микроскоп. Од тоа, при позната
специфична густина, може да се определи масата на
честичките.
 Доколку честичките, присутни во атмосферата, значи-телно
се разликуваат по густина и по степенот на агрегација,
најдобро е димензионално да се определу-ваат спрема
аеродинамичкото однесување на истите.

Дисперзност
 Штоксов дијаметар, како дијаметар на сферна чес-

тичка, која поседува таква брзина на таложење, како и
разгледуваната честичка, а воедно е со густина
еднаква на волуменската густина на материјалот од
разгледуваната честичка. Штоксовиот дијаметар е
најблизок до физичкиот дијаметар на честичката.
Диспергационите и кондензационите аеросоли, обично
се создаваат од различни материјали, со различна
густина, па затоа, заради упростување на определувањето на димензиите на честичките, се користи
аеродинамички дијаметар.

Дисперзност
 Аеродинамички

дијаметар, како дијаметар на сфер-на
честичка,која има таква брзина на талолење како и
разгледуваната честичка, при густина од
1 гр/цм3, честичките
кои влегуваат во состав на конкретен аеросол, можат многу да се
разликуваат по димензии, форма и густина. Промената на тие
големини, во многу влијаат врз ефективноста на прочистување, во
системите базирани пред се на инерцијалните својства на
честичките, како во скрабери и циклони.
 Аеродинамичкиот дијаметар, се јавува како показател за реакција
на честичките на дејството на инерцијалните сили. Истиот, може
да се определи со користење на каскаден импактор, при што не е
потребно посебно познавање на димензиите, густината или
формата на честичките. Честички со различни димензии, форма и различни густини, можат да имаат еден ист
аеродинамички дијаметар. При еднаков аеродина-мички
дијаметар, прочистувањето од честички, е со еднаква
ефективност.

Дисперзност
 Импакторен аеродинамички дијаметар, како дија-

метар на сфера која има единечна плоштина и која
има таква брзина на таложење, како и разгледуваната
честичка, при мали Рејнолдсови броеви. Се определува при мерење со каскаден импактор и се јавува како
најпове'е користен параметар при пресметки за
процеси на инерцијално разделување на честички.
 Помеѓу Штоксовиот, аеродинамичкиот и импакторниот
аеродинамички дијаметар, постои корелација.

Дисперзен состав
Распределба на честички спрема димензии
 Дисперзниот состав, т.е. распределбата на честичките

по димензии, за конкретен аеросол може да биде
дадена со таблица , график , или аналитички во облик
на ф-ја на распределба .
 Како карактеристика на дисперзноста кај монодисперзни аеросоли, може да послужи една големина - средна
вредност на дијаметарот на честичките.
 Како карактеристика на дисперзноста кај полидисперзни аеросоли, покрај средната вредност на
дијаметрот на честичките, неопходно е познавање и на
средното квадратно растурање, т.е. ф-та на распределба на честичките по димензии.

Дисперзен состав
 Функција на густина на распределба на број на чес-

тички по димензии ( дијаметар ) на истите, е најчесто
користена форма .
 Кривите, кои ги претставуваат функциите на густина на
распределба на бројаот на честички по димензии, или
по маса на честичките, се нарекуваат диференцијални
криви на распределба или криви на густина на
распределба ( Сл.2 - Д).

Дисперзен состав
Распределба на честички спрема димензии

Sl.1 - Disperzen sostav na pra{ina
( spored podatoci od Tabela 1 )
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Sl.2-Diferencijana ( D ) i integralna kriva
( I ) na raspredelba na ~esti~ki

Sl.3 - Diferencijalna kriva na
raspredelba
( spored
histogram )

Дисперзен состав
 При анализа на дисперзен состав на прашина со

помош на сита, а исто така и при определување на
степенот на прочистување од честички, за постројки за
прочистување од прашина, згодно е да се користи
крива на интегрална распределба.
 Предноста на интегралната ф-ја на густината на распределба, се состои во тоа, што при ограничен број на
мерења на параметрите на честичките, големините на
ф-та на распределба се помалку подложни на
отстапувања.
 Кривите на диференцијална и интегрална распределба, се во корелација.
 Функцијата на распределба се определува експериментално, за секој конкретен пример поодделно.

Нормирана класификација на прашината
По однос на дисперзниот состав, според СНиП И-Г.5-62,
прашината е класифицирана во пет класи

Klasi na pra{ina : I – mnogu krupna, II – krupna, III – malku
disperzna,
IV – sredno disperzna, V - izrazito sitnodisperzna
Normirani klasi na pra{ina

Статистички параметри на распределба

При позната ф-ја на распределба, се определуваат
статистички параметри на распределбата, спрема :
 среден дијаметар,
 средно квадратно отстапување ( дисперзија ) ,
 асиметрија на распределбата, и.т.н.

Начини на претставување на ф-ии на
распределба на честички по димензии
Точна распределба по димензии на честички од дисперзен материјал, се добива по експериментален пат со
изработка на хистограми.
 Составот на некои дисперзни материјали, со доволна
точност за анализи, може да се апроксимира со
аналитички ф-ии на распределба на густина. Познати
се изразите :
 Гаусова формула за нормална распределба ,
 формула за логаритамска нормална распределба ,
 формули на Јанг , Ролер , и.т.н.

Начини на претставување на ф-ии на
распределба на честички по димензии
Формулата за логаритамска нормална распределба, се
покажува како доста применлива за голем број на
прашоци, прашина и други аеросолни честички,
независно од нивното потекло. А.Н. Колмогоров,
покажал, дека при дробење на тврди материјали,
распределбата на честичките по димензии, се стреми
кон логаритамска нормала. Наведената формула,се
совпаѓа со Гаусовата формула за нормална
распределба, со тоа што наместо големината на
дијаметарот, фигурира неговиот логаритам.
Знаејќи ја распределбата на маса на честичките по
димензии, можно е да се изрази ф-та на распределба
на површината на сферни честички по димензии.

Концентрација на честички
 Концентрација на честички, може да се однесува

спрема број, или спрема маса на истите, најчесто во
однос на волумен, но може и во однос на маса на
носечката гасна компонента.
 Концентрација спрема број на честички , се дефинира
како број на честички во одреден волумен ( маса ). Во
загадена атмосфера, концентрацијата може да биде
од ред на големина од 10х честички на 1 цм3 . Во
близина на извор на загадување, концентрацијата
може да биде и неколку пати поголема. Во загаден
воздух, поголем број на честички може да биде со
димензии од 0.01 - 0.1 мм. Концентрацијата на
честички со димензии поголеми од 1 мм , по правило
изнесува помалку од цца 10 честички на 1 цм3 .

Концентрација на честички
 Концентрација на честички по број на истите, обично

се мери по метод на расејување на светлина, по пат на
определување на ел. подвижност и со помош на
броење на бројот на центри на кондензација.
 Концентрација спрема маса на честички , се дефинира
како маса на честички во дефиниран волумен,во однос
на големината на тој волумен.
 Концентрација на маса на честички во загадена
атмосфера, обично изнесува помалку од цца 1000
мг/м3. Во излезните гасови од индустриски процеси,
масената концентрација на тврди честички, може
значително да ја надмине оваа вредност.

Концентрација на честички
 Концентрација спрема маса на честички, може да биде

опре-делена попат на филтрација на одреден волумен
на гас и мерење на одделените честички од гасот.
 Виоедно, концентрацијата на честич-ки во загадените
гасови, се пропишува во законските акти, како за
изворите кои испуштаат загадувачки материи, така и за
околниот воздух.

Особености на прашината
Некои од особеностите на прашината се од важност,
како за самите аеродисперзни системи и нивните
карактеристики, така и за процесите на прочистување
од прашина.
 Густина на прашината, како маса на единица
волумен, при што се смета дека нема внатрешни
шуплини помеѓу честичките,
 Слепување на прашината, како својство на
прашината кон взаемно задржување, како и
задржување на филтерските материјали и елементите
од конструкцијата.

Особености на прашината
 Квасење на честичките, како површинска појава на

границата на контакт на честичката, како тврдо тело и
течноста, или гасот. Се карактеризира со краен агол на
квасење, а зависи од природата на материјата на
честичките, нивната големина, а воедно и од
карактеристиките на течноста. Суш-тинската улаога на
карактеристиката на квасењето е во фактот, што кај
честички кои тешко се квасат, потребна е поголема
енергија за тие да бидат потопени во течност.

Особености на прашината
 Електричен потенцијал, како особина која зависи

од природата на материјалот на честичките. Има
значително влијание врз ефективноста на филтрацијата и регенерација на филтрите.
 Абразивност, како особина на честичките, при што се
смалува векот на траење на елементите од опремата.
Зависи од видот, димензиите и формата на честичките,
како и концентрацијата и брзината на движење низ
елементите од опремата.
 Коагулација, како окрупнување од влијанија на
хидродинамички сили и брауново движење, а се
приметува и при дејство на звучни бранои и електричен потенцијал.


Хемиски состав
Секоја поодделна тврда честичка, која влегува во состав
на аеросолот, може да се состои од неколку хемиски
компоненти. Хемиска анализа во таков случај е
отежната, со оглед на малото количество на материјал
за анализа. Некои резултати,при определување на
хемиски состав на честички, постигнати се при користење на електронска сонда и квадрополна масена
спектрометрија. Во обични аналитички лаборатории,
идентификација на одделни честички е невозможна.
За определување на хемиски состав, се користат два
методи на земање на проби :
 со полна филтрација,
 со користење на каскаден импактор

Хемиски состав
 Најраспространет метод е со полна филтрација. При

доволна ефективност на филтерот, можно е да се
добие информација за усреднет хемиски состав, за
сите димензии на честички и во целокупниот интервал
на земање на проба.
 Податоци за зависноста на хемискиот состав од
димензиите на честичките, можно е да се добијат со
користење на каскаден импактор, при што за секоја
фракција која се добива со разделување, се врши
анализа. Такви податоци, можат да се користат при
разработка на методи за контрола на содржината на
тврди честички. Воедно, можат да помогнат при
изборот на концепцијата за отстранување на
најопасните загадувачки материи од излезните гасови.

НАДВОРЕШНИ КЛИМАТСКИ
УСЛОВИ

NADVORE[NI KLIMATSKI USLOVI
Poznavawe na osnovnite klimatski karakteristiki
i pokazateli na geografska mikro lokacija се osnovni pojdovni podatoci pri opredeluvaweto na
optovaruvawata, kako i pri definiraweto na instalaciite za greewe i klimatizacija za razli~na
namena, toplifikacioni sistemi za snabduvawe na
objekti so toplinska energija, i.t.n.
Пoznavawe na osnovnite klimatski karakteristiki i
pokazateli se potrebni i od aspekt na definirawe
na osnovnite tehno-ekonomski pokazateli na pooddelnite agregati, kako i kompletnite postrojki vo
celina .

Klima za odredena lokacija
Сe karakterizira so prose~ni vrednosti na meteorolo{kite parametri za odreden vrmenski period
( den, mesec, сезона, godina)
Оd interes za различни teрмотехнички пресметки,
заради влијанието врз temovla`nosnite optovaruvawa na grean ili klimatiziran prostor, se :
• temperaturaта,
• vla`nostа,
• veterот,
• son~evoто zra~ewe ( insolacijaта ),
• obla~nostа i vrne`iте, atmosferskiот
pritisok, i.t.n.

Meteorolo{ki podatoci
Мo`at da bidat :
• mereni vrednosti na meteorolo{ki parametri,
• obraboteni podatoci za meteorolo{ki parametri.
Вo zavisnost od na~inot na merewe i obrabotka
• kontinuirani
• ~asovni / dnevni
• mese~ni / сезонски
• godi{ni / mnogugodi{ni
За термотехнички потреби, од важност се обрабо-тени
многугодишни податоци за метеоролошките параметри.

Meteorolo{ki podatoci
Локација : Битола - prose~ni mnogugodi{ni vrednosti
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Meteorolo{ki podatoci
Локација : Битола - prose~ni mnogugodi{ni vrednosti
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Meteorolo{ki podatoci
Локација : Битола - prose~ni mnogugodi{ni vrednosti
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Meteorolo{ki podatoci
Локација : Битола - prose~ni mnogugodi{ni vrednosti
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Referentna ( prose~na ) godina
Скратена рeferentna (prose~na) godina
Referentna ( prose~na ) godina
Многугодишни просечни вредности на метеоролошки
параметри за секој час во годината ( 8760 часа ).
Потребни кај компјутерски пресметки и симулации за
различна намена.
Скратена рeferentna (prose~na) godina
Многугодишни просечни вредности на метеоролошки
параметри за секој час за по 16 дена во секоја сезона
( 4*16*24 = 1536 часа ).
Потребни кај компјутерски пресметки и симулации за
различна намена.

ТЕРМО И ХИГРО ИЗОПЛЕТИ
Референтна (просечна) година
Диајграми на температури и релативна влажност
за секој час во тек на една година (просек од повеќе години)
Термоизоплети ( Битола

1945-76)

Хигроизоплети (Битола

1945-76

)

Климатски криви
Статистички обработени податоци од долготрајни
набљудувања на динамиката на параметрите за
климата на одредена локација.
Се изразуваат како криви во “ h – x “ дијаграм.
Корисни се за проценка со соодветна веројатност,
на возможни параметри на воздухот.

НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА
Prose~ni mnogugodi{ni vrednosti  Od na nadvore{ni temperaturi

•
•
•
•

~asovni
dnevni
mese~ni
godi{ni

 Sredni, min. i maх. vrednosti na nadv.
temperaturi ( dnevni, mese~ni, godi{ni )
tSR,dn = ( t7 + t14 + 2 * t21 ) /4

NADVORE[NA ПРОЕКТНА TEMPERATURA
- zimski re`im Се користи при дефинирање на оптоварувања (зимски режим) кај инсталации за греење/климатизација за пресметки на топлински загуби.

 Формула на Чаплин – порано најповеќе користена

tNPT = 0.4 * tm + 0.6 * tmin
 tm – средна минимална температура на најладниот

месец во тек на разгледувани 10 години.
 tmin- најниска температура која се појавила на
локацијата во тек на разгледуваните 10 години.
 МКС-ЕН-12831-2006

Се дефинира со исполнување на услови спрема
МКС EN ISO15927-5.
Може да се дефинира и како :

Најниска средна дводневна температура за
период од дваесет години.

НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА

 Prose~ni mnogugodi{ni vrednosti
 Vremetraewe na nadvore{ni temperaturi




vremetraewe na pojavuvawe
za~estenost na pojavuvawe
stepen - den

СТЕПЕН ДЕН
Показател на температурните услови за грејан објект,
во зависност од месноста, каде е лоциран.

STD = z ( tvn – tn,sr ) [stepen denovi]
Ознаки :
STD – Степен денови, z – Број на денови во сезона на греење, tvn – Средна температура во објект, оС
tn,sr – Средна температура на надворешен воздух во период на
греење , оС

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ
Месечни вредности за сончево зрачење за локација на Битола.

ОСТАНАТИ МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ

Покрај температурно/влажносните услови и сончевото
зрачење, од важност се и останатите метеоролошки
податоци за поодделните локации :





Атмосферскиот притисок,
Брзината, правецот и насоката на ветерот,
Облачноста, врнежите, и.т.н.

Метеоролошки податоци - Битола
ЛОКАЦИЈА

Битола

WMO

13583

Географска должина, ( o )

41

0,3

Географска ширина, GS ( o )

21

0

Часовен агол, ( o ) - Гринич
Локален часовен агол, (o)
Надморска висина, Hnadm, (m)
Стандарден притисок за локација, (Pa)
Вид на околина
Упаден агол, ( o )
Коеф. на рефлексија од околина, -

0
15
589
94446

Default
20
0,2

Метеоролошки податоци - Битола
Проектни параметри во сезона

Зима Лето

Барометарски притисок, Pa

94743 94743

Почеток на греење/ладење

15 Okt

Надв. проектна темп., оС

-21,5

35

Крај на греење/ладење

15 Apr

Надв. Релат. влажност, %

95

27

Бр. на денови во сезона

185

Брзина на ветер, v - m/s

4,0

0,0

Правец и насока на ветер

N

0

Надв. темп. при прекин на
вентилација

Длабочина на подземни води, m

>1

>1

Надв. релативна влазн. при прекин
на вентилација

Темп. на подземнi води, oC

10

15

Tемп. на вода - водовод, оС

10

15

Заматеност на атмосфера, -

1,00

1

Претпоставени вредности

Зима Лето

Корекц. фактори и
коефициенти

-5,00
80

1,0

1,0

1,2

1,5

1

1

1,15

1,45

Метеоролошки податоци - Битола
Средни месечни вредности
Месец

Параметар

Бр. денови/мес

I
31

II
28

III
31

IV
30

V
31

VI
30

VII
31

VIII
31

IX
30

X
31

XI
30

XII
31

Год.
ср.
365

Средни месечни вредности
94759 94604 94601 94488 94622 94713 94693 94737 94951 95024 94911 94811 94743
Bbar,sr-mes, Pa
tsr-mes

-0,8

φsr-mes

83,6

1,9

6,3

11,1

78,33 71,63 65,07

15,7

19,5

21,7

21,1

65,5

61,03 55,83 55,43

17,2

11,4

6,2

1

65

73,7

79,93 84,37

Брзина на ветер

Правец и насока
Среден полн интензитет на сончево зрачење,W/m2
Север
36
42
46
56
74
86

80

65

49

37,0

26,0

26

Исток

71

76

102

131

145

155

164

160

128

89

56

56

Југ

151

143

154

140

121

112

124

148

179

157,0 132,0

146

Запад

64

80

106

131

146

167

165

160

137

81,0

58,0

56

Хориз. површина

80

106

159

214

257

284

292

263

212

133,0 85,0

73

11,28

Метеоролошки податоци -Битола
Средни месечни вредности - Дополнителни податоци
tmax,sr.mes

3,6

6,81

10,8

16,7

21,7

25,6

28,7

29,1

24,6

18,0

12,0

5,61

φmax,sr.mes

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

-3,8

-2,3

0,9

5,1

8,8

11,7

13,2

13,0

10,0

5,7

2,7

-2,1

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

594

475

407

117

0

0

0

0

0

tmin,sr.mes
φmin,sr.mes
SDmes_18

Greenje

SDmes_10

Greenje

SDmes_18

Ladenje

SDmes_10

Ladenje

t_zemja_mes - 0.5m
t_zemja_mes - 2m
t_zemja_mes - 4m

Temp. na podz. Vodi
Темп. на
вода_водовод
Врнежи
Заматеност на атм.

117,0 361,0

539

2610

Метеоролошки
податоци – Битола
( Информативно - спрема :
2005 ASHRAE Handbook Fundamentals - SI)

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ

Енергетски биланс на Земјата

Атмосфера и сончево зрачење


Енергијата која доаѓа од сонцето, како сончева
енергија, до нас стигнува во форма на електромагнетни бранови. При тоа, при проаѓањето, се
случуваат низа интеракции со атмосферата.

 Основните особености на Сонцето се :
 Скоро сферно тело.
 Дијаметар cca D≈1.39X109 m,
 Маса cca m≈2X1030 kg,
 Растојание од земјата сса L=1.5X1011 m,
 Со зрачење, сонцето константно емитира енергија во

износ cca Esun≈3.8X1026W,
 Околу 1.7X1017 W од оваа енергија доаѓа до земјата,
 Температурата на површината на сонцето е околу 5800 K.

Атмосфера и сончево зрачење


Сончевата енергија, која доаѓа до атмосферата на Земјата се
нарекува вкупно сончево зрачење Gs, чија вредност е :

Gs  1373 W/m2
 Вкупното

сончево зрачење (соларна
константа) претставува износ на
соларната енергија која е инцидентна
на површината нормална на сончевите
зраци, на надворешната ивица од
атмосферата кога Земјата е на своето
средно растојание од сонцето.

 Вредноста

на вкупното сончево
зрачење користи за проценка на
ефективната температура на површината на сонцето од условот дека :









4
4 L2 Gs  4 r 2  Tsun

Атмосфера и сончево зрачење
 Како резултат на апсорпција и расејување,

при проаѓање низ атмосферата, сончевото
зрачење значително ослабнува,.
 Апсорпцијата,
за
поодделни
бранови
должини од спектарот на сончевото зрачење,
се должи пред се на неколку различни
гасови, или состави, како:
 Кислород (O2) at about l=0.76 mm,
 Озон (O3)
 под 0.3 mm скоро целосно,
 Во ранг од 0.3–0.4 mm значително,
 Некои бранови одлжини од видливиот дел

од спектарот,

 Водена пареа (H2O) и јаглен двооксид

(CO2) во инфрацрвениот дел од спектарот,
 Прашина и други полутанти во атмосферата, во делови од спектарот со различни
бранови должини.

Атмосфера и сончево зрачење
 Практично, сончевото зрачење кое доаѓа до површи-

ната од земјата е во рангот на бранови должини од
0,3 - 2,5 μm.
 Сончевата енергија, достигнувајќи до површината од

земјата значително е ослабена од атмосферата и
изнесува околу 950 W/m2 во ведри денови и многу
помалку во облачни, или магливи денови.
 Друг механизам кој го ослабува сончево зрачење при

проаѓање низ атмосферата е расејувањето, или рефлексијата од молекулите од воздух и други честички,
како што се прав, смог, капки на вода суспендирани во
атмосферата, и.т.н.

Атмосфера и сончево зрачење
Сончевата енергија, инцидентна на површината од земјата, се
состои од директно и дифузно зрачење.
Директно сончево зрачење GD
Дел од сончевото зрачење кое достигнува до површината од земјата,
без да биде расеано, или апсорбирано од атмосферата.
 Дифузно сончево зрачење Gd
Расеано зрачење за кое се претпоставува дека до површината од
земјата стигнува рамномерно од
сите насоки.


Вкупна сончева енергија врз површина инцидентна на хоризонтална површина на земјата (сведено на единица површина) :

Gsolar  GD cos   Gd

 W/m 
2

ПРОЦЕНКА НА СОЛАРНИ
ВРЕДНОСТИ ЗА ЛОКАЦИЈА
(Спрема АSHRAE Clear Sky модел)

Сончево зрачење
Сончевото зрачење, со сите свои карактеристики и
особености е интересен енергетски ресурс, на кој од
поодамна се посветува доста внимание.
Сончевото зрачење опфаќа широк спектар, вклучувајќи
го ултравиолетовиот, видливиот и инфрацрвениот
дел од спектарот.

Интензитетот на сончевото зрачење врз површина,
ќе зависи од условите на окружувањето и
особеностите на површината која е осончена.

Проценка на соларни вредности за локација
(Спрема АSHRAE Clear Sky модел)

Спрема АSHRAE Clear Sky модел, се наведуваат
релации и зависности на влијателни параметри и
големини за проценка на соларни вредности, како
и нивна меѓусебна поврзаност.

Се користи кај часовни пресметки и симулации на
топлински оптоварувања кај објекти.

Проценка на соларни вредности за локација
(Спрема АSHRAE Clear Sky модел)

Со обзир на мноштвото влијателни параметри и
големини, направено е групирање на истите по
влијателни групи, при што се дадени само
основните зависности.
Големините и параметрите се средени по
•
•
•
•

Датум,
Локација,
Поставеност на површина,
Соларни големини за површина.

Датум
Секој ден во годината, движејќи се околу сонцето,
земјата зафаќа специфични положби, за кои се
карактеристични одредени вредности на поодделни
големини.

Во зависност од датумот
кој се разгледува, карактеристичните вредности
на големините се различни.

Локација

За локација која се разгледува, од важност се:
• Зададени карактеристики и особеностите на
местоположбата на локацијата,
• Специфичности од аспект на микро климатски
услови, како параметрите на метеоролошките и
други големини - температура, влажност, правец,
смер и брзина на ветер, облачност, врнежи,
загаденост и заматеност на атмосфера, и.т.н.

Соларни вредности за локација
Со обзир на секојдневното привидно движење на
сонцето, за одредена местоположба на локацијата, карактеристични се специфични соларни
вредности за поодделни големини.

Поставеност на површина
Поставеноста на површината е од битна важност за
дефинирање на големините и параметрите на
осончувањето.
Од важност се, пред се
ориентацијата на површината во однос на
страна на светот, како
и
поставеноста
на
површината во однос
на хоризонталата.
Со дневниот привиден од
на сонцето,
се менува осонченоста на
површината, а со тоа и
карактеристичните
големини за сончевото
зрачење врз површината.

Пресметковни параметри и релации
Таб 1 - Соларни вредности за локација
Големина

Μерка Опис или Формула за пресметка

Месец, ден, број на ден

-

Зададени податоци

Деклинација, δ

ο

δ = 23.45 sin[ 360 ( 284 + N ) / 365 ]

Временска корекција, ET

min.

Табела 2

Екстерестријално сончево
зрачење, Ео

(W/m2) Табела 2

Привидна сончева константа, А

(W/m2) Табела 2

Коефициент на атмосфера, B

-

Табела 2

Фактор на дифузност на
атмосфера, С

-

Табела 2

Пресметковни параметри и релации
Table 2 - Extraterrestrial Solar Irradiance and Related Data
Mesес

Den

Broj na
den

Eo

Equation
of Time

Declination

A

W/m2

Min

Degrees

W/m2

B

C

(Dimensionless Ratios)

Jan

21

21

1416

-11.2

-20

1230

0.142

0.058

Feb

21

52

1401

-13.9

-10.8

1215

0.144

0.06

Mar

21

80

1381

-7.5

0

1186

0.156

0.071

Apr

21

111

1356

1.1

11.6

1136

0.18

0.097

May

21

141

1336

3.3

20

1104

0.196

0.121

June

21

172

1336

-1.4

23.45

1088

0.205

0.134

July

21

202

1336

-6.2

20.6

1085

0.207

0.136

Aug

21

233

1338

-2.4

12.3

1107

0.201

0.122

Sep

21

264

1359

7.5

0

1151

0.177

0.092

Oct

21

294

1380

15.4

-10.5

1192

0.16

0.073

Nov

21

325

1405

13.8

-19.8

1221

0.149

0.063

Dec

21

355

1417

1.6

-23.45

1233

0.142

0.057

Пресметковни параметри и релации

Таб. 3 - Карактеристики на локација

Географска должина на локација, LАТ

o

Локално време, LST

h

Локална стандардна часовна зона, LON

o

Локален часовен агол, LSM

o

Надморска висина, Hnadm,

m

Таб. 4 - Параметри на околина

Температура, tok

oC

Релативна влажност, jok

%

Брзина на ветер, ( насока, смер ), wok
Коеф. на рефлексија од околина, rs

m/s
-

Пресметковни параметри и релации
Таб.5 - Соларни големини за локација
Големина
Μерка
Привидно сончево време, AST h
Часовен агол, H

o

Сончева алтитуда, 

o

Сончев азимут, 

o

Формула за пресметка

AST  LST 

ET ( LSM  LON )

60
15

H  15( AST  12)
sin   cos ( LAT )cos cos H  sin( LAT )sin

sin 

cos 
Директно нормално зрачење,
IDN

cos sin H
cos 

sin  sin ( LAT )  sin
cos  cos ( LAT )

W/m2

I DN  Ae



B
sin 

Пресметковни параметри и релации
Таб. 6 - Соларни големини за површина
Големина
Μерка
Агол на поставеност во однос на
страна на светот, 
Агол на поставеност на површина во
однос на хоризонтала, 
Азимут на површина, γ

o

Агол на инциденција, θ

o

Опис, или Формула за пресметка
Ориентација на површина во однос на страна на
светот,

o

o

Директно зрачење врз површина, IDN

W/m2

Дифузно зрачење, Id

W/m2

Рефлексија од околина, Ir

W/m2

Вкупно зрачење врз површина, It

W/m2


cos   cos  cos  cos   sin  cos 
I DN  I DN cos 
I d 

CI DN (1  cos )
2

Ir = IDN ( C + Sin  ) rs ( 1 – Cos  ) / 2
I t  I DN  I d  I r

Метеоролошки податоци –Битола
( спрема АSHRАЕ Clear sky модел )
Проектен ден - Лето - Часовни вредности на параметри
ОБЈЕКТ

ЛОКАЦИЈА

Битола

Намена

ДАТУМ
Месец, Mes
Ден, Den

7
21

Број на ден, Den Br.

202

Заматеност на атмосфера, CN

Надв. средно мес. мах. темп.

1

Деклинација
20,4
Временска корекција, ET
-6,2
Екстерестријално сонч.
зрачење, Ео (W/m2)
1336
Привидна сончева константа,
А (W/m2)
1085
Коефициент на атмосфера, B 0,21
Фактор на дифузност на
атмосф., С
0,14

4

19,62

66,49

5

19,46

67,14

6

19,77

65,85

7

20,55

62,77

8

21,95

57,61

9

23,97

50,98

10

26,30

44,38

11

28,94

38,04

12

31,43

32,99

13

33,29

29,70

14

34,53

27,71

15

35,00

27,01

16

34,53

27,71

17

33,45

29,44

18

31,74

32,41

19

29,72

36,37

20

27,70

40,88

21

25,99

45,20

22

24,43

49,58

23

23,19

53,42

-167
-152
-137
-122
-107
-91,6
-76,6
-61,6
-46,6
-31,6
-16,6
-1,55
13,5
28,5
43,5
58,5
73,5
88,5
103
118
133
148
163
178

-27,3
-23,1
-16,5
-8,1
1,59
12,1
23,2
34,5
45,7
56,3
65,1
69,4
66,5
58,3
47,9
36,8
25,5
14,4
3,71
-6,19
-14,9
-21,9
-26,7
-28,5

-166
-151
-138
-126
-116
-107
-97,5
-88
-76,8
-62
-39,3
-4,13
33,1
58,2
74,2
85,8
95,6
105
114
124
135
148
163
178

Horizontalno

64,60

0,9
1,9
2,9
3,9
4,9
5,9
6,9
7,9
8,9
9,9
10,9
11,9
12,9
13,9
14,9
15,9
16,9
17,9
18,9
19,9
20,9
21,9
22,9
23,9

o

Zapad

62,17

20,08

φ

o

Jug

20,70

3

β

o

Istok

2

H

Sever

59,27

AST
h

Директно
нормално зрачење

56,53

21,48

Сончев азимут

22,26

1

Алтитуда

0

Часовен агол

Правец и насока

v
m/s

t

Привидно сончево
време

Брзина на ветер

φ
%

-

оС

Температура

Релативна
влажност

Соларни параметри

LST
h

Локално време

Метеоролошки податоци –Битола
Јули, 21

Параметри на околина

EDN Etot
W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2

0,61
405
641
753
812
846
864
870
866
851
821
768
671
471
44,1

0,35
166
164
108
123
134
143
146
144
136
126
111
151
178
23,5

0,66
461
724
788
731
593
402
182
144
136
122
103
79,1
47
3,59

0,05
38,8
77,7
133
268
381
457
486
467
400
294
161
84,9
47
3,59

0,0

0,1

38,8

140,1

73,2

339,6

98,9

528,4

118,9

691,8

133,6

818,7

142,9

900,8

157,0

932,4

357,6

911,5

557,1

839,6

708,6

721,3

784,5

564,6

749,6

380,1

538,7

181,1

48,3

8,9

Метеоролошки податоци –Битола
( спрема АSHRАЕ Clear sky модел )
Избран ден во месец - Часовни вредности на параметри
ОБЈЕКТ

ЛОКАЦИЈА

Битола

Намена

ДАТУМ
Месец, Mes
Ден, Den

2
21

Број на ден, Den Br.

46

Заматеност на атмосфера, CN

Надв. средно мес. мах. темп.

1

Деклинација
-13,3
Временска корекција, ET
-13,4
Екстерестријално сонч.
зрачење, Ео (W/m2)
1404
Привидна сончева константа,
А (W/m2)
1218
Коефициент на атмосфера, B
Фактор на дифузност на
атмосф., С

0,14
0,06

0,8
1,8
2,8
3,8
4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
10,8
11,8
12,8
13,8
14,8
15,8
16,8
17,8
18,8
19,8
20,8
21,8
22,8
23,8

-168
-153
-138
-123
-108
-93,3
-78,3
-63,3
-48,3
-33,3
-18,3
-3,34
11,7
26,7
41,7
56,7
71,7
86,7
102
117
132
147
162
177

-60,5
-53,8
-44,4
-33,7
-22,5
-11,2
-0,14
10,3
19,7
27,6
33,1
35,6
34,6
30,4
23,5
14,7
4,61
-6,2
-17,4
-28,7
-39,7
-49,9
-58
-62,1

-156
-132
-115
-102
-91,7
-82
-72,4
-62,1
-50,6
-37,1
-21,5
-4,01
13,8
30,4
44,8
57,2
67,9
77,8
87,3
97,4
109
124
145
173

o

Хоризонтално

φ

o

Запад

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,52
85,74
81,52
80,01
81,52
85,20
91,35
99,27
100
100
100
100

β

o

Југ

-0,66
-1,12
-1,57
-1,94
-2,21
-2,30
-2,12
-1,66
-0,84
0,34
1,71
3,26
4,72
5,81
6,54
6,81
6,54
5,90
4,90
3,71
2,53
1,53
0,62
-0,11

H

Исток

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

AST
h

Север

-

Директно
нормално зрачење

v
m/s

Сончев азимут

Правец и насока

φ
%

Алтитуда

Брзина на ветер

t
оС

Часовен агол

Релативна
влажност

LST
h

Привидно сончево
време

Температура

Соларни параметри

Локално време

Метеоролошки податоци –Битола
Фебруари, 21

Параметри на околина

EDN Etot
W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2 W/m2

545
796
893
936
952
946
917
849
690
204

27,6
52,9
70,6
81,9
86,6
84,8
76,4
61,6
40,1
8,33

525
659
571
383
148
86,3
76,4
61,6
40,1
8,33

290
551
732
847
896
877
791
640
419
88,4

27,6
52,9
70,6
81,9
91,0
282,0
495,8
636,8
628,5
206,1

130,0
315,9
466,5
567,4
611,1
594,3
518,2
388,5
215,7
28,5

OСНОВНИ ТЕРМИНИ, ПОИМИ, ЗАКОНИ
И ДЕФИНИЦИИ ОД ТЕРМОДИНАМИКА

Termodinamika
Termodinamika - Nauka koja gi izu~uva pojavite
svrzani so pretvoraweto na energijata od eden vo
drug vid (oblik).
Osnova :
 Prviot princip na termodinamikata,

kako razli~ni formi na pretvoraweto na
energijata,
 Vtoriot princip na termodinamikata,

kako uslovi pri koi e mo`no pretvoraweto
na energijata.

Rabotno telo
Pretvorbata na energijata od eden vo drug oblik e sekoga{ povrzana so nekoe telo, koe vo termodinamikata
se ozna~uva kako rabotno telo.
Rabotno telo - telo koe se razgleduva i koe se razlikuva
od ostanatite tela so vzaemno dejstvo.
Mo`e da bide cvrsto, te~no, ili gasovito.
Najzgodno za razgleduvawe od termodinami~ki aspekt e
nekoe gasovito rabotno telo, zaradi tendencijata za
zazemawe na {to e mo`no pogolem prostor vo svojata
okolina, kako i so obzir na osobinite za lesna
promena na oblikot i volumenot.
Vo teoretskata termodinamika, kako rabotno telo, se
definira i poimot za idealen gas, kaj koj pokraj
redica uprostuvawa, se zanemaruvaat i me|u molekularnite vrski.

Околина / Систем
Околина
kako okru`uvawe na rabotnoto telo so koja istoto e
vo interakcija.
Систем
kako sevkupnost od rabotnoto telo i okolinata, kako
i pooddelnite vlijanija na sekoe telo vo sistemot.
Околина
Интеракција

Систем
Граница

Видови на системи
• Изолирани системи - масата и енергијата не
може да ја преминат границата.
• Aдијабатски системи - топлината не може да
ја премине границата.
• Дијатермички системи - топлината може да ја
премине границата.
• Затворени системи - масата не може да ја
премине границата.
• Отворени системи - топлината, работата, и
масата, можат да ја преминат границата (често се
нарекува контролен волумен (CV))?.

Koli~estvoto na materija
Se definira so mol, kako koli~estvo na materija
na sistem koj sodr`i tolku elementarni edinki,
kolku {to ima atomi vo 0.012 kg CO2.

^esto se koristi
1 kmol=103 mol, a vo 1 kmol ima N=6.023 1026
molekuli od gasot, kade N e Avogadrov broj.
Koli~estvo na gas od 1 kmol, se izrazuva so broj na
kilogrami adekvaten na negovata relativna
molekulska masa.
 Molarna masa, kako M = m/n [kg/kmol]
 Molaren volumen, kako VM =V/n [m3/kmol]

Termi~ki ( osnovni ) parametri na sostojba

•

Тemperatura ( T )

•

Пritisok ( p )

•

Сpecifi~nen volumen ( v ).

Apsolutna termodinami~ka temperatura (T)

Se izrazuva vo [K], vo odnos na apsolutna nula.
Kelvin [K], kako edinica na termodinami~kata
temperatura e 1/273.16 del od termodinami~kata
temperatura na trojnata to~ka na vodata.

Celziusova temperaturna skala
Izrazena so temperatura ( t ) vo [oC]

1[K] = 1[oC]
za 0 oC se zema temperaturata na mrznewe na vodata pri
pritisok od 101325 [Pa].
Vrska na apsolutnata temperatura izrazena vo [K], so
temperaturata izrazena vo [oC] :
T = 273.15 + t
Drugi temperaturni skali : Farenhajtova, Reomirova.

Pritisok (p)

Pritisok (p) – се дефинира како
сila na edinica povr{ina
Edinica merka Pa,
1 Pa = 1 N/m2.

Vo primena e i
1 bar = 105 Pa.

Specifi~en volumen ( v )
Specifi~en volumen ( v ) – се дефинира како
Volumen na edinica masa
Edinica m3/kg.
Kako recipro~na vrednost od spec. volumen
r=1/v
se defninira
Gustina ( r) - masa na edinica volumen.
Se izrazuva vo kg/m3.

Referentni uslovi
Referentni uslovi vo termodinamikata i vo
termotehnikata se koristat za sporeduvawe na
pooddelni sostojbi, procesi, i.t.n.

Param.

Ed. merka

Normalni
uslovi

Tehni~ki uslovi

T (t)

K ( oC )

273.15 ( 0 )

293.15 ( + 20 )

p

Pa

101325

98066.5

Clapeyron-ova ravenka na sostojba za
idealen gas
Funkcionalna vrska na parametrite
sostojbata :

f ( p, v , T ) = 0


p v = RT

za 1 kg



pV = m RT

za m kg

kade :
V – vkupen volumen, m3,
R – gasna konstanta, J/(kg K)

Specijalni slu~ai na ravenkata na
sostojba, kako zakoni na :
 Boyl-Mariott

p v = const.

 Gay-Lissac
 Sharl

t=const

v/T = const.

p=const

p/T = const.

v=const.

Zakon na Avogadro
Vo ednakov volumen, pri ednakvi pritisoci i
temperaturi, idealnite gasovi imaat eden ist
broj na molekuli.
Od vakviot stav proizleguvaat odnosite :




m1/m2 = M1/M2
r1/r2 = M1/M2
v1 M1 = v2 M2 = vM

 Pri normalni uslovi, t.e. za

pN=101325 Pa ; tN=0 oC :
vN = 22.4 / M

Ravenka na sostojba, za 1 mol
(ravenka na Clapeyron- Mendeleev)
p M v = 8314.41 T

kade :


RM e univerzalna gasna konstanta :
RM = M R = 8314.41 J/(mol K)

Gasni sme{и / Dalton-ov zakon
Gasni sme{и
Sostav od pove}e gasni komponenti.
Dalton-ov zakon
Vkupniot pritisok vo gasna sme{a e zbir od
parcijalnite
pritisoci
na
pooddelnite
komponenti vo gasnata sme{a
p =  pi

kade :
i = i  n , broj na. komponenti

Relativen sostav
Relativen masen sostav Relativen volumenski sostav

gi = 1
kade :

ri = 1
kade :

gi = mi / m

ri =Vi /V

m =  mi

V = Vi

Prividna(sredna)molekulska masa na gasna sme{a

M =1 /  ( gi / Mi)
Gasna konstanta na gasna sme{a

R= 8315 /  ( ri Mi )

Gasni sme{и

Odnos na maseni i volumenski udeli vo gasna sme{a

ri = gi Ri / R
Masena specifi~na toplina na gasna sme{a.

c = ( gi ci )

Gasni sme{и

Volumenska specifi~na toplina na gasna sme{a

c’ =  ( ri ci’ )
Molska specifi~na toplina na gasna sme{a

C = M c = ( ri Ci )

Vnatre{na energija
Zbir od kineti~kata i potencijalnata energija
na molekulite i atomite od rabotnoto telo.
Se ozna~uva so U, a se izrazuva vo [ J ].
Svedena na edinica masa ( ozn. u ), kako
parametar na sostojbata ( se odnesuva na
odredena sostojba na teloto )
Vo funkcionalna vrska, sprema :

u = f1 (p,T) = f2 (p,v) = f3 (v,T)


Kaj idealni gasovi :

u = f (T)

Koli~estvo na toplina

Ne se poistovetuva so vnatre{nata energija, so obzir deka se odnesuva za
promenite na koi se izlo`uva teloto, kako
i na na~inot na koj se realizira procesot,
od {to proizleguva deka ne e parametar na
sostojba.
Ozna~uvawe so Q, a se izrazuva vo [ J ].
Svedena na edinica masa se ozna~uva so q
se izrazuva vo [ J/kg ].

Specifi~en toplinski kapacitet

Koli~estvo na toplina, potrebno da se
dovede do edinica koli~estvo na
odredena materija za da se zgolemi
temperaturata za 1 oC.
 ^esto se koristi i terminot -

specifi~na toplina, iako ne e
dokraj korektno.

Specifi~en toplinski kapacitet
Kako edinica koli~estvo materija, mo`e da bide
kg, mol, m3, pri {to :
 Masen specifi~en toplinski kapacitet - ozn. c

edinica merka J/(kgK)

 Molaren spec. toplinski kapacitet - ozn. CM

edinica merka J/(kmol K)

 Volumenski spec. toplinskikapacitet - ozn. cV

edinica merka J/(m3 K)

Specifi~en toplinski kapacitet
Vrska pri normalni uslovi
za
pN = 101325 Pa

tN = 0 oC
c = CM / M
c’ = CM / 22.4
c’ = rN c

Specifi~en toplinski kapacitet
Spec. topl. kapacitet, zavisi od prirodata na
materijata i od procesot na promena na
sostojbata
cx = ( q / Dt )x
Vo praksa, naj~esto se koristi izobaren i
izohoren specifi~en toplinski kapacitet.
 Spec. toplinski kapacitet pri p = const.

Ozn. cP
* Edinica merka J/(kg K)
Adekvatno i za CMP i c’P

 Spec. toplinski kapacitet pri v = const.

Ozn. cV
*Edinica merka J/(m3 K)
Adekvatno i za CMV i c’V.

Mayerova ravenka
cp = cv + R
CMP = CMV + RM
 Se poka`uva, deka :

k = cp/cv

Rabota ( L [J] ) /
Спecifi~na rabota ( l [J/kg] )
 ^esto se narekuva volumenska rabota, kako rabota

koja se dobiva pri ekspanzija, ili rabota koja se
tro{i pri kompresija na gasovi i parei.
 Za idealni gasovi, pri ekspanzija na gas od V1 (v1) na

V2 (v2), va`i :

L
 t.e.

l

v2

 pdv

v1

V2



V1

pdV

Entalpija ( I [J/K] )/
Спecifi~na entalpija ( i [J/(kgK) )
 Parametar na sostojba voveden kako teoretska

golemina.
 Ne mo`e da se izmeri i se opredeluva na
presmetkoven na~in.
 Se definira, kako :
I  U  p v
 т.e.

i  u  p v

 зa p = const., va`i :

di  c p dT

 Promenata na spec. entalpija vo temperaturen

interval od t1 do t2,

Енталпија/
Nulta vrednost
 Se zema io = 0.
 Vo pove}eto slu~ai : to=273.15 K.
 Za vodata io=0 e za uslovi po=611.2 Pa i to=0.01 oC.

( trojnata to~ka)

 Pri po~etna vrednost io= 0, za spec. entalpija se

dobiva :

i = cp t

 Za realni gasovi - tabelarni vrednosti.

Entropija ( S ) [kJ/K]/
Сpecifi~na entropija (s) [J/(kg K)]


Parametar na sostojba, voveden kako teroretska golemina ( Clausius ), vrz osnova na koja se
izrazuva i se objasnuva vtoriot zakon na
termodinamikata.

Ne mo`e da se izmeri i se opredeluva na presmetkoven na~in.

Zavisi od koli~estvoto na razmeneta toplina,
pri {to kaj povratni procesi, za edinica masa na
rabotnoto telo, va`at relaciite :

t.e.
s

dq  T ds

q

2

 T ds

s1

Entropija ( S ) [kJ/K]/
Сpecifi~na entropija (s) [J/(kg K)]
 Za idealni gasovi, va`at relaciite :

dT
dp
ds  c p 
 R
T
p
dT
dv
ds  cv 
 R
T
v
dv
dp
ds  c p   R 
v
p

Entropija ( S ) [kJ/K]/
specifi~na entropija (s) [J/(kg K)]

Za nulta vrednost zemeno e :
 So = 0 , pri po=101325 Pa i to=273.15 K
 За definirana po~etna vrednost, za idealen gas,

pri cp=cost. i cv=const., spec. entropija se izrazuva,
kako :

dT
dp
ds  c p 
 R
T
p

dT
dv
ds  cv 
 R
T
v

dv
dp
ds  c p   R 
v
p

Entropija ( S ) [kJ/K]/
specifi~na entropija (s) [J/(kg K)]
 Za realni gasovi, vrednosta na entropijata se

presmetnuva pri poznata ravenka na sostojba,kako:

dT
 v 
s( p, T )  s0 ( p0 , T0 )   c p 
 
 dp
T
T  p
T0
p0 
T

p

 Za realni gasovi - tabelarni vrednosti.

Prv zakon na termodinamikata

Toplinata e oblik na energija koj mo`e da se dobie
od mehani~ka rabota, ili da se pretvori vo
mehani~ka rabota,
t.e. kako Зakon za za~uvuvawe na energijata :
енергијата niti mo`e da se dobie, niti pak da se
izgubi, tuku, vo ista koli~ina, mo`e da se
transformira od eden vo nekoj drug oblik.

Prv zakon na termodinamikata
Vo op{t slu~aj, so toplina koja se doveduva do
rabotnoto telo, se zgolemuva vnatre{nata
energija i se dobiva rabota.
Za edinica masa od rabotnoto telo, va`i :
dq = du +dl
pri {to :
dl = p dv

t.e.
dq = du + p dv
So integracija se dobiva :

q1, 2  u 2  u1 

v2

 p  dv

v1

Prv zakon na termodinamikata
Za idealen gas va`at relaciite :
du = f(T)
 u 
cv  

 T  v

dq = cv dT + p dv

q  cv T2  T1  

v2

 pdv

v1

Prv zakon na termodinamikata
 Povratni ( reverzibilni ) procesi

idealizirani procesi, koi mo`at da se realiziraat
vo obratna nasoka po istiot pat, bez zagubi.
 Nepovratni ( ireverzibilni ) procesi

procesi, koi ne mo`at da se odvivaat vo obratna
nasoka po istiot pat, pri koi se pojavuvaat zagubi
i koi se karakteristika za odvivaweto na realnite
procesi.

Vtor zakon na termodinamikata
Se iska`uva na pove}e razli~ni na~ini so isto
zna~ewe :


Toplinata nikoga{, sama od sebe ne mo`e da
preo|a od tela so poniska na tela so povisoka
temperatura ( postulat na Clausius)



Ne mo`e da se napravi ma{ina so
periodi~no dejstvo, koja bi odzemala toplina od
eden toplinski rezervoar i bi ja pretvorala vo
mehani~ka rabota ( postulat na Thomson ),



Prirodata se stremi od pomalku, kon pove}e
verojatni sostojbi ( Bolzman ), i.t.n.

Vtor zakon na termodinamikata

Analiti~ka forma na vtoriot zakon na
termodinamikata, vo op{t oblik se izrazuva, kako:

dQ
ds 
T

ТЕРМОДИНАМИЧКИ ПРОЦЕСИ
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Термодинамички процеси со идеални гасови
Изохорен процес, v = const

 Ravenka na procesot

p/T=const

 Vrska pome|u parametrite

p1/T1=p2/T2

 Rabota na ra{iruvawe

L=0

 Tehni~ka rabota, kJ

LT=V(p2-p1)

 Kol. na toplina, kJ

Q=m cV (T2-T1)
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Термодинамички процеси со идеални гасови
Изобарен процес, p = const

 Ravenka na procesot
 Vrska pome|u parametrите

V/T = const
V1/T1=V2/T2

 Rabota na ra{iruvawe

L=p(V1-V2)=mR(T2-T1)

 Tehni~ka rabota, kJ

LT = V(p2-p1)

 Kol. na toplina, kJ

Q = m cP (T2-T1)

Термодинамички процеси со идеални гасови
Изотермен процес, t = const
 Ravenka na procesot
 Vrska pome|u parametrите

pV = const
p1V1= p2V2

 Rabota na ra{iruvawe,
 Tehni~ka rabota,
 Kol. na toplina

L = LT = Q = p1V1 Ln(p2/p1)
L = LT = Q = p1V1Ln(V2/V1)

Термодинамички процеси со идеални гасови
Адијабатски процес, i = const
 Ravenki na procesot

pvk =const ; T v(k-1) = const

 Vrska pome|u parametrite

T2= T1(v1/v2)(k-1) ; p2= p1(v2/v1)k
L = mR(T1-T2)/(k-1)
L = (p1V1-p2V2)/(k-1)
L = p1V1/(k-1)*[1-(p2/p1)(k-1)/k]
L = p1V1/(k-1)*[1-(V1/V2)(k-1)]

 Rabota na ra{iruvawe

 Tehni~ka rabota, kJ
 Kol. na toplina, kJ

LT = k L
Q=0

Термодинамички процеси со идеални гасови
Политропски процес
 Ravenka na procesot

pvn =const ;Tv(n-1)=const
T2=T1(v1/v2)(n-1) ;
p2=p1(v2/v1)n

 Vrska pome|u parametrite

L=mR(T1-T2)/(n-1)
L=(p1V1-p2V2)/(n-1)
L=p1V1/(n-1)*[1-(p2/p1)(n-1)/n]
L= p1V1/(n-1)*[1-(V1/V2)(n-1)]

 Rabota na ra{iruvawe

 Tehni~ka rabota, kJ
 Kol. na toplina, kJ

LT = nL
Q = mcn(T2-T1)

Топлински дијаграми
Grafi~ko pretstavuvawe na pooddelni
termodinami~ki procesi se praktikuva vo
toplinski dijagrami, naj~esto p-v i T-s dij.



Procesi vo p-v dijagram

Procesi vo T-s dijagram

Топлински дијаграми
 Izohoren proces

v = const

p

T

v

S

Топлински дијаграми
 Izobaren proces

p = const

p

T

v

S

Топлински дијаграми
 Izotermen proces

t = const ( n=1 )

p

T

v

S

Топлински дијаграми
 Adijabatski proces

S = const. ( n = k )

p

T

v

S

Топлински дијаграми
n>k

 Politropski proces

p

T

v

S

Термотехнички основи
Carnot – ов кружен циклус

Кружен циклус ( процес )
zatvoren neprekinat sled od posledovatelno povrzani termodinami~ki procesi, kade rabotnoto
telo se vra}a vo po~etnata sostojba po razli~en
pat od po~etniot, pri {to se izvr{uva opredelena
rabota.

Кружен циклус ( процес )
Desen kru`en ciklus
 kru`en proces pri koj se odviva pretvorawe na

toplinskata energija vo rabota.
Ocenka na efektivnosta  termodinami~ki koeficient na polezno dejstvo
( termodinami~ki k.p.d. )

l
q2
t   1 
q1
q1

kade :
 l – dobiena rabota,
 q1 – dovedeno koli~estvo na toplina od R1
 q2 – odvedeno koli~estvo na toplina od R2

Десен кружен циклус
Kru`en proces pri koj se odviva pretvorawe na
toplinskata energija vo rabota

q1

Извор на топлина

q2

Работно
тело

Топлински понор

l

Carnot-ов десен кружен циклус

 Kru`en proces koj se realizira so dve izotermi i

dve adijabati.
 Grani~en

( idealen ) slu~aj na realizacija na
kru`en proces, so maksimalen termodinami~ki
koef. na polezno dejstvo.

 Se koristi pri sporedbi i ocenki na realni

procesi.

Carnot-ов десен кружен циклус
 Kru`en proces koj se realizira so dve izotermi i

dve adijabati

Izvor na toplina

q1

T

q2
T2
tC  1   1 
q1
T1

l

q2

Rabotno
telo

Toplinski ponor

S

Десен кружен циклус
 Kru`en proces koj se realizira pome|u dve

izotermi i dve adijabati

T

q1

Izvor na toplina

q2
t  1 
q1

l

q2

Rabotno
telo

Toplinski ponor

S

Обратен ( лев ) кружен циклус
Kru`en proces pri koj toplina od rezervoar so
ponisko ( R2 ), se prefrluva vo rezervoar so
povisoko temperaturno nivo (R1), pri {to se
vlo`uva (tro{i) mehani~ka rabota.

q1

Топол резервоар

q2

Работно
тело

Ладен резервоар

l

Carnot-ов лев кружен циклус
Obraten kru`en proces koj se realizira so dve
izotermi i dve adijabati

T

q1

Topol rezervoar

q2
T2
1
ηtC  1 
q1
T1

l

q2

Rabotno
telo

Laden rezervoar

S

Обратен ( лев ) кружен циклус
Obraten kru`en proces koj se realizira pome|u dve
izotermi i dve adijabati po proizvolen pat

T

t

q2
1
l

q1

Topol rezervoar

η

l

q2

Rabotno
telo

Laden rezervoar

S

Оценка на ефективноста



Ladilen faktor ( et ), kaj ladilni ma{ini,
Koeficient na transformacija ( jt ), kaj toplinski pumpi,

q2
et 
l

q1
jt 
l

kade :
 l – vlo`ena rabota,
 q1 – predadeno koli~estvo na toplina kon R1
 q2 – odzemeno koli~estvo na toplina od R2
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Максимална работа
Работа, koja mo`e da se dobie pri reverzibilen
proces, vo odnos na temperaturnoto nivo na
toplinskite rezervoari R1 i R2,

lmax = q ( 1 – T1/T2 )
t.e.
lmax = u1 – u2 – T2(s1 – s2) + p2(v1 – v2)
Kaj realnite nepovratni procesi lmaxR < lmax
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Ексергија ( расположива енергија )
Ocenka na kvalitetot na energijata
Za grani~na sostojba se zemaat parametri na
sostojba na rabotno telo za uslovi na okolinata
( pok , Tok , iok , sok ).


Eksergija na specifi~en toplinski potok

eqx = q ( 1 – Tok/T )


Eksergija na edinica masa na rab. telo
emx = (i – iok) - Tok( s – sok)

РЕАЛНИ ГАСОВИ
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Realni gasovi

Za realnite supstancii, karakteristi~ni se trite
agregatni sostojbi :




cvrsta,
te~na,
gasovita.
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Воопштен графички приказ на
карактеристични состојби за супстанциите

Realni gasovi
Od va`nost za realnite supstancii




karakteristi~nite parametri pri trite agregatni
sostojbi pooddelno,
karakteristikite pri faznite preodi na
o topewe/ocvrsnuvawe,
o sublimacija,
o isparuvawe/kondenzacija.
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Ravenkи na sostojba za idealen/realni
gasovi
Равенка на состојба за идеален гас

pv = RT
Равенки на состојби за реални гасови
 Повеќе форми
 За различни гасови – различни зависности
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Generirawe na
vodena parea
pri p = const.

a’
a

b’
b

d’

c’
e

c

d
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Вода, Водена пареа
Termofizi~ki parametri





tabeli,
dijagrami,
formuli.
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“ p – v “ - дијаграм за водена пареа
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“ logP-h “ - дијаграм за водена пареа

“ T – s “ - дијаграм за водена пареа

“ T – s “ - дијаграм
за водена пареа
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“ h – s “ - дијаграм за водена пареа
(Mollier h-s diagram)

“ h – s “ - дијаграм за водена пареа
(често користена зона на параметри)

Вода, Водена пареа

Вода
Енталпија на вода

ix = cp,w t

Сувозаситена водена пареа
Специфична топлина на испарување

r = i” – i’

Влажна водена пареа
Енталпија
Специфичен волумен

ix = i’( i - x ) + i” x
vx = v’( i - x ) + v” x

Прегреана водена пареа
Енталпија

i = i’ + r + cp( t – tz )
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Процеси со водена пареа
Изохорен процес

v = const.
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Процеси со водена пареа
Изобарен процес

p = const.
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Процеси со водена пареа
Изотермен процес

t = const.
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Процеси со водена пареа
Адијабатски процес

s = const.
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БАЗИЧНИ КРУЖНИ ЦИКЛУСИ
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Базични кружни циклуси

 “р-v” , “T-s”, “h-s” дијаграми

 Основни зависности
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Kru`ni ciklusi so vodena parea

Se realiziraat, naj~esto kako desni kru`ni ciklusi
i se karakteristi~ni za procesite na pretvorba na
toplinskata energija vo mehani~ka rabota.
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Carnot – ов кружен циклус
со влажна водена пареа

T-s дијаграм

Carnot – ов кружен циклус
со прегреана водена пареа

p-v дијаграм

h-s дијаграм

Carnot – ов кружен циклус
со влажна водена пареа
Koli~ina na toplina, koja se doveduva
vo kotelot

qk= iB - iA= ik”- ik’

Mehani~ka rabota koja se dobviva vo
ekspanzionata ma{ina

lEM = iB - iC

Koli~ina na toplina koja se odveduva
vo kondenzatorot

qo = iC - iD

Mehani~ka rabota koja se tro{i vo
kompresorskata ma{ina

lK = iA - iD

Polezna (dobiena) rabota

lo = lEM - lK

Termodin. k.p.d. na ciklusot

tC = (qK - qo) / qK

Rankine-Clausius - ov kru`en ciklus
so suvozasitena vodena parea

b
c

e

Напомена :
• bc – идеален процес на експанзија
• bc’– реален процес на експанзија

d

Rankine-Clausius - ov kru`en ciklus
so suvozasitena vodena parea
Koli~ina na toplina, koja se doveduva
vo kotelot

q = ib - ie

Koli~ina na toplina koja se odveduva
vo kondenzatorot

qo = ic - id

Mehani~ka rabota koja se dobiva vo
ekspanz. ma{ina

lEM = ib - ic

Mehani~ka rabota koja se tro{i za
rabota na pumpata

lP = ie - id

Polezna (dobiena) rabota

lo = lEM - lP

Termodin. k.p.d. na Carnott-ov ciklus

tC = 1 – To/T

Termodin. k.p.d. na ciklusot

t = ( q – qo )/q

Rankine-Clausius - ov kru`en ciklus
so pregreana vodena parea

a

d

e
f

Rankine-Clausius - ov kru`en ciklus so
pregreana vodena parea
Koli~ina na toplina, koja se
doveduva vo kotelot

q = i 3 – i2

Koli~ina na toplina koja se
odveduva vo kondenzatorot

q o = i4 – i 1

Mehani~ka rabota koja se dobiva
vo ekspanz. ma{ina ( турбина )

lEM = i3 - i4

Mehani~ka rabota koja se tro{i
za rabota na pumpata

lP = i2 - i1

Polezna (dobiena) rabota

lo = lEM - lP

K.p.d. na Carnott-ov ciklus

tC = 1 – To/T

Термички к.p.d. na ciklusot

t = ( q – qo )/q

Идеален Rankine-Clausius – ов кружен циклус
со повторно загревање

Споредба Rankine-Clausius со Carnot
циклус со прегреана водена пареа

JOULE/BRAYTON циклус

“p — v” диаграм
“T — S” диаграм
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BRAYTON циклус
Koli~ina na toplina, koja se
doveduva ( p = const )

q 1 = i3 – i2

Koli~ina na toplina koja se
odveduva ( p = const )

q 2 = i4 - i1

Mehani~ka rabota koja se троши
за компресија ( s = const )

lКОМPR = i2 – i1

Mehani~ka rabota koja se dobiva
при ekspanzија( s = const )

lEKSP = i3 - i4

Термички к.p.d. na ciklusot
ρ = v3/v2

t = [(i3 – i4) – (i2 – i1)]/(i3 – i2)

ОTTO циклус

Идеален Otto-циклус
во p-v дијаграм

Идеален Otto-циклус
во Т-ѕ дијаграм

OTTO циклус
Koli~ina na toplina,
doveduva ( v = const )

koja

se

Koli~ina na toplina
odveduva ( v = const )

koja

se

q1 = i3 – i2
q 2 = i4 - i1

Mehani~ka rabota koja se троши за
компресија( s = const )

lКОМPR = i2 – i1

Mehani~ka rabota koja se dobiva
при ekspanzија ( s = const )

lEKSP = i3 - i4

Термички к.p.d. na ciklusot
ε = v1/v2

t = 1 – 1/εκ-1

DIESEL циклус

DIESEL циклус
Koli~ina na toplina, koja se
doveduva ( r = const )

q1 = i3 – i 2

Koli~ina na toplina koja se
odveduva ( v = const )

q2 = i 4 - i1

Mehani~ka rabota koja se троши
за компресија ( s = const )

lКОМPR = i2 – i1

Mehani~ka rabota koja se dobiva
при ekspanzија (s = const )

lEKSP = i3 - i4

Термички к.p.d. na ciklusot
ρ = v3/v2

t = 1 – (ρκ – 1)/[κ(ρ – 1)]* 1/εκ-1

STIRLING циклус

1

4

3

2

STIRLING циклус
Koli~ina na toplina, koja se
doveduva ( v = const )

q1 = i1 – i4

Koli~ina na toplina koja se
odveduva ( v = const )

q2 = i2 – i3

Mehani~ka rabota koja se троши
за компресија ( t = const )

lКОМPR = i4 – i3

Mehani~ka rabota koja se dobiva
при ekspanzија ( t = const )

lEKSP = i1 – i2

Термички к.p.d. na ciklusot

t = [(i1 – i2) – (i4 – i3)]/(i1 – i4)

Горивни ќелии - шема
Релативна теоретска ефикасност во зависност од
температурата споредби горивни келии и топлиски
мотори

341

Горивни ќелии - шема

Горивни ќелии - шема
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Термотехнички основи

Механиката на флуиди се однесува на тарнспортот на
материја, во облик на струење на флуиди.

Струење на флуиди
Три главни координатни системи :






Координатен систем со цилиндрични
координати [ T(r, , z, t) ]

Координатен систем со сферни
координати [ T(r, , , t) ].

Декартов координатен
систем [ T(x, y, z, t) ]

Струење на флуиди
 Vo op{t slu~aj, definiraweto na strueweto, se svedu-

va na definirawe na poliwa na fizi~kite golemini :
v = v ( x, y, z, t )
p = p ( x, y, z, t )
r = r ( x, y, z, t )
T = T ( x, y, z, t )

kade :
v – vektor na brzina ;
р - pritisok ;
r gustina ;
t – temeratura ;
x, y, z – koordinati na to~kata vo prostorot ;
t - vreme .

Струење на флуиди
 Strueweto i parametrite na strueweto za realen

fluid, vo najop{t slu~aj, iako vo mnogu slo`en
oblik, matemati~ki mo`e da se opi{at, so sistem
od nelinearni parcijalni diferencijalni ravenki, kako :


Рavenkata na kontinuitet



Navier-[toksovite ravenki



Мodelot na turbulencija



Рavenkata na sostojbata



Кarakteristikite na fluidite, vo oblik na
funkcionalni zavisnosti

Струење на флуиди
 Zaradi slo`enosta na sistemot, za re{avawe na

komplicirani slu~ai na struewa, se razvivaat i se
koristat specijalni numeri~ki metodi.
 Za prakti~na primena, se upotrebuvaat uprosteni

metodi i na~ini za definirawe na baranite
parametri.
 Uprostuvawata koi se voveduvaat, se odnesuvaat na

razli~nite uslovi pri koi se odvivaat stрuewata.

Струење на флуиди
 Вo

na



Сtacionarni struewa, kade parametrite na
strueweto se konstantni po odnos na vremeto



Нestacionarni struewa, kade paramterite na
strueweto se menuvaat po odnos na vremeto

zavisnost od promenata na parametrite
strueweto po odnos na vremeto, se razgleduvaat :

 Vo zavisnost od prirodata na fluidot, struewata se

razgleduvaat kako struewe na :

.



Нekompresibilen fluid, r= const.



Кompresibilen fluid, r =/= const. ;

Струење на флуиди
 Vo zavisnost od temperaturnite uslovi pri koi

se odvivaat, struewata se razgleduvaat kako :



Иzotermni,
Нeizotermni,

t = const. ;
t =/= const.

 Vo zavisnost od karakterot na strueweto vo

prostorot, a i zaradi poednostavuvawe, struewata
se razgleduvat kako :




Еdnodimenzionalni
Дvodimenzionalni
Тrodimenzionalni

Струење на флуиди
 Vo zavisnost od re`imot, struewata se razgleduvaat

kako :



Лaminarni ;
Тurbulentni .

 Vo zavisnost od toa, {to, kako i pri koi uslovi se

transportira, od интерес se struewata na fluidi :

• Нiz cevki i kanali ;
• Тurbulentni strui ( kako slobodni, poluograni~eni i ograni~eni gasovozdu{ni strui)
• Друго .

СТРУЕЊЕ НА ФЛУИДИ
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Околина / Систем
Околина
Како окружување на работното тело, со која исто така
е во интеракција.
Систем
Како севкупност од работното тело и околината, како
и поодделните влијанија на секое тело во системот.
Околина
Интеракција

Систем
Граница

Видови на системи
• Изолирани системи - масата и енергијата не
може да ја преминат границата.
• Aдијабатски системи - топлината не може да
ја премине границата.
• Дијатермички системи - топлината може да ја
премине границата.
• Затворени системи - масата не може да ја
премине границата.
• Отворени системи - топлината, работата, и
масата, можат да ја преминат границата (често се
нарекува контролен волумен (CV))?.

Затворени системи
 Масата (m) не може да ја премине границата.
 Топлината (Q) и работата (W) можат да ја преминат

границата, со што се менува енергијата (ΔE) на
системот.

Po, Vo, To
Согорување

CxHy+A O2  B CO2 + C H2O

Pf, Vf, Tf

Q

∆V →W

Отворени системи/Контролен волумен
 Топлината (Q), работата (W) и масата (m) можат да

преминуваат низ границата на системот.

Gas

Q

Видови на системи/процеси
Затворени системи
 Отворени (Проточни системи)


• Системи со константен проток
• Системи со променлив проток



Стационарни процеси
Нестационарни процеси

Енергетски и масени биланси
Контролен волумен
Протoчни системи со
константен проток
Затворени системи
 Стационарен

затворен систем,
без работа :

Q  mcv DT

(J)

 За системи со еден влез и еден

излез :

min  mout  m

(kg/s)

 Кога кинетичката и потенцијал-

ната енергија се занемарливи, а
нема работа од интеракција :

Q  mDh  mc p DT

(kJ/s)

Отворени (проточни) системи
Затворени системи
Границата можат да ја преминат само Q и W.
Од важност е енергетскиот биланс.

Отворени ( проточни) системи
Кај отворени системи, покрај Q и W, границата може да ја премине и масата.
Покрај енергетскиот биланс, во вакви случаи од важност е и билансот на
маса.

Биланс на енергија :

[

DE во

рамки на
системот

][ ] [ ]
=

нето Q
влез

+

нето W
излез

Биланс на маса :

[

Dm во

рамки на
системот

][ ] [ ]
=

нето m
влез

+

нето m
излез

Отворени (проточни) системи
Биланс на маса

[

Dm во

рамки на
системот

] [ ] [ ]
=

нето m
влез

+

dmCV
i  m
e
m
dt
Општа форма за
повеќе влезови/излези

dmCV
i  m
e
 m
dt

mi

нето m
излез

dmCV
dt

me

Ознаки:
CV = контролен волумен
i = влез, e = излез

Отворени (проточни) системи
Принцип на континуитет :
Масениот проток е стационарен и континуиран

m  r V  r (Vn DtA)

Масен проток :

каде ρ = густина
Vn = компонента на брзина (нормална
на површината)
A = напречен пресек
V = волуменски проток

• За константна површина на
напречен пресек

dm
 m  r Vn A
dt

• За променлива површина на
напречен пресек

m   r Vn dA

Масен флукс

 r Vn

A

Отворени (проточни) системи
Еднодимензионален поток
(Равенка на континуитет)
•
•

Протокот е нормален на границата
Флуидот е хомоген

AV
m  r V  r AV 
v
каде :

m = масен проток
V = волуменски проток
v = специфичен волумен

Општа форма за повеќе
влезови/излези
dmCV
Ai Vi
Ae Ve


dt
vi
ve

ρ = густина
V = брзина
A = површина

За стационарна состојба
dmCV
0
dt

и



Ai Vi
AV
 e e
vi
ve

Контролен волумен - биланси
За контолен волумен
Биланс на маса :
dmCV
dt

mi

Износ со кој масата се акумулира во
контролен волумен :
Разлика помеѓу износот на протокот на маса на влез и излез во
и од контролниот волумен.

me

Износ со кој енергијата се акумулира во контролен волумен :

Биланс на енергија :
W

Q

mi ei

dECV
dt

me ee

Разлика помеѓу количината на
топлина/работа која се доведува/одведува на границите од
контролниот волумен и разликата помеѓу износот со кој
масата ја пренесува енергијата во и од контролниот
волумен.

Контролен волумен - биланси
За контолен волумен
Биланс на енергија :

[

] [

DE во рамки
на системот

=

][

нето DQ
влез

нето DW
+ излез

][
+

нето DE
за пренос
на маса

]

Биланс на маса :

[

Dm во
рамки на
системот

][
=

нето m
влез

][
+

нето m
излез

]

Контролен волумен
За контолен волумен

Нето енергија за пренесување на масата :

Dmnet enet   DU  DPE  DKE net
Енергијата за пренесување на масата изразена како :
2




dEnet
Vin2
Vexit
 m(ein  eexit )  min  uin 
 gzin   mexit  uexit 
 gzexit 
dt
2
2





Форма на првиот закон на термодинамиката :

dECV
 Q  W  mi  ei   me  ee 
dt

Контролен волумен
Два типа на работа :
 Работа од проток на работната материја ( работата
извршена од страна на флуиден поток ),
 Работа во контролниот волумен ( работа од страна
на работно тело во контролниот волумен - WCV).
- Работа извршена од страна на PDV, работа
предадена на вратило, електрична енергија.
Се дефинира  Работа од проток

[

Трансфер на енергија од контролен волумен на излез
заради пренесување на маса

]

 We  me peve

Контролен волумен
Работата на системот заради ротирачки оски, електрични ефекти, или
поместување на границата (∫pdV)

W  WCV  me peve  mi pi vi
(+) Работа
која се извршува
во окружувањето
од масата на излез

(-) Работа
која се извршува
во окружувањето
од масата на влез

Контролен волумен
Замена во претходните изрази, вклучувајќи ги и изразите за специфична
работа
W=W +W
CV

PAv





dECV
Vi2
Ve2
 QCV  WCV  mi  ui  pi vi 
 gzi   me  ue  peve 
 gze 
dt
2
2




hi
При тоа, енталпијата се дефинира како :

he

h =u+ pv

Форма на првиот закон на термодинамиката :





dECV
Vi2
Ve2
 QCV  WCV  mi  hi 
 gzi   me  he 
 gze 
dt
2
2




Каде

u  “внатрешна енергија”
h  “енталпија”

Контролен волумен - биланси
За услови на стационарна состојба:

dmCV
0
dt

и

dECV
0
dt

Од претходното се добива:
 Масен биланс за стационарна состојба:

 m
i

in

  m exit
i

 Енергетски биланс за стационарна состојба:
2
2




v
v
i
e


0  QCV  WCV   m i  hi   gzi    m e  he   gze 
2
2
i

 e 


Контролен волумен
Можни поедноставени претпоставки:


Често Q = 0 ако се работи за :
• Мала површина,
• Системот е изолиран,
• Δ T меѓу системοτ и околината е мал.



Често W = 0 ако се работи за :
• Нема промени во волуменот на системот,
• Нема турбини, пумпи, или ел. машини.

СТРУЕЊЕ НА ФЛУИДИ

СТРУЕЊЕ НИЗ ЦЕВКИ И
КАНАЛИ
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Струење низ цевки и канали
Uslovite i re`imite na rabota, pri koi se odvivaat
struewata, кај различни случаи, dozvoluvaat redica
uprostuvawa na matemati~kite opisi.
Често пати, so dovolna to~nost za primena,
strueweto niz cevki i kanali, se razgleduva
kako :





stacionarno ;
ednodimenzionalno ;
izotermno ;
struewe na nekompresibilen fluid

Струење низ цевки и канали
Равенка на континуитет

како еднаквост на масените протоци во
сите пресеци низ кои струи флуидот,

mi i == (( ρρ w
wAA))i i == const.
const.
m
*** Важи за стационарно струење во цевки и канали.

Волуменски проток

m // r ) i = (( wwAA))i i
qqViVi==(( m
каде
• m – масен проток на флуид, kg/s
• qV – волуменски проток на флуид, m3/s
• w – брзина на флуид во разгледуван напречен пресек, m/s
• A – површина на разгледуван напречен пресек, m2
• ρ – густина на флуид, kg/m3
• i – пресек бр., -

Равенка на континуитет
Од равенката на континуитет, кај стационарно струење
на некомпресибилни флуиди низ цевки и канали со
променливи напречни пресеци, се изразуваат зависностите на брзините на флуидите во однос на површините
на напречните пресеци .

v1 A1 = v2 A2 = v3 A3 = const

Струење на флуид низ цевковод, или
канал со променлив пресек

Бернулиева равенка

Dx2

Y

m

X

Бернулиевата равенка, во суштина е форма на Законот за
зачувување на енергијата, изразен во едноставна форма,
погодна за користење, каде за
разгледуван напречен пресек (i):

p2
A2

vw22
време
time

2

r
p1

Dx1
yz22

A1

m

yz11

wv11

време
time 1

( p + ρ g h + ρ v2/ 2 + Δpzag )i = const.
Ознаки:
p – притисок, Ра
Δpzag – загуби на притисок, Ра
v – брзина на флуидот, m/s
h ( или z )– висинска разлика во
однос на референтно ниво, m
ρ – густина на флуидот, kg/m3
g = 9.81 m/s2 - земјино забрзување.

Статички и динамички притисоци
Статичка и динамичка компонента на притисокот, како
удели во вкупниот притисок, од значење се најчесто,
кај струења на воздух и гасови во канали, но се од значење и за струења кај елементи од опрема ( ежектори,
и.т.н.).
Од Бернулиевата равенка, едноставно се одредуваат, со
обзир дека истата може да се претстави во облик, како

( pstst + pdin
din + Δpzag
zag )ii = const.
Големината на брзината, ja одредува вредноста на
динамичкиoт притисок во разгледуван напречен
пресек, спрема :

pdin = ρ v2/ 2

Статички и динамички притисоци
Структура на притисоци при струење на
флуид низ цевковод/канал со променлив пресек

Динамички притисок
Статички притисок

Загуби на притисок

Елементи на струење на флуиди
низ цевки и канали
Проток на флуид
Протокот на флуид, може да биде изразен како масен,
или волуменски проток.Врска помеѓу масен и влуменски проток :



m s  Vs  r

Врската на протокот на флуид со дијаметарот на цевководот
(D) низ кој флуидот протекува со брзина (v), се изразува
како :
2

D 
ms  r  v 
4

Ознаки:
ms – Масен проток, kg/s
Vs – Волуменски проток, m3/s
v – Брзина на флуид, m/s
ρ – Густина на флуид, kg/m3
D – Дијаметар на цевковод, m

Елементи на струење на флуиди
низ цевки и канали
Расположив притисок
Во зависност од видот на флуидите за кои се разгледува
струењето, расположивиот притисок се реализира на раз-лични
начини, со различни видови на апарати и опрема.

Расположив притисок кај цевководни системи
 Притисок кој кој се остварува со пумпа – кај пумпни системи,
 Гравитационен напор, кој се остварува заради разлика на

густините на водата – кај гравитациони системи,
 Притисок на пареата – кај парни системи, и.т.н.

Расположив притисок кај каналските системи
 Притисок кој се остварува со вентилатор – кај вентилаторски

системи,
 Гравитационен напор, која се остварува заради разлика на
густините на воздух/гасовоздушни потоци – кај гравитационо
струење.
*** Користење на ежектори е исто така начин на остварување на
притисок кај различни системи

Загуби на притисок
Неминовните загуби на притисок, при движење на
грејниот флуид низ делниците од цевководната мрежа,
се разгледуваат како загуби на притисок од :
 Триење во правите делови од делниците на
цевководната мрежа ;
 Локални, или месни отпори .
Вкупни загуби на притисок во делниците од цевководната мрежа се збир од згубите од триењее и загубите од
локални отпори.
Вкупни загуби на притисок [во делница (i)]

Dpi = Dpl,i + DpM,i

Загуби на притисок
 Загуби на притисок од триење

 Загуби на притисок од локални,

во прави делови од делниците на
цевководна мрежа, се изразуваат
за секоја делница поодделно, во
зависност од видот на материјалот
и состојбата на делницата од
цевководот, дијаметарот и должината на делницата од цевководот.

или месни отпори, се изразуваат
за секоја делница поодделно, во
зависност од видот на елементите
во делницата кои предизвикуваат
локални отпори.

Загуби на притисок од
триење
 L v2 
Dpl ,i   l    r 
 D 2
i
Rl = Dpl,i , za L = 1 m
Dpl,i = ( Rl  L )i
Rl  r 

l v2


D 2

Загуби на притисок од
локални отпори
DpM ,i


v2 
    r    Z i
2 i


Ознаки:
i – Број на делница, D – Дијаметар на цевковод, m
L – Должина на делница, m
v – Брзина на флуид, m/s
ρ – Густина на флуид, kg/m3
λ – Коеф. на триење, Rl – Единечни загуби на прит., Ра

ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСМЕТКИ
И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
НА ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

Cevkovodni mre`i
 Cevkovodni mre`i za ( avtonomni ) instalacii za

greewe,
 Cevkovodni mre`i za snabduvawe so toplinska
energija na pomala grupa potro{uva~i, ili objekti,
t.e. cevkovoden razvod ;
 Toplifikacioni cevkovodni mre`i,
 Barawata koi se postavuvaat



maksimalen protok na greеn fluid,



hidrauli~na stabilnost na cevkovodnite mre`и vo site
predvideni re`imi na rabota .

 Potrebi za :
 dimenzionirawe na cevkovodi i cevkovodnite mre`i pri

maksimalni protoci na green fluid,
 proverka na hidrauli~nata stabilnost na cevkovodnite
mre`i pri razli~ni re`imi na rabota na sistemite.

STRUKTURA NA CEVKOVODNI MRE@I
1

2

3

7

9

P3

10

6

P1

P2

8

5

4

STRUKTURA NA CEVKOVODNI MRE@I
 Delnica - deln. 1, 2,..10.
 Cirkulacionen krug, struen krug
 cirk. krugovi na greni tela
 Р1 ( deln. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ),
 Р2 ( deln. 1, 2, 7, 8, 5, 6 ),
 Р3 ( deln. 1, 9, 10, 6 ).

1

2

3

7

9
Termini :

P3



Razvodna /
povratna voda
 Razvoden /
povraten cevkovod
 Paren / kondenzen
cevkovod

10
6

P1

P2

8
5

4

PROTOK NA GREEN FLUID
QGT,i = mGT,i  ( iR,i - iP,i )

mGT ,i 

mGT ,i 

mGT

QGT ,i

tR , iR

iR ,i  iP ,i
QGT ,i

c pW   t RW ,i  t PW ,i

D 2 
m  r  w
4

QGT
GT


mGT
tP , iP

RASPOLO@IV PRITISOK
 Pritisokot, koj go ostvaruva cirkulacionata pumpa -

kaj pumpni sistemi ;
 Gravitacioniot napor, koj se ostvaruva zaradi
razlikata na gustinite na vodata - kaj gravitacioni
sistemi ;
 Pritisokot na pareata - kaj parni sistemi, i.t.n.

ZAGUBI NA PRITISOK
VKUPNI ZAGUBI NA PRITISOK / во делница /

Dpi = Dpl,i + DpM,i

ZAGUBI NA PRITISOK
 Загуби на притисок од триење

 L w2 
Dpl ,i   l    r 
 D 2
i
Rl = Dpl,i , za L = 1 m

Dpl,i = ( Rl  L )i

Rl  r 

l w2


D 2

 Загуби на притисок од локални отпори

DpM ,i

2

w 
    r    Z i
2 i


Загуби на притисок
Коефициентите на триење при струење на флуиди низ цевководи се различни, за различните видови на цевководи,
како и за различните режими на струење.

Загуби на притисок - Цевководи

Загуби на притисок - Цевководи

Загуби на притисок - Цевководи

Загуби на притисок - Цевководи
Коефициенти на локални отпори – елементи кај цевководни системи
ОПРЕМА
Котел
Радијатор - лесен
Радијатор - тежок
Разделник - излез
Собирник - влез
Проточен собирник на воздух и ЕС

ФАЗОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
2.5
3
2
0.5
1
1.5

$

АРМАТУРИ
Вентили и славини
ASHRAE
Вентил рамен прооден
Отворен
10
Аголен вентил
Отворен
5
Шибер вентил
Отворен
0.19 - 0.22
75% отворен
1.1
50% отворен
3.6
25% отворен
28.8
Секој вентил Затворен
Друго
Неповратен вентил
Заклопка
Фаќач на нечистотии
Кондензен лонец

4-7
3
10
8 - 12

ASHRAE

Kолено 90о

прав агол
мал радиус
голем радиус
прав агол, со усмерувачи
Т-парче
проод
разгранок
Промена на пресек
Нагли преод ( D2/D1=0.5)
Влез
Нагли преод
Конусен преод
Етажа
0.5
T-парче, спојување/разделување
3
АРМАТУРИ ЗА ГРЕЈНИ ТЕЛА
Номинален дијаметар
NO
Радијаторски вентил-прав, DR
Радијаторски вентил-аголен, DR
Радијаторски вентил-трокрак
Радијаторска славина-права
Радијаторска славина-права, DR
Радијаторска славина-аголна
Радијат. славина-трокрака
*) DR - Двојна регулација

10
12
7
8.5
1.5
4
6
4.3

15
10
4
6
1
2
4
4

1.3
0.9
0.6
0.2
0.5
1.8
0.38
0.5
0.05

20
8
2.5
6
1

25
6
2.5

2
4

2

1

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Funkcionalni zavisnosti
 za delnica ( i )

Dpi = [ Rl  L + Z ]i = fi(m)
 za cirkulacionen krug ( j )

Dpj = {  [ Rl  L + Z ]i }j = fj(m)

Хидраулични карактеристики

Dp

Dp

m

Dp

m
m

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

ХИДРАУЛИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I

Dimenzionirawe na cevkovodni mre`i



Izbor na dijametri od cevkovodite, pri maksimalen
protok na greеnt fluid, so ispolnuvawe na uslovot :
 n
Dp   
 i 1

 L w2
 
w2
l



r




r
 2  i 

D
2

 

mi 

Qi
iR ,i  iP ,i

j

i 1, n

D 2 
mi  ri  wi 
4

i 1, n

 Maksimalno koristewe na razpolo`iv pritisok

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I

Potreben uslov
n


Dp  max  

 i 1

2
2

 
L w
w

r    
r  i 
l 
2
 D 2
 


Postoi nekoj karakteristi~en,
najoptovaren cirkulacionen krug,
so maksimalni zagubi na pritisok !!!

j

OP[T PRISTAP KОН
DIMENZIONIRAWETO NA CEVKOVODNITE MRE@I
 Сo postavenite uslovi za dimenzionirawe na cevko-

vodni mre`i, se dobivaat mnoguvarijantni re{enija adekvatno so realnosta za mnoguvarijantni izvedbi na
edna cevkovodna mre`a.
 Dopolnitelniot uslov za maksimalno koristewe na

raspolo`iviot pritisok, ja uslo`nuva problematikata i go zgolemuva brojot na varijantnite re{enija.
 Заради slo`enosta na problematikata - razli~ni

pristapi za dimenzionirawe na cevkovodnite mre`i.
 Рazli~ni pristapi se prisutni i vo praksata, a vo

zavisnost od vidot na instalaciite i sistemite koi se
razgleduvaat i re{avaat, kako i na~inite na re{avawe ( manuelni, ili komputerski ).

МЕТОДИ ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
НА ЦЕВКОВОДНИ МРЕЖИ

METODI ZA DIMENZIONIRAWE NA
CEVKOVODNI MRE@I
Заради комплексноста на проблематиката, развивани се
повеќе методи за димензионирање на цевководни мрежи,
како :
• Уdel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
• Дinami~ki pritisoci,
• Еkvivalentni dol`ini na cevkovodite,
• Хidrauli~ni karakteristiki na delnicite,
• Пremestuvawe na edinici na protok.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Se bazira vrz iskustveni, ili proceneti pokazate-

li, za udelot na edine~nite zagubi na pritisok od
triewe, vo odnos na vkupnite zagubi na pritisok, kaj
pooddelni vidovi cevkovodni mre`i
Udel na zagubi na pritisok od triewe i lokalni otporи, vo odnos
na vkupni zagubi na pritisok
UDEL
Vid na sistem
Лokalni
Triewe
otpori
Sistemi so gravitaciono toplovodno greewe
0.5
0.5
Sistemi so pumpno toplovodno greewe
0.65
0.35
Nadvore{en cevkovoden razvod za grupa objekti, so sredno
0.8
0.2
rastojanie od izvorot na toplina do 50 m
Isto,so sredno rastojanie od izvorot na toplina od 100 m i
0.9
0.1
pove}e
Sistemi za parno greewe so nizok pritisok
0.65
0.35
Sistemi za parno greewe so visok pritisok
0.8
0.2

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Poznavaweto na vakvite pokazateli, ovozmo`uva

uprostuvawe na pristapot, kon dimenzioniraweto na
cevkovodnite mre`i.
 Уdelot na zagubi na pritisok od triewe, vo odnos na
vkupnite zagubi na pritisok, mo`e da se izrazi,
sprema :
n

x

од kade :

  R L 
i 1

i 1

i

Dp

n

 R

l

l

 L i  x  D p

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
 Prose~ni sredni vrednosti za edine~ni zagubi

na pritisok od triewe, mo`at da se vovedat,
sprema :
n

n

i 1

i 1

R lsr , j   L i    R l  L i
од kade :

R sr , j  x 

Dp
n

L
i 1

i

 Poznavaweto na vrednosta na Rlsr,j , ja stesnuva

oblasta za mo`en, optimalen izbor na dimenzii
na dijametrite na cevkovodite od delnicite, za
razgleduvaniot cirkulacionen krug.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ










Ознаки :
Dp – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacionен
krug, Pa
Rl – edine~ni zagubi na pritisok od triewe, Pa/m’
Rlsr – sredni edine~ni zagubi na pritisok od triewe
vo cirkulacionен krug, Pa/m’
L - должина на делница од цевковод, m
x – udel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
vo odnos na vkupnite zagubi na pritisok vo
cirkulacioniot krug, j - brojot na cirkulacionен krug koj se razgleduva, i – broj na delnica, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot
cirkulacionen krug, - .

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ
Izbor na dijametar za cevkovodi od pooddelni delnici, mo`e da se
izvr{i od tabeli, so podatocite za :
 potrebеn masen protok niz pooddelni delnici,
 sredni edine~ni zagubi na pritisok od

triewe ( Rlsr,j ) - kako
orientacionen pokazatel, pri {to se izbira standarden dijametar na cevkovod, za potrebniot masen protok na grejniot fluid,
a so edine~ni zagubi na pritisok, pribli`ni do vrednosta na
Rlsr,j .

So izborot na dijametri na cevkovodite od pooddelnite delnici na
cirkulacioniot krug, definirani se brzinite na struewe na grejniot fluid niz cevkovodite, a so toa mo`e da se izvr{i i presmetkata na vkupnite zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug.
Мora da se vodi smetka presmetanite zagubi na pritisok da bidat
pomali od raspolo`iviot pritisok.
Vo sprotivnost, za da se spazi ovoj neophoden uslov, se vr{i korekcija na izbranite dijametri na cevkovodite od pooddelni delnici.

МЕТОД НА NA UDEL ЕДИНЕЧНИ ЗАГУБИ НА
ПРИТИСОК ОД ТРИЕЊЕ

Dpl,i = ( Rl  L )i

DpM ,i

t.e. :


w2 
    r    Z i
2 i

Δpi = Δpl,i + ΔpM,i
n

pri toa :

D p j   D pi
i 1

Δpj < ΔpRASP

Процедура за димензионирање на цевководи
Пripremni raboti, definirawe na :
 Konfiguracija na cevkovodite ;
 Дol`ini na pooddelni delnici ;
 Еlementi vo delnici, koi predizvikuvaat lokalni

otpori.
 Пrotok na greеn fluid niz pooddelni delnici ;
 Рaspolo`iv pritisok.

Процедура за димензионирање на цевководи
 Пrethodna presmetka

So usvoena vrednost za udelot na edine~nite za-gubi na
pritisok od triewe, vo odnos na vkupnite zagubi na
pritisok, se odreduva srednata vred-nost na edine~nite
zagubi na pritisok od triewe vo razgleduvaniot
cirkulacioneн krug vo celina.
 Нaknadna presmetka

Izbor na dijametri na cevkovodite od razgleduvaniot
cirkulacionen krug i presmetka na zagubite na pritisok.
Нaknadna presmetka so koregirani dijametri ( po
potreba )
Pri presmetani vrednosti na zagubite na pritisok,
pogolemi od raspolo`iviot pritisok, se vr{i korekcija
na dijametri na cevkovodi od pooddelni delnici i
povtorna presmetka na zagubite na pritisok.

Процедура за димензионирање на цевководи
 Presmetkite se sreduvaat vo tabeli - (Sl.hh)
 Opi{aniot metod za dimenzionirawe na cevkovodni mre`i e to~en, no so ogled
detalnosta na pristapot, e dosta spor.

na

 Primenata mu e univerzalna, t.e. mo`e da se
primeni kaj razli~ni instalacii za centralno
greewe.

 Voedno, vrz opi{anite principi se bazira koncepcijata i na pove}e kompjuterski programi, za
dimenzionirawe na cevkovodni mre`i.

METODI ZA DIMENZIONIRAWE NA
CEVKOVODNI MRE@I
• Уdel na edine~ni zagubi na pritisok od triewe,
•

Дinami~ki pritisoci,

•

Еkvivalentni dol`ini na cevkovodite,

•

Хidrauli~ni karakteristiki na delnicite,

•

Пremestuvawe na edinici na protok.

METOD NA DINAMI^KI PRITISOCI
 Primena : kaj cevkovodni mre`i, kade zagubite na

pritisok od lokalni otpori se dominantni.
 Se bazira vrz zamena na zagubite na pritisok od

triewe vo delnicite, so ekvivalentni zagubi na
pritisok od lokalni otpori.
 Вkupni zagubi na pritisok vo j-ti cirkulacionen krug:

 n

D p j    D p i 
 i 1


j

Ознаки :
Dpj – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug, Pa
j - brojot na cirkulacioniot krug koj se razgleduva, i – broj na delnicata, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot cirkulacionen
krug, - .

METOD NA DINAMI^KI PRITISOCI
 Вkupni zagubi na pritisok vo j-ti cirkulacionen krug:

 n

D p j    D p i 
 i 1


j

Ознаки :
Dpj – vkupni zagubi na pritisok vo cirkulacioniot krug, Pa
j - brojot na cirkulacioniot krug koj se razgleduva, i – broj na delnicata, n - vkupen broj na delnici vo razgleduvaniot cirkulacionen
krug, - .
 Зagubi na pritisok vo делница :

D p i  ( EKV

w2
   ) r 
2

 EKV 

l
dV

L

METOD NA EKVIVALENTNI DOL@INI
 Primena : kaj ednocevni sistemi i toplifikacioni

cevkovodni mre`i, каде загубите од триење се
доминантни.
 Se bazira vrz zamena na zagubite na pritisok od
lokalni otpori, so zagubi na pritisok od triewe vo
ekvivalentni dol`ini na cevkovodite od delnicite.
Зagubi na pritisok vo делница :

 n

D p j    D p i 
 i 1

Δpi = ( Rl L* )I

L* = L + LEKV

j

LEKV    

dV

l

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Примена : при пресметки на различни типови на

разгранети цевководни мрежи, за анализа на различни
режими на работа, како и за анализа на хидраулична
стабилност на цевководни мрежи.
 За пресметка на загубите на притисок во поодделните
циркулациони кругови, се користат хидрауличните
карактеристики на делниците.
 Хидраулична карактеристика на делница :

Δpi = Si  mi2

Ознаки :
SI – hidrauli~na karakteristika na delnica,
mI – masen protok na green fluid niz delnica, kg/s

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Хидраулична карактеристика на делница :

  l

S i   A
L     i

  dV


8

Ai   2
4
   r d V

 Проток може да се изрази, спрема :

mi 

D pi
Si

mi   i D pi

i 

1
Si


i



METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Паралелно

поврзани делници

mN

mVK

II
I

m1

За одредување на проток на греен флуид по поодделните гранки од мрежата, се користи аналогија со
Кирхофовите закони :

mVK = m1 + m2 + … + mN
ΔpI - ΔpII = Δp = Δp1 = Δp2 = … = ΔpN

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Паралелно поврзани делници

Важат релации :

Dp 

m VK


i 1

Dp 

m1

1



m 1   1

n

m2

2

i

 ... 

m VK
n


i 1

mN

N

i

mN   N

m VK
n


i 1

i

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Сериски

m*

поврзани делници

m**

m1

mN

Δp

Вкупни загуби на притисок:
n

n

D p VK   D p i  
i 1

i 1

n

m1

1

2

n

  S i m i

2

i 1

n

D p VK   D p i  m i  S i
i 1

2

i 1

2

METOD NA HIDRAULI^NI
KARAKTERISTIKI NA DELNICITE
 Сериски поврзани делници

Важат релации :

m 1   1 D p 1
m 2   2 D p 2

mN  N DpN

D p1 

m1

2

 12

Dp2 
DpN 

m2

2

2

2

mN

2

N

2

СТРУЕЊЕ НА ФЛУИДИ

КАНАЛИ И КАНАЛСКИ МРЕЖИ
ПРЕСМЕТКИ И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ

Системи за транспорт на воздух
Кај системите за вентилациуја и климатизација, во просторот кој се
вентилира/климатизира, подржувањето на условите на комфор се
постигнува со доведување на воздух со соодветни параметри, а
потребниот број на измени на воздухот се реализира со воспоставување на баланс помеѓу количините на воздух кој се доведува и
одведува во и од просторот.
Доведувањето и одведувањето на воздух во и од просторот кој се
третира се реализира со систем на канали, т.е. со каналски мрежи.
Струење на воздухот низ каналите се остварува со примена на
вентилатори.
Со работа на вентилаторите се покриваат аеродинамичките загуби
од триење и од локални отпори, кои се јавуваат при струењето на
воздухот во самите канали и елементите од опремата.
Каналските мрежи за довод и одвод на воздух во и од просторите,
опфаќаат и различни видови на елементи за нивно спојување,
промена на правецот на движење, промена на пресек, рачвање и
спојување, прицврстување, носење и обесување.

Системи за транспорт на воздух
Поделба на каналските мрежи, заради специфичните
барања кои се поставуваат во поглед на конструкциите
и начините на пресметка, со обзир на брзините на
струење на воздухот:

• Низок

притисок, со максимална брзина на струење до 14
m/s и вкупни загуби на притисок од ccа 500 Pa,

• Висок притисок, со брзини на струење до 25 m/s и вкупни
загуби на притисок до ccа 3000 Pa.

Структура на каналски мрежи
Потисна каналска мрежа
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Отсисна каналска мрежа
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Структура на каналски мрежи
Delnica, како del od канал so isti protok. Delnicite se
javuvaat kako osnovni elementi so ~ie поврзување,
grupirawe i obedinuvawe se formiraat каналскиte
mre`i.
Канал за доводен воздух, како zbir od posledovatelno
povrzani delnici i elementi od oprema, niz koj струи
воздух кој се доведува во просторот,
Канал за одводен воздух, како zbir od posledovatelno
povrzani delnici i elementi od oprema, niz koj струи
воздух кој се одведува од просторот,
Канали за рециркулационен, свеж и отпаден воздух,
како канали низ кои струи рециркулационен, свеж и
отпаден воздух.

Канали за транспорт на воздух
Барања кои се поставуваат за системите на канали за
развод на воздух :
• Вклопување во архитектонско – градежната целина на објектот,
• Рамномерна дистрибуција на воздухот,
• Задоволително ниво на бучава,
• Добро заптивање,
• Минимални загуби и добивки на топлина,
• Мали инвестициони трошоци,
• Мали експлоатациони трошоци,
• Лесно одржување,...
За обезбедување на наведените барања, од важност се добрите
механички својства и заптивеноста на каналите .
Потребната класа на цврстина (крутост), за проектирана класа на
притисок, се постигнува со погодна комбинација на димензиите на
каналите, дебелината на лимот, укрутувањата и растојанието на
напречните споеви.
Со адекватен избор на носечки елементи и правилен распоред на ослонци,
може да се обезбеди предвидената класа на заптивање, да се задржи и во
услови на експлоатација.

Канали за транспорт на воздух
Материјали кои се користат за изработка на канали за развод на
воздух :
• челичен, поцинкуван, нерѓосувачки и алуминиумски лим,
• синтетички материјали,
• флексибилни цевки,
• плочи / рабиц / бетон / ( порано и азбестен цемент )
Барања кои се поставуваат за материјалите од кои се изработуваат
каналите за развод на воздух :
• да се мазни од внатрешната страна,
• да имааат мал коефициент на триење,
• лесно да се чистат,
• да се трајни,
• да не се хигроскопни,
• да не се запаливи,
• да се отпорни на корозија,
• да имаат мала тежина,
• нивната изработка и монтажа да е што е можно по едноставна

Канали за транспорт на воздух

Спојување на лимени канали
Повеќе начини за спојување на канали.
• Напречните споеви се пертловани,
со аголно железо за поврзување,
неприцврстени прирабници, или со
профилирани обујмици.



Надолжни споеви, се изведуваат
како свиени (фалцовани).

Носење и потпирање на канали за воздух
За носење на канали, се користат различни конструкции
од челични профили, цевни обујмици, обесувалки, и.т.н.


Потпирање на хоризонтални
канали се изведува на различни
начини.

Промени на притисоци

Промени на притисоци
при движење низ канали

Елементи на струење на флуиди
низ канали
Проток на флуид
Протокот на флуид, може да биде изразен како масен,
или волуменски проток.Врска помеѓу масен и влуменски проток :



m s  Vs  r

Врската на протокот на флуид со дијаметарот на цевководот
(D) низ кој флуидот протекува со брзина (v), се изразува
како :
2

D 
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Ознаки:
ms – Масен проток, kg/s
Vs – Волуменски проток, m3/s
v – Брзина на флуид, m/s
ρ – Густина на флуид, kg/m3
D – Дијаметар на цевковод, m

Елементи на струење на флуиди
низ канали
Расположив притисок кај каналски системи
 Притисок кој се остварува со вентилатор – кај

вентилаторски системи,
 Гравитационен напор, која се остварува заради
разлика на густините на воздух/гасовоздушни потоци
– кај гравитационо струење.
*** Користење на ежектори е исто така начин на
остварување на притисок кај различни системи

Загуби на притисок
Неминовните загуби на притисок, при движење на
грејниот флуид низ делниците од цевководната мрежа, се
разгледуваат како загуби на притисок од :
 Триење во правите делови од делниците на
цевководната мрежа ,
 Локални, или месни отпори .
Вкупни загуби на притисок во делниците од цевководната мрежа се збир од згубите од триењее и загубите од
локални отпори.
Вкупни загуби на притисок / во делница (и)/

Dpi = Dpl,i + DpM,i

Загуби на притисок од триење
 Загуби на притисок од триење во прави делови од делниците на

цевководна мрежа, се изразуваат за секоја делница поодделно, во
зависност од видот на материјалот и состојбата на делницата од
цевководот, дијаметарот и должи-ната на делницата од цевководот.

Загуби на притисок од триење
 L v2 
Dpl ,i   l    r 
 D 2
i
Rl = Dpl,i , za L = 1 m

Dpl,i = ( Rl  L )i

Rl  r 

l v2


D 2

Ознаки:
Rl – Единечни загуби на прит. во делн., Ра/m’
i – Број на делница, D – Дијаметар на цевковод за делница, m
L – Должина на делница, m
v – Брзина на флуид во делница, m/s
ρ – Густина на флуид во делница, kg/m3
λ – Коеф. на триење за делница, -

Загуби на притисок од триење за кружни канали

Загуби на притисок од триење за канали со кружен пресек
(ρ = 1.20 kg/m3 ; ε = 0.09mm)

Еквивалентен кружен пресек за правоаголни канали
a/b 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

109
122
133
143
152
161
169
176
183
195
207
217
227
236
245
253
261
268
275
289
301
313
324
334
344
353
362
371
379
387
395

137
150
161
172
181
190
199
207
222
235
247
258
269
279
289
298
306
314
330
344
358
370
382
394
404
415
425
434
444
453

164
177
189
200
210
220
229
245
260
274
287
299
310
321
331
341
350
367
384
399
413
426
439
452
463
475
485
496
506
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750
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Еквивалентен пресек на кружни канали со дијаметар фDе , за правоаголни
канали со страни ахb, за еднакви должини, протоци и загуби од триење.
191
204
216
228
238
248
267
283
299
313
326
339
351
362
373
383
402
420
437
453
468
482
495
508
521
533
544
555

219
232
244
256
266
286
305
321
337
352
365
378
391
402
414
435
454
473
490
506
522
536
551
564
577
590
602

Правоаголни канали
246
259
272
283
305
325
343
360
375
390
404
418
430
442
465
486
506
525
543
559
575
591
605
619
663
646

273
287
299
322
343
363
381
398
414
429
443
457
470
494
517
538
558
577
595
612
629
644
660
674
688

301
314
339
361
382
401
419
436
452
467
482
496
522
546
569
590
610
629
648
665
682
698
713
728

De=𝟏. 𝟑𝟎
328
354
378
400
420
439
457
474
490
506
520
548
574
598
620
642
662
681
700
718
735
751
767

383
409
433
455
477
496
515
533
550
567
597
626
652
677
701
724
745
766
785
804
823
840

437
464
488
511
533
553
573
592
609
643
674
703
731
757
781
805
827
849
869
889
908

Овални канали

(𝒂𝒃)𝟎.𝟔𝟐𝟓
.
(𝒂+𝒃)𝟎 𝟐𝟓

De=𝟏. 𝟓𝟓

a – должина на страна oд канал, mm
b - должина на друга страна oд
канал, mm

492
518 547
543 573 601
567 598 628
589 622 653
610 644 677
630 666 700
649 687 722
686 726 763
719 762 802
751 795 838
780 827 872
808 857 904
835 886 934
860 913 963
885 939 991
908 964 1018
930 988 1043
952 1012 1068
973 1034 1092

𝑨𝑹𝟎.𝟔𝟐𝟓
.
𝑷𝟎 𝟐𝟓

AR = (πa2 ⁄ 4) + a(A – a)
P = πa + 2(A – a)

656
683
708
732
755
799
840
878
914
948
980
1011
1041
1069
1096
1122
1147

711
737
763
787
833
876
916
954
990
1024
1057
1088
1118
1146
1174
1200

765
792
818
866
911
953
993
1031
1066
1100
1133
1164
1195
1224
1252

820
847
897
944
988
1030
1069
1107
1143
1177
1209
1241
1271
1301

875
927
976
1022
1066
1107
1146
1183
1219
1253
1286
1318
1348

984
1037
1086
1133
1177
1220
1260
1298
1335
1371
1405
1438

1093
1146
1196
1244
1289
1332
1373
1413
1451
1488
1523

P - периметар на плоснат, или
овален канал, mm
A - подолга страна на плоснат,
или овален канал, mm
a - покуса страна на плоснат,
или овален канал, mm
1202
1256
1306
1354
1400
1444
1486
1527
1566
1604

1312
1365
1416
1464
1511
1555
1598
1640
1680

1421
1475
1526
1574
1621
1667
1710
1753

1530
1584
1635
1684
1732
1778
1822

1640
1693
1745
1794
1842
1889

1749
1803
1854
1904
1952

1858
1912 1968
1964 2021 2077
2014 2073 2131 2186

Загуби на притисок од локални отпори
 Загуби на притисок од локални, или месни отпори, се изразуваат за

секоја делница поодделно, во зависност од видот на елементите во
делницата кои предизвикуваат локални отпори.

Загуби на притисок од локални отпори
DpM ,i


v2 
    r    Z i
2 i


Ознаки:
ΔpM,i - Загуби на притисок од локални отпори, Ra
i – Број на делница, v – Брзина на флуид, m/s
ρ – Густина на флуид, kg/m3
Σξ – Збир на коеф. на локални отпори за делница, -

Елементи од каналски мрежи со локални отпори
Коефициенти на локални отпори
Влез/Излез во/од канал

Колена

Разделување/Одделување/Соединување

Проширување/Стеснување

За подетален увид во вредности за коефициенти на локални отпори кај различни поодделни елементи, да се погледа соодветна литература ( Л. ххх,... )

Методи за пресметка на воздушни канали
и каналски мрежи
•
•
•
•

Метод на смалување на брзини,
Метод на константни загуби на притисок,
Метод на поврат на статички притисок,
Метод на вкупни загуби на притисок

Првите две методи се применуваат при пресметки на
каналски мрежи кај нископритисни системи, а третата
и четвртата метода се користат кај системи со висок
притисок.

Метод на смалување на брзини
Брзината на струење на воздухот се усвојува, со тоа што се смалува во
поодделните делници наредени од вентилаторот кон периферијата.

Канали за одвод на воздух
 Каналската мрежа за одвод на воздух од просторот кој се

климатизира, или вентилира, секогаш се димен-зионира како
систем со низок притисок.
 Се применуваат методите на смалување на брзина или еднакви
загуби на притисок

Општа постапка за пресметка на каналска мрежа
Процедура за пресметка на каналска мрежа
• Проучување на архитектонско – градежните подлоги за
објектот,
• Дефинирање на потребни количини на воздух за секоја
просторија,
• Скицирање на каналскиот систем, поврзување на елементите
за довод и одвод на воздух, водејќи сметка за особенстите на
објектот, од аспект на можностите за водење на каналите,
• Одредување на димензиите на делниците од разводните
канали и ограниоците од истите, со одбраната метода за
пресметка на каналската мрежа,
• Одредување на димензиите на делниците од каналите за
одвод на воздух, со некоја од методите за пресметка на
канали кај инсталации со низок притисок,
• Пресметка на вкупните загуби на притисок, за сите делници
од каналската мрежа,
• Цртање на загубите на притисок, по должина на каналите,

Општа постапка за пресметка на каналска мрежа
Процедура за пресметка на каналска мрежа
• Оптимирање на каналската мрежа, со повторување на
пресметките со различни дијаметри на каналите, за
поодделните делници од каналската мрежа на каналите
за довод и одвод на воздух. Како оптимална варијанта се
зема случајот со минимални инвестициони и
експлоатациони трошоци.
• Разработка на системот во детали.
При значителни разлики на промена на димензиите на каналите и спојните елементи, пресметката на загубите на притисок
се повторува.

• Повторување на пресметката за поодделни ограноци, со
цел да се минимизира потребата од уравнотежување,
• Пресметка и анализа на пресметките, доколку постои
прекумерна бучава,
• Избор на вентилатори

СТРУЕЊЕ НА ФЛУИДИ

ТУРБУЛЕНТНИ ГАСОВОЗДУШНИ
СТРУИ
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Турбулентни струи
Vrednostite na parametrite na pooddelni golemini, vo
prostor koj se gree ili klimatizira, definirani so
uslovite na komfor, ili so tehnolo{kite uslovi,
treba da se podr`uvaat na odredeno nivo.
Pri dovod ili odvod na vozduh vo prostorot, kako i kaj
slobodna konvekcija na vozduhot pri greewe/ladewe
so grejni/ladilni tela, se realizira dvi`ewe na
vozduhot vo prostorot.
Pri isfrlawe na otadni zagadeni gasovi vo
atmosferata, isto taka se realizira dvi`ewe, kako
na otpadnite gasovi, taka i na gasnovozdu{nite masi
vo okolinata na izvorot na zagaduvawe.

Турбулентни струи
So dvi`eње na vozduh, ili gasna sme{a vo istoroden
fluiden prostor, se formiraat poliwa na :





бrzina,
тemperatura,
vla`nost,
koncentracija na zagaduva~ki materii.

Karakteristi~nite vrednosti na pooddelnite parametri, pri dvi`ewe na gasovozdu{ni sme{i vo
sloboden fluiden prostor, vo mehanikata na fluidi, se razgleduva so prou~uvawe na mehanizmite na
formirawe, strukturata i karakteristite na
turbulentni strui.

Турбулентни струи

Turbulentna struja
Иsstrujuvawe na fluid vo istorodna nepodvi`na
fluidna sredina.
 Poimot za turbulentna struja, se povrzuva so

slobodnata turbulentnost koja se generira od
napre~en gradient na brzinata, koj pak se formira
kako rezultat na razlikata vo brzinite na dve ili
pove}e struewa.

Класификација на турбулентни струи
Kriteriumi за mehanizmite na formirawe i
karakterot na turbulentnite strui :
 Еnergijata za dvi`ewe
 mehani~ki - od ventilatori;
 konvektivni - od grejni/ ladilni tela ;

 Вidot na otvorite ( ili grejni/ladilni tela)
 osnosimetri~ni - od otvori ( grejni/ladilni

tela), so kru`en ili kvadraten napre~en presek ;
 liniski - od procepi ( ili grejni/ladilni tela ),
so beskone~na dol`ina ;
 pravoagolni - od otvori (ili grejni/ladilni tela),
so pravoagolen napre~en presek.

Класификација на турбулентните струи
 Сtepenot na dejsтvo
 slobodni turbulentni strui - pri isstrujuvawe na fluid vo

sloboden, neograni~en prostor ( Sl.1 ) ;
 poluograni~eni turbulentni strui - pri isstruvawe na fluid

vo poluograni~en prostor ( Sl.2 ) ;
 ograni~eni ( zatvoreni ) turbulentni strui - pri

isstrujuvawe na fluid vo ograni~en ( zatvoren ) prostor (
Sl.3 ).
 Тemperatrurnite uslovi, za fluidnata struja koja isstrujuva i

fluidnata sredina vo koja strujata isstrujuva, kako


izotermni - bez promeni na temperaturata;



neizotermni - so promeni na temperaturata .

Формирање на турбулентни струи
При иструјување (истекување) на флуид од отвор, или
млазница во слободен флуиден простор, се формира
турбулентна струја.
Zaradi turbulentnosta, strujata koja istekuva se me{a
so okolnata fluidna sredina, pri {to se formira
grani~en sloj.
So oddale~uvawe od izlezniot otvor, protokot na strujata }e se zgolemuva, a ra{iruvaweto }e bide na
smetka na namaluvawe na brzinata.
Po analogija, se objasnuva i formiraweto na konvektivni turbulentni strui, pri {to primarnata
fluidna struja e od zagrevawe ili ladewe so
grejno/ladilno telo.

Структура на турбулентни струи
Strukturata na turbulentnite strui e pretstavena so
uprostena {ema na osnosimetri~na slobodna turbulentna struja.

Zaradi naglednost, zemen e najednostaven oblik, koga
brzinata na izlez od otvorot ili mlaznicata e konstantna po celiot presek.
Vo op{t slu~aj, istata mo`e da bide so razli~en profil.

Структура на турбулентни струи
Do izvesno rastojanie od otvorot ( h1 ), brzinata po oskata na
strueweto e konstantna, a posle toa, so zgolemuvawe na
rastojanieto od izlezot na otvorot ( h ), brzinata se smaluva.
So toa se definiraat osnovnite delovi na turbulentnata
struja - po~etniot ( za rastojanie h1 ) i osnovniot ( za
rastojanie h , pogolemo od h1 ).

Karakteristi~ni elementi koi se razgleduvaat kaj turbulentni strui

Воздушни струи за довод на воздух
 Кај воздушните струи се разликува почетно јадро со

динамички и топлински карактеристики и особености.
 После почетното јадро се формира основен дел од
струјата. Помеѓу границите на динамичкиот и топлинскиот
дел од струјата егзистира затворен топлински дел.
 На почетокот на струјата која истекува од решетка, се
формираат плоснати струи кои се сливаат во општа струја.
На тој дел струјата ја движи дел од импулсот, кој зависи од
ефективниот ( слободен ) пресек на решетката.

Шеми на струи кои истекуваат од отвор и од решетка

Воздушни струи за довод на воздух
Воздушните струи можат да се разликуваат како :
 осно симетрични ( во литература се користи и
називот – компактни ), плоснати ( некаде – линиски ),
 аголни,
 полу аголни и
 конусни.
Векторите на брзини кај осно симетричните и аголните
струи се паралелни помеѓу себе. Кај аголните, полу
аголните и коничните струи векторите на брзини на
истекување формираат помеѓу себе некој агол. При
тоа, конусните струи имаат зони во кои векторите на
брзини се ориентирани противнасочно. Кај вртложните
струи брзините се и со аксијална, радијална и тангенцијална компонента. Вртложните cтpyи мoжат да бидат
со аголни, или конусни форми.

Воздушни струи за довод на воздух

 Maκcимaлни вредности на брзината на движење на

воздухот, температурните разлики и концентрациите во
струите, се распределуваат во оската или на условни
површини со максимални вредности на параметрите
( површини со максимални параметри - ПМП).
 Параметрите во струјата се менуваат со зголемува-

њето на оддалеченоста од излезниот отвор.

Воздушни струи за довод на воздух
 Осно симетрични струи се формираат при истекување

на воздух од кружни отвори. Приближни карактеристики
со претходните, имаат струи кои истекуваат од квадратни
или правоаголни отвори, со однос на страните ao <=3bo.
Кај осно симетричните струи, ПМП се позиционира на
права линија, која се совпаѓа со геометриската оска на
струјата.
 Плоснати струи се формираат при истекување од
правоаголни отвори, со однос на страните ао>3bo. ПМП
претставуваат површини кои се совпаат со геометриската
оска на струјата.
 Аголни струи се формираат при принудно зголемување
на аголот на завртување на 180 – 360 о. Полу аголните
струи се формираат слично, при принудно зголемување
на аголот на завртување помал од 180о.

Воздушни струи за довод на воздух

 Конусни струи се формираат при принудно зголемува-

ње на аголот на завртување. Кај вакви случаи, ПМП се
јавува како конусна површина.
 Вртложни струи се формираат со помош на вртложни
елементи во приклучокот за довод на воздух во дистрибутивниот елемент, или при тангенцијален довод на
воздух во дистрибутивниот елемнт. Воздушните струи
имаат аголна или конусна форма, ПМП кај аголните
струи имаат форма приближна со формата на струјата,
а кај конусните се појавуваат конусни површини.

Воздушни струи за довод на воздух
За различни дистрибутивни елементи кои се во примена,
карактеристично е формирање на одредени видови на
воздушни струи :
 млазници – осно симетрични воздушни струи,
 решетки - осно симетрични, плоснати, полу
аголни, конусни воздушни струи,
 дифузори - аголни, полу аголни, конусни воздушни
струи, и.т.н.
За различните дистрибутивни елементи, карактеристични се различни врeдности на коефициентите за
смалување на брзина, температурни разлики и загуби
на притисок. Глобални вредности на наведените коефициенти, за различни дистрибутивни елементи
спрема Лхх., дадени се во Таб.хх.

ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
 За довод на воздух во просториите се користат различни

видови на дистрибутивни елементи. При тоа, различните
диструибутивни елементи, имаат различни особености и
карактеристики.
 За различните дистрибутивни елементи, карактеристични се различни врeдности на коефициентите за
смалување на брзина, температурни разлики и загуби на
притисок. Глобални вредности на наведените коефициенти, за различни дистрибутивни елементи спрема Лхх.,
дадени се во Таб.хх.

Дополнителни влијанија
Врз струењето кое се реализира во просторот, покрај
видот на воздушната струја формирана на излез од
дистрибутивниот елемент, влијание имаат и :
 степенот на слобода,
 температурните услови
 Степенот на слобода на воздушните струи, зависи од

условите во просторот каде струјата истекува, т.е. од
поставеноста и разместувањето на дистрибутивните
елементи, димензионалните големини на просторот, шемата
на струење која се реализира, и.т.н.
Во зависност од степенот на слобода, се разликуваат :
 слободни воздушни струи – до колку струењето не се
нарушува со влијанието на оградувачки површини или
од соседни воздушни струи.
 полу ограничени воздушни струи,
 ограничени воздушни струи.

Дополнителни влијанија
При струење во близина на оградувачки површини, се реализира прилепување на воздушните струи кон оградувачките
површини (како полу ограничени воздушни струи). Плоштини
со максимални вредности на параметри ( ПМП ) се наоѓаат
во близина, или практично се совпаѓаат со оградувачките
површини.
Во зависност од температурните услови, т.е. температурата на
воздухот од воздушната струја и температурата во просторијата каде струјата истекува, се разликуваат :
 Изотермни воздушни струи, кои имаат температура еднаква на

температурата на воздухот во просторијата. Ваквите струи се
распространуваат под дејство на инерцијални сили.
 Нeизoтермни воздушни струи, се наоѓаат под влијание на
инерцијални и гравитациони сили, како резултат од разликите
на густините на воздухот од воздушните струи и воздухот во
просториите. Во зависнот од односите на ваквите сили, се
менува траекторијата на распространување и параметрите на
воздухот во струјата.

ДИФУЗИЈА НА ВОЗДУХ ВО ПРОСТОР

Струјни слики
 Довод на воздух во просториите, се реализира на

различни начини, со различни видови на турбулентни
струи ( со различни дистрибутивни елементи), при
различни услови, со различни влијателни фактори,
и.т.н.
 На Сл.хх и Сл.хх, се наведуваат принципиелни начини
на довод на воздух во простории, со што се
реализираат различни шеми на струење на воздухот
во просториите, т.е. се реализираат различни струјни
слики.

Струјни слики
 Шеми на довод на

воздух во простории
а) Струи во горна зона и
распад на струјата во
горна зона
б) Струи во горна зона и
распад на струјата во
работната зона,
в) Вертикални струи од
горна зона и распад на
струјата во работна
зона,
г) Струи во работна зона
и распад на струјата
во истата.

Струјни слики
 Шеми на довод на воздух во

простории со воздушни струи
кои се прилепуваат кон оградувачките
површини
од
просториите
а-в) Струи во горна зона и распад
во работна зона,
г) Струи со иструјување
вертикално кон горе,
завртување кон работната
зопна и распад во работна зона
д) Струи со иструјување во грна
зона од тавански елементи и
распад во работна зона,
е) Коноидални струи и струи
прилепени кон таван и
оградувачки површини, со
иструјување во горна зона и
распад на струјата во работна
зона.

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки
LB
LX
Lkr
Htav

HR
v povr
tpovr
HP

HRZ

LPA

LPB

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки

Исструјување од решетки
LB
LX
Lkr
Htav

RB

Lsl

HR

vpovr
Δtpovr
HP

0,5vB
0,5ΔtB

HRZ

LPA

LPB

vB
ΔtB

Исструјување од решетки
LB
LPB
Htav

R

HR

HP

HRZ

0,5v B
0,5ΔtB

vB
ΔtB

Исструјување од решетки
LB
LPB
Htav

R

HR

HP

HRZ

0,5v B
0,5ΔtB

vB
ΔtB

Исструјување од решетки
LB

2 LPA
LPB
Htav

R

HR

HP

HRZ

0,5v B
0,5ΔtB

vB
ΔtB

Исструјување од решетки
LB

2 LPA
LPB
Htav

R

HR

HP

HRZ

0,5v B
0,5ΔtB

vB
ΔtB

Исструјување од дифузори
B
(A)

Lx

vLx
ΔtLx

LBC

LPB

H1
RH

RLC
0,5vBB
0,5ΔtBB
vBB(AA)
ΔtBB(AA)

HP

1,8 m

vBC
ΔtBC

Исструјување од дифузори

Исструјување од млазници

Исструјување од млазници

Исструјување од млазници

РАЗМЕНА НА ТОПЛИНА
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Вовед

Размена на топлина, се редица појави кои се присутни и
не пратат цело време во текот на нашето постоење.
Фактички, размената на топлина е феномен кој е
сеприсутен во нашето окружување и кога се работи за
процесите кои човекот ги иницира и контролира, меѓутоа
и кај процесите кои се манифестираат како природни
појави.

Размена на топлина
Размена на топлина, се дeфинира како самопроизволен
неповратлив процес на пренос на топлина во простор со
нееднородно температурно поле.
Во општ случај, размена на топлина може да се реализира,
не само заради нееднородност на температурното поле, туку
и при нееднаквост на полињата на други физички големини
( на пример разлика на концентрации, и.т.н.).
Пренос на топлина, како процес на размена на внат-решни
енергии помеѓу взаемно сврзани физички области во облик
на топлина.

Размена на топлина
Пренос на топлина, како процес на размена на
внатрешни енергии помеѓу взаемно сврзани физички
области во облик на топлина.
Преносот на топлина, се реализира по три мехенизми,
со кондукција (спроведување), конвекција и зрачење.

Најчесто, преносот е по основа на сите три механизми,
со различен степен на застапеност кај поодделните
случаи.

КОНДУКЦИЈА
КОНДУКЦИЈА (спроведување),
се дефинира како пренос на
топлина по пат на топлинско
движење на микро честичките во
средината, предизвикано од нееднородноста на температурното
поле.

Закон на
Фурие
(Fourier )

dT
Q  k A
dx

каде k е коефициент на спроведување на топлина на
материјалот

Размена на топлина со спроведување
(кондукција)
Температурно поле, се дефинира како зависност на температурата во
определена точка на телото од нејзините координати и времето. Се
изразува, како :
t = f ( x, y, z, τ )
Заради упростувања, се практикува воведување на поедноставување
• За стационарна состојба :
𝜕𝑡
𝜕𝜏

•

За дводимензионален пристап :
𝜕𝑡
𝜕𝑧

•

= 0 ⇒ t = f ( x, y, z )

=0 ⇒

t = f ( x, y )

За еднодимензионален ( линиски ) пристап:
𝜕𝑡
𝜕𝑡
=0;
=0 ⇒ t=f(x)
𝜕𝑧

𝜕𝑦

Размена на топлина со спроведување
(кондукција)
 Изотермни

површини во температурно поле, како
геометриско место на точки со еднакви температури.
Температурите во телото, се менуваат во правци кои ги сечат
изотермните површини.

 Температурен градиент, како вектор во правец нормален на

изотермна површина со насока кон зголемувањето на
температурата, со вредност еднаква на диференцијалното
зголемување на температурата во наведениот правец ( извод од
температурата по наведениот правец ). Се изразува спрема

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 =

𝜕𝑡
𝑛𝑜
𝜕𝑛

Размена на топлина со спроведување
(кондукција)
Проекциите на температурниот градиент како вектор,
врз координатните оски во декартов координатен
систем, се :
𝜕𝑡
𝜕𝑡
( 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 )𝑥 =
∙ cos 𝑛, 𝑥 =
𝜕𝑛
𝜕𝑥
𝜕𝑡
( 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 )𝑦 =
∙ cos 𝑛, 𝑦
𝜕𝑛
( 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 )𝑧 =

𝜕𝑡
=
𝜕𝑦

𝜕𝑡
𝜕𝑡
∙ cos( 𝑛, 𝑧) =
𝜕𝑛
𝜕𝑧

Размена на топлина со спроведување (кондукција)

Во основа, температурниот градиент се јавува како погонска
сила за процесот на размена на топлина со спроведување.
Согласно хипотезата на Фурие, елементарно количеството на
топлина кое за диференцијално време поминува низ
диференцијален
елемент
од
изотермна
површина,
пропорционално е на температурниот градиент, спрема :

𝜕𝑡
𝑑𝑄𝜏 = −𝑘 ∙
∙ 𝑑𝐴 ∙ 𝑑𝜏
𝜕𝑛

Густина на топлински поток

 Густина на топлински поток, како специфично количество на

топлина кое за единица време поминува низ единица изотермна
површина, спрема :

𝑑𝑄𝜏
𝜕𝑡
𝑞=
= − 𝑛𝑜 ∙ 𝑘 ∙
𝑑𝐴 ∙ 𝑑𝜏
𝜕𝑛
 Скаларна вредност на густината на топлинскиот поток се

изразува, спрема :

𝜕𝑡
𝑞 = −𝑘 ∙
𝜕𝑛

Топлински проток ( топлински флукс )

 Топлински

проток
(топлински
флукс), како количество на топлина,
кое во единица време поминува низ
изотермна површина. Се изразува,
спрема :
𝑄=

𝑞 ∙ 𝑑𝐴 = −
𝐴

𝐴

𝜕𝑡
𝑘
𝑑𝐴
𝜕𝑛

Q   Q dt

 Вкупно количество на топлина, кое

за конечно време τпoминува низ
вкупната изотермна површина А, се
изразува, спрема :
𝜏

𝑄𝑇 = −

𝑘
0 𝐴

𝜕𝑡
𝑑𝐴 ∙ 𝑑𝜏
𝜕𝑛

Топлински проток ( топлински флукс )

За површини поставени под агол во однос на нормалата од
изотермните површини, вредностите на наведените големини ќе
бидат адекватни на големините од проекциите врз односните
површини.
Како проекции врз координатните рамнини од декартовиот
координатен систем, вредностите на густините на топлинските
потоци во поодделните правци се изразуваат, спрема :
𝑞𝑥 = −𝑘 ∙

𝜕𝑡
𝜕𝑥

𝑞𝑦 = −𝑘 ∙

𝜕𝑡
𝜕𝑦

𝑞𝑧 = −𝑘 ∙

𝜕𝑡
𝜕𝑧

Спроведување на топлина кај различни
материјали
Ранг на вредности на коефициенти на спроведување
на топлина за различни групи на материјали

 Вредностите

на коефициентите
на спроведување на топлина за
гасови ( пр. воздух ) се разликуваат со фактор до 104 од оние на
чистите метали ( бакар ).

 Чисти кристали и метали имаат

најголеми, а гасови и изолациони
материјали најмали вредности на
коефициентите на спроведување
на топлина

Материјали

[W/mK]

Гасови
Течности

0.005  0.5
0.07  0.7

Градежни материјали

0.023  3.0

Термо изолатори
Mетали
• Lg
• Челик
• Нерѓосувачки
челик
• Al
• Cu

 0.25

63
45.4
17.5
204
384

Ранг на вредности на коефициенти на спроведување
на топлина за различни групи на материјали

Коефициенти на спроведување на топлина

Вредностите на коефициентите на спроведување на топлина
зависат од видот на материјалите, температурата и
притисокот. Се добиваат со експериментални мерења.
За голем број на материјали, важи зависноста :

k = kο [ 1 + b ( t – to )]
Ознаки :

• k, ko-коеф. на спроведување на топлина при температури
t и to, W/(m K)
• b – експеримнтална константа

Коефициенти на спроведување на топлина

 Коефициентите на спрове-

дување на топлина кај
различните материјали се
менуваат во зависност од
температурата.
 Зависноста на коефициен-

тите на спроведување на
топлина од температурата,
предизвикува значително
усложнување на анализите.
 Вообичаено, се претпоста-

вува, дека материјалот е
изотропен.

Коефициенти на продирање на температура

 Продирање на температура (топлинска дифузија) претставува

брзина на продирање на топлината во материјалот.
 Се појавува како параметар кај нестационарно споведување на

топлина.
 Материјал кој има висок коефициент на спроведување на топ-

лина, ќе има голема вредност на коефициентот на продирање на
температура.
 Колку е поголем коефициентот на спроведување на темпера-

тура, толку е побрзо продирањето на топлината во медиумот.

Кондукција - Топлински флукс




Топлински флукс при спроведување на топлина (густина на топлински
поток) [W/m2] / Топлински отпори [m2K/W]
Зададени темперарури t1 и t2 (гранични услови од прв ред).

• Рамна еднослојна преграда

t1

q
R

k



k

t1  t2 

t2



• Рамна преграда повеќеслојна
преграда (n - бр. на слоеви)

q

t1  t 2
n

t1

i

k
i 1

i

i
R   Ri  
i
i 1 ki
n

t2
i

Кондукција - Топлински флукс
 Цилиндрична цевка со

Цилиндрична цевка со
повеќеслојна обвивка
( n – број на слоеви )


еднослојна обвивка

q

2   k

t 2  t1 
d
ln 2
d1

1

d
R
ln 2
2    k d1

k

t2
t1

d1/d2

q

2
 1  d2  
 ln   

i 1 
 ki  d1 i 
n

t1  t3 

 1
 d2  
R  
ln   
i 1 
 2    ki  d1 i 
n

КОНВЕКЦИЈА
 Конвекција,

се дефинира како
пренос на топлина во средина со
нееднороден распоред на температурите, кој се реализира од
макроскопските елементи
на
средината при нивно движење.

 Конвекцијата

се
однесува за
взаемно дејство
на
флуид
(гас/течност) со тврда преграда.

Конвекција

 Конвекцијата најчесто се разгледува како :

− Природна конвекција (гравитационо струење)
− Принудна конвекција,
− Промена на фаза (течност/пареа, тврда
фаза/течност, и.т.н.)

Конвекција
 Густина на топлински поток, формула на Њутн ( Newton ) :

q  h  t p  t f



каде :
• h - коеф. на пренос на топлина, W/( m2 K )
• tP – темп. на површината од тврдото тело, oC
• tf - температура на флуидот, oC


Одредување на h

Се користат емпириски зависности во облик на бездимензионални
критериуми добиени со експерименти, за секој вид размена на
топлина пооделно.

Конвекција - Бездимензионални критериуми

• Reynolds

Re 

•

Prandtl

Pr 

Pecle

Pe 

•


Grashoff

Gr 

W L




a



Pe
Re

W L
a

Ознаки

L - Должина, m

W - Брзина, m/s

b - Коеф. на волуменско ширење , 1/oC

а - Коеф. на продирање на
температура, W/(mK)

ν - Кинематска вискозност, m/s2

g    L3  Dt

2

Nu  f Re, Pr, Gr 


Nusselt

Nu  C  Rem  Prn  Gr p

L
 C , m, n, p
D

Влијателни фактори







Геометрија на тврдото тело кое се опструјува
од флуидот,
Физичките својства на флуидот,
Температурните услови преку влианието врз
физичките својства на флуидот и смерот на
топлинскиот поток,
Хидро, или аеродинамичката слика на
струењето, од што зависи дебелината на
граничниот слој, и.т.н.

Вообичаени облици на струење на флуидите



Присилно струење, кај опрема и контролирани
процеси,



Слободно струење ( природна конвекција ), кај
природни појави, градежни површини

Ранг на вредности за коефициенти на пренос
на топлина [W/(m2K)]
• Воздух (105 Ра), природна конвекција 2 – 20
• Воздух (105 Ра), прирсилна конвекција 10 – 200
• Воздух (2.5 105 Ра), природна конвекција 200 - 1000
• Вода
•
•
•
•
•
•
•
•

500 – 5000
Органски течности
100 – 1000
Кондензација ( вода ) 2000 – 50000
Кондензација (пареа на органска течност) 500 – 1000
Испарување ( вода ) 2000 – 100000
Испарување (пареа на органска течност) 500 - 50000
Честички ( гас - преграда ) 5 – 500
Зрачење при собна температура, (црни површини) 5
Зрачење при 2000 К, (црни површини) 1500

ЗРАЧЕЊЕ
Процес на простирање на
топлина по пат на електро –
магнетни бранови, условено
од температурата и оптичките својства на телото кое
емитира.
Се реализира за сметка на
претворбата на внатрешната
енергија на телото (средината) во емисиона енергија.

Зрачење


Површинска густина на емитирана енергија
спрема Стефан-Болцманов закон :
EC = σ T4 , W/m2
σ - константа на зрачење за апсолутно црно тело.
При тоа σ = 5.67 108 W/(m2 K )



За сиво тело
E = ε EC = ε σ T 4
ε - вкупен коефициент на емисија за сива површина

Зрачење
 Тела со паралелни површини во проѕирна

средина
Површинската густина на топлински поток, кој се
предава од телото со повисока темп. Т1 кон телото
со пониска темп. Т2 :

q12 = ε12 σ ( T14 – T24 )
ε12 - степен на размена на топлина на зрачење
помеѓу две паралелни повр-шини низ проѕирна
средина
e1, 2 

1

e1



1
1

e2

1

Zra~ewe



Тела кои формираат затворен простор со
проѕирна средина
Густина на топлински поток :
Q12 = ε12 σ A1 ( T14 – T24 )

e1, 2 

1
 1
A
   1 1
e1  e 2
 A2
1

Зрачење
 Тела со произволна меѓусебна положба во проѕирна средина



Q1,2  e 1,2  j1,2   

4
A1 T1

4
 T2



e1,2  e1  e 2
j1, 2 

1
A1

 
A1 A2

cos  1 cos  2

r

2

dA1 dA2

 φ1,2 - среден аголен коефициент на зрачење на телото 1 од телото 2
 r - растојание помеѓу површинските елементи dA1, dA2
 ψ1, ψ2 - агли помеѓу нормалите кон површинските елементи и правата

која ги сврзува

Zra~ewe
Упростувањa - Размената на топлина со зрачење, по аналогија
на размената на топлина со конвекција, може да се изрази со ист
облик на релации.
 Топлина која се пренесува од



тело со површина А :

Qz   z  A  t1  t 2 
4

4

 T1   T2 

 

100
100
 
 e
z  
T1  T2

e  e j 


Топлина која се пренесува со
зрачење од тело со површина А1
на тело со површина А2

Qz   z  j 2  A2  t1  t 2 



koeficient na ozra~uvawe (aglov
faktor) odnos na zra~ewe od
povr{inata 1 na povr{inata 2 i
vkupnoto zra~ewe na povr{inata 1.

j1 A1  j 2 A2

Влијание на зрачењето кај арх. – градежни
конструкции
Зрачењето кај архитектонско – градежни конструкции,
од интерес е како :
• Краткобраново сончево зрачење
• Долгобраново зрачење од околина
Зрачењето, како краткобраново сончево зрачење и
долгобраново зрачење од околина, влијае врз
топлинските оптоварувања на објектите.
Во зависност од видот на градежниот елемент,
прозори/ѕидови), ефектите кои се реализираат се
различни.

Влијание на зрачењето кај арх. – градежни
конструкции - Прозори

Дел од дозрачената енергија се рефлектира кон
отворено небо, дел се акумулира во материјалот од
кој се изведени прозорите, а дел проаѓа и влијае на
топлинските оптоварувања во внатрешноста од
објектот.

Влијание на зрачењето кај арх. – градежни
конструкции - Ѕидови
Зрачењето се манифестира преку зглемување на
температурата на надворешната површина од ѕидот.
Дозрачената енергија во зависност од условите се
распределува, оредува спрема :
• дел се рефлектира кон отворено небо,
• дел се апсорбира во површинскиот слој од ѕидот,
т.е. се зголемува внатрешната енергија на материјалот, што во принцип влијае врз зголемување на
температурата на површината од ѕидот. Од овој
дел на дозрачената енергија, во зависност од
условите, дел се пренесува во внатрешноста на
конструкцијата со спроведување, а дел со конвекција, од надворешната површина се предава на
околината.

Рекапитулација на механизмите на пренос на
топлина
Спроведување:

каде :
• A е површина
• k - коеф. на спроведување на топлина
• dT/dx - температурен градиент

dT
Q  k A
dx
Конвекција:

Q  hc A Tb  T f
Зрачење:

Q  e AT

4
b



каде :
• A е површина
• hc - коефициент на конвективен пренос на
топлина
• Tb -Tf - температури на површината од телото
кое се опструјува и температура на флуидот

каде :
• Tb - апсолутна температура на површината
која емитира
• ε – коефициент на зрачење за површина
• σ - Stefan-Boltzmann константа
• A – површина

ПРЕМИН НА ТОПЛИНА
Размената на топлина, се реализира со различни механизми на
пренос на топлина
Различните механизми на преносот на топлина - обединети во
коефициент на премин на топлина.
Топлинскиот флукс кој се разменува :
 Рамна преграда :

 Цевка :

Q = U А ( tI – tII )

Q = UL L ( tI – tII )

 Оребрена површина :

Q = Uor ( tI – tII )

Коеф. на премин на топлина

U

1
n

Rh1   Ri  Rh 2
i 1

Премин на топлина / Коеф. на премин на топлина
k
Еднослојна преграда

Еднослојна цевка
h2

U

1

1  1
 
h1 k h2

UL 
h1

1
h1    d1



1
d
1
ln 2 
2k d1 h2    d 2
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Повеќеслојна преграда

k
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Повеќеслојна цевка
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 1
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h1 i 1 ki h2
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1
n
d
1
1
1

ln i ,i 1 
h1d1 i 1 2k d i 1,i h2d 2

 Температурен профил

Се добива од услов : q = const низ сите слоеви и елементи

РАЗМЕНА НА МАСА

РАЗМЕНА НА МАСА
Размена на маса се реализира со механизми на
дифузија
Се разликува :
• Молекуларна
• Конвективна дифузија.

Молекуларна дифузија
како самопроизволен процес на размена на
материја ( маса) во неподвижна средина, под
дејство на концентрационен, или температурен градиент.
Се разликува :
 концентрациона дифузија,
 термо дифузија.

РАЗМЕНА НА МАСА

 Спроведување на маса (концентрациона) дифузија
 Закон на Fick.
 Густина на проток на маса

ci
ji   Dc
n

Dc pi
ji  

RiT n

РАЗМЕНА НА МАСА
 Вкупна густина на проток на маса по пат на молекуларна

и конвективна дифузија

 C i
j ic   Dc 
 y


Za prakti~ni presmetki se koristi

jic   c  Dci




 r icWc
 y 0

ili

jic   p  Dpi

Vkupen protok na masa
J ic 

j
A

ic

 dA   c  Dci  A

РАЗМЕНА НА МАСА
Дифузија на водена пареа
Низ порозните градежни конструкции, се јавува дифузија на
водената пареа, а смерот на дифузниот поток, како и интензитетот
на истиот ќе зависи од термовлажносните услови во кои се наоѓа
конструкцијата.
 Погонска сила на процесот на дифузија

разликата на парцијалните притисоци на водената пареа од двете страни на конструкцијата
 Дифузнен поток :

q

D p pp
r

 q - густина на дифузен поток на водена пареа, kg/( m2h )
 Δppp– разлика на парцијални притисоци на водената пареа од двете страни

на конструкцијата, kPa
 Σr - збир на релативни отпори на дифузија, ( Nh/kg)

РАЗМЕНА НА МАСА
Дифузија на водена пареа
 Релативните отпори на дифузијата

на водената пареа :

m - faktor na otporot na difuzija,  - debelina na slojot , m
RWP-gasna konst. za vodena parea,
RWP=462 J/(kg K)
 T - temperatura , K
 DWPV – koeficient na difuzija na vodena parea niz vozduh ,
DWPV  0.080 m2/h




РАЗМЕНА НА МАСА
Апсорпција на водена пареа
 Различните градежни материјали, различно ја

апсорбираат водената пареа.
 Апсорбираната водена пареа ги менува
термофизичките карактеристики на материјалите.
 Карактеристиките за апсорпција на водена пареа,
кај некои процесни материјали, некогаш се од битна
важност за самите технолошки процеси, а се од
важност и при подржување на барани технолошки
услови.

РАЗМЕНА НА МАСА
Кондензација на водена пареа
 Услов за кондензација на водена пареа содржана во

воздухот е :
температурата во точката на контакт да е еднаква
или помала од температурата на заситување на
водената пареа, при однос-ниот парцијален притисок,
т.е да е помала од температурата на оросување.
 Заради процесите на дифузија на водената пареа, кај

порозни градежни конструкции, во зависност од
температурно влажносните параметри, може да се
појават услови за кондензација на водената пареа, како
на граничните површини, така и во внатрешните
слоеви од конструкцијата.

РАЗМЕНА НА МАСА
Кондензација на водена пареа
 Заради процесите на дифузија на водената пареа,

кај порозни градежни конструкции, во зависност
од температурно влажносните параметри, може
да се појават услови за кондензација на водената
пареа, како на граничните површини, така и во
внатрешните слоеви од конструкцијата.

ОДДЕЛУВАЊЕ И ИСПУШТАЊЕ НА
ЗАГАДУВАЧКИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

541

Упростена проценка за одделување
на гасови при изгорување на горива
Упростено, масен проток на гасови ( mbrn ), кои се
одделуваат при изгорување на различни видови
на горива, може да се определи, спрема :

.

.

mbrn  m f  g f
каде :
mf - масен проток на гориво, kg/s
gf – маса на продукти на изгорување, kg/kg

Упростена проценка за одделување
на гасови при изгорување на горива
Таб. хх - Маса на продукти на изгорување на горива за теоретска
маса на воздух
Вид на гориво

Дрва со влажност до 20 %
Тресет со влажност до 25 %
Мрк јаглен
Камен јаглен
Антрацит
Кокс
Мазут
Бензин
Природен гас
Генераторски гас

Маса на продукти на
изгорување гф ( со земање во
обзир на влага ) kg/kg
5,6 – 5,9
5,5 – 6,5
5,6 – 7,8
10 – 10,5
10,6 – 11,5
9,5 – 11,5
14,9
15,9
7,5
2,46

Испуштање на гасови при работа на
стационарни дизел мотори
Масен проток на гасови ( мд ), кој се испушта во
воздухот во машински сали низ нехерметични
споеви кај дизел мотори, може да се определи
спрема :

 d   3  K cl  3  K cr
m

,

mg / h

каде :
P – ефективна снага на дизел мотор, kW
Kcl, Kcr – коефициенти на пропуштање за
цилиндри и картер, ( Таб. xх )

Испуштање на гасови при работа на
стационарни дизел мотори

Таб. Хх – Вредности на коефициенти Kcl и Kcr
Вид на гас

Kcl

Kcr

Акролеин
СО2
Азотни оксиди
Јаглено водороди
Јагленороден моноксид

0,9
0
0,6
0,7
0,8

0,04
160
0
0,3
1,3

Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Масен проток на гасови ( акролеин и оксиди на јагленород ), кои се испуштаат во воздухот во простории
од работа на автомобилски дизел и ото мотори, може
да се определи спрема :

m dk  m g , f

p
mf 
, kg / h
100

mgf – 15 kg/kg маса на испуштени гасови кои се
продуцираат од 1 kg гориво,
mf – потрошувачка на гориво на еден автомобил, kg/h
р – содржина на оксиди на јагленород, или акролеин во
испуштени гасови, % ( Таб. Хх )

Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Таб. хх – Вредности за оксиди на јагленород и акролеин во
издувни гасови од автомобилски мотори, %
Режим на работа
Старт, загревање и излегување
на автомобил од гаража
Маневрирање при гаражирање
Подесување
Испитување

Оксиди на
јагленород

Акролеин

4

0,15

2
4
3

0,13
0,15
0,13

Испуштање на гасови при работа на
автомобилски дизел и ото мотори
Потрошувачката на еден автомобил, кој работи на место
или при маневрирање, зависи од работниот волумен
(Vcl ) на моторот, спрема :

  0.6  0.8 Vcl , kg / h
m
каде :
Vcl - работен волумен на моторот, dm3

Одделување и испуштање
на опасни материи

Одделување на СО2 од луѓе
Kако резултат на дифузија, белодробните капилари
одделуваат заедно со издишаниот воздух околу 5 % по
волумен СО2 ( Таб. Хх ).
Таб. Хх – Одделување на СО2 од луѓе
Вид на активност
Мирување, умствена работа
Лесна физичка работа
Тешка физичка работа
Работа, од деца до 12 г.

СО2
l/h

g/h

23
30
45
12

46
60
90
24

Вообичаено, концентрацијата на СО2 во воздухот во
просториите е под 0,1 %.
Концентрацијата на СО2 во простории со општа намена,
во некои случаи, може да достигне до 1 %.

Одделување на СО2 од луѓе
Зголемувањето на концентрацијата на СО2 предизвику-ва
влошување на здравствената состојба на луѓето.
Таб. Хх – Влијание на СО2 врз луѓе
Концентрација
на СО2 ( по
волумен ), %
1-2
2
3
5
6
10

Резултати од дејство на СО2
При непрекинато делување се нарушува
електролитскиот биланс во телото од човек
После неколку часа делување, се појавува слаба
главоболка и задув
Силна главоболка, обилно потење, задув
Депресивна состојба
Влошување на видот, појава на морници
Загуба на свест

Одделување на гасови и пареи од хемиски
реакции

Масата на гасови, кои се одделуваат и
испуштаат при хемиски реакции, се
одредува врз основа на стехиометриски
равенства за разгледуваната реакција.

Одделување на гасови и пареи од слободни
површини
Масен проток на раствор кој испарува ( mg ) кој содржи
хемиски компоненти, може да се определи со
релативно добра точност, спрема

m g  M   0,352  0,786  va 

pp  A
1000

, kg / h

М - релативна молекуларна маса на течноста која испарува,
va - брзина на движење на воздухот над површината од течноста која
испарува, m/s
рр - парцијален притисок на пареа во заситена состојба при температура
од 20 оС, Ра
А - површина од која испарува течноста, m2

Одделување на гасови и пареи од слободни
површини

о

Таб. хх – Парцијален притисок на течности при температура 20 С
Вид на течност

Р, Ра

Етил етер
Ацетон
Етил акохол
Бензол дихлоретан
Анилин, нитробензол
Жива

5720
3720
2000
532
40
0,16

Истекување на гасови и пареи од
нехерметични споеви
Масен проток на гасови и прегр. пареи ( mpn ), кои
истекуваат заради нехерметичност на споеви

M
m pn  k   Vins 
, kg / h
k – коеф. на сигурност со кој се зема воTобзир состојбата на
технолошката опрема ( k = 1 – 2 )
Ψ – коефициент со притисок на гасовите, или пареата во
инсталацијата ( Таб. xх ),
Vins – внатрешен волумен на инсталацијата, м3
M – релативна молекуларна маса на гасовите или пареата,
T – апсолутна темп. на гасовите, или пареата, К

Истекување на гасови и пареи од
нехерметични споеви
Масен проток на опасни материи кои се одделу-ваат (
испуштаат ) од заптивка на пумпа :

 p  d  k  10 H p , kg / h
m
d - дијаметар на вратилото од пумпата, m
Hp – напор на пумпата, m
k – коефициент, со кој се зема во обзир состојбата на
заптивката и степенот на токсичност на
испуштањата ( k = 0,0002 – 0,0003 ).

Испарување на различни растворувачи, бои и
лакови
Масен проток на пареи од растворувачи ( mslv ) кои се
одделуваат при бојадисување, или лакирање :

m slv 

m pt  

A , kg / s

mpt - Специфична потрошувачка
на материјал кој се
100
нанесува ( бои, лакови ), kg/m2.
Ψ - содржина на летливи растворувачи во материјалот кој
се нанесува, %
A - површина која се бојадисува, или лакира за 1 час, m2/h

Испарување на различни растворувачи,
бои и лакови

Таб. Хх – Специфична потрошувачка на материјали кои се нанесуваат во
еден слој и летливи компоненти ( во осн. материјал и во растворувачи ), %
Вид на материјали
Безбоен аеро лак
Нитро лак
Нитро лепило
Аеро лакови и емајли во боја
Маслени лакови и емајли

Начин на
нанесување
Рачно
Со пулверизација

mpt, kg/m

2

0,2
0,1 – 0,18
0,16
0,18
0,06 – 0,09

Ψ, %
92
35 – 40
80 – 85
75
35

Одделување на влага
Одделување на влага од извор на латентно
топлинско оптоварување во просторија, кое
претставува влажносно оптоварување за просторијата, може да се пресмета, спрема :

 h,CL,i  1000   mw, j  hw, j , W
mw,j - одделување на влага од еден извор,
hw,j - енталпија на водена пареа при температура на изворот на
одделување на влага ( на пример луѓе, отворени водени површини од базени или технолошки кади, каде со загревање се
подржува константна температура, или енталпијата на вода при
соодветна температура θw, кога топлината на испарување се
добива од просторијата ( на пример од разлиена вода врз
незагреан под ( θw = θint,w ), или од фино распрскана вода за
овлажување )

Одделување на влага
Вкупен масен проток на вода, може да се изрази, спрема :

 m

w

 m w,s  m w, f  m w, p  m w,mat  m w,l  m w,ch  m w,sb , kg / h

Индекси :
s – откриени водени површини,
f – влажен под во просторија,
p – луѓе,

mat – сушење на материјали,
l – пропуштање заради нехерметичност на споеви,
ch – хемиски процеси,
sb – сорпција.

Одделување на влага
Откриени водени површини
Испарена вода од кади, базени, корита и сл., без
предвидени инсталации за отсис :

m w, s   Fa  0.129  v a



p w, s  p w, a
1000

, kg / h

pw,s – парцијален притисок на водена пареа при заситување на
температура на површината од течноста, Ра
pw,a - Парцијален притисок на водена пареа во воздух од просторијата,
Ра
Fa – комплексен фактор за движење на воздух со брзина ва во
зависност од температурата на водата ( Таб. Хх ).

Одделување на влага
Откриени водени површини,
Таб. Хх – Комплексен фактор за
движење на воздухот, Fa
o

θw , C

Fa

30
40
50
60
70
80
90
100

0,163
0,207
0,244
0,274
0,303
0,340
0,377
0,444

Одделување на влага
Влажен под и влажни површини
Се претпоставува, дека водениот филм е со температура на
влажен термометар θint,w.
Одделената влага се пресметнува спрема :

 w, f  0.0065    int   int,w  A , kg / h
m
каде :
А – површина од која се врши испарување, m2
θint – температура на воздух во просторија, оС
θint,w – температура на влажен термометар, оС

Одделување на влага
Луѓе
Одделување на влага од луѓе се пресметнува, спрема :

 w, p  n  m
 w, ps , kg / h
m
каде :
n – Број на луѓе, присутни во просторијата,
mw,ps - Влага која се одделува од еден човек во зависност од
активноста ( Таб. Хх )

Одделување на влага
Сушење на материјали
Одделена влага при сушење на материјали, може да се
пресмета, спрема :

 w,mat  m
 mat   x1  x2
m

,

kg / h

каде :
mmat – количество на влажен м атеријал, кој поминува низ просторијата
за еден час, kg/h
x1, x2 – содржина на влага во материјалот на почеток и на крај од
процесот на сушење, kg/kg

Одделување на влага
Пропуштање заради нехерметичност на споеви, на
погонски флуиди ( пареа или топла вода )
Кај современи инсталации, со висок квалитет на изведба,
вакви пропуштања не треба да се присутни.
Пропуштање на погонски флуиди (пареа, или топла вода)
заради нехерметичност на споеви ( навојни споеви,
прирабнички споеви, семеринзи, и.т.н. ), треба да се
зема во предвид кај постари инсталации. Колку
инсталацијата е по стара, толку и евентуалните
пропуштања се по големи.
Одделувањето на влага заради нехерметичност, може да се
движи во граници од 0,1 – 0, 3 % од вкупната количина
на погонски флуид ( пареа, или топла вода ) во
инсталацијата.

Одделување на влага
Хемиски процеси
Влага, која во просторијата се одделува од протекување
на хемиски процеси, може да се пресмета, спрема :

 w,ch  m
 w,b  m
 w,ext  m
 w,ent , kg / h
m

Одделување на влага
Хемиски процеси
При директно изгорување на горива во просторијата,
влагата која се одделува при процесите на изгорување,
може да се пресмета, спрема :

m w,b 

  m f  m w, f
1000

, kg / h

каде :
Ψ - Коефициент на потполно изгорување, во зависнот од видот на
горивото вредностите се движат од 0,7 – 0,95
mf – количество на гориво кое изгорува за 1 час, kg/h
mw,f – влага, која се одделува при изгорување на 1 кг гориво, kg/kg

Одделување на влага
Хемиски процеси
Влагата, која се одделува при одвивање на егзотермни
( mw,ext , mw,ent ) и ендотермни хемиски процеси, се
задава за конкретниот технолошки процес, или се
пресметнува спрема стехиометриски равенства.

Одделување на влага
Хемиски процеси
Таб. Хх – Водена пареа од изгорување на горива, mw,f
Вид на гориво
Ацетилен
Бензин
Водород
Коксен гас
Природен гас
Нафтен гас
Пропан - бутан

mw,f , kg/kg
0,6
1,4
9
0,61
1,68
2,10
4,20

Одделување на влага
Сорпција
Кондиционирање на некои материјали кои учествуваат
во технолошките процеси, се одвива со апсорпција на
влага.
Ако е познато технолошкото време на реализација на
процесот, апсорбирана влага може да се пресмета,
спрема :

m w, sb

m w, sb

'
"


mmat  mmat

, kg / h
t sb



'
"
mmat  x mat
 x mat

t sb



, kg / h

АНАЛИЗИ КАЈ ТЕРМИЧКИ
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Енергетска анализа

Енергетски биланс - основен показател за термички
процеси и во крајна линија процес на комплетна
постројка
Суштината е дека :
енергијата на влез во системот е еднаква на
енергијата на излез од системот, без разлика на
видот на енергиите на влез и излез.

Енергетска анализа

Qvl

ΣEvl

Qizl

Pvl

Pizl

Evl

Eizl

Контролен волумен

ΣEizl

Енергетска анализа
Енергетскиот биланс се базира на Првиот закон на
термодинамиката и се изразува како математичка
презентација на истиот, како :

E,VL  E, IZL
QVL  EVL  PVL  QIZL  EIZL  PIZL
Енергетскиот биланс, го подразбира и материјалниот
биланс, кој дополнет со методот на коефициенти на
корисно дејство ( к.п.д. ), ги дава основните термодинамички показатели, како производителност на
постројките, потрошувачка на енергија, добиена работа
и сл.

Енергетска анализа
К.п.д. во општ облик се дефинира како корисно добиена ( исползувана ), во однос на вложена енергија,
како кaj теоретски повратливи, така и кaj реални
неповратливи процеси, т.е.:

EISP

ERASP
За ладилни циклуси се користи показател, Коефициент
на перформанси ( Coeficient Of Performans – COP ), кој
се дефинира, како :

QL
QL
COPR 

W QH  QL

Енергетска анализа

Кај топлински пумпи, коефициент на
перформанси се дефинира како :

QH
QH
COPHP 

 COPR  1
W QH  QL

Енергетска анализа
Распределбата на енергетските ресурси спрема
енергетскиот метод :

каде :

El
Bl 
BVKP
EVKP
BVKP   Bl
l

EVKP   El
l

Адекватно на претходното, ќе биде и за останатите
енергетски ресурси.

Ексергетска анализа
Сложеноста на различните термички системи и
различниот вид и квалитет на енергиите, а кое не
влијае при изработката на енергетските биланси,
ги ограничува истите при оценка на ефективноста
и подобноста на процесите.
Со ексергетска анализа на процесите, се зема во
обзир и квалитетот на енергетските ресурси, кои
учествуваат во разгледуваните процеси.
Фактички, со ексергетската анализа, се зема во
обзир неминовната деградација на енергијата во
тек на одвивањето на поодделните процеси.

Ексергетска анализа
Ексергетскиот биланс, се базира врз Првиот и
Вториот закон на термодинамиката.
Ексергетски биланс во општ облик :

EQX,VL  PVL  EMX ,VL  EQX, IZL  PIZL  EMX , IZL   X
т.е.:

EX,VL  EX, IZL   X
или : збирот на ексергиите на влез во построј-ката,
еднаков е на збирот на ексергиите на излез од
истата и загубите на ексергија при одвивање на
процесите.

Ексергетска анализа

Контролен волумен

х

Q

ΣEхvl

х

Q

vl

х

P

izl

ΣEхizl

х

P

vl

х

E

izl

х

E

vl

Пх

izl

Ексергетска анализа
Ексергија на топлински поток
Претставува работоспособност на количество
топлинска енергија Q, при средна термодинамичка
температура Tm на горни топлински резервоар, во
однос на долни топлински резервоар со температура
на околина TOK.

 TOK
E  Q1 
Tm

X
Q





Ексергетска анализа
Ексергија на маса на работното тело
Претставува работоспособност на масата m на
работно тело со параметри I, S, T, V, при параметри
на околина IOK, SOK, TOK.
Се изразува, како :

mV
E  I  I OK   TOK S  SOK  
2
X
M

т.е. при V=0

EMX  I  I OK   TOK S  SOK 

2

Ексергетска анализа
Загуби на ексергија,
Се јавуваат како неминовност кај реалните процеси.

 Q QOK

  TOK 

 S 2  S1   TOK DS C
 Tm TOK

X

Можат да се претстават и како :

 X  EX,VL  EX,IZL
X
X
 X  ERASP
 EISP

Ексергетска анализа
Ексергетски к.п.д.
Се дефинира како однос помеѓу исползувана и
расположива ексергија :

X
X
E

 X  XISP  1  X
E RASP
E RASP

Примена на ексергетска анализа
Примена на ексергетска анализа кај постројка co
два засебни циклуси, кои користат различни по
квалитет енергии.

ЕIKх

ПIх

Е 1х

I

ЕIIKх

ПIIх

Е2х

II

Е3х

Примена на ексергетска анализа
Равенства од важност :

EIIX  E2X  E3X

EIX  E1X  E2X
E IKX  E IX   IX
X
E IIK
 E IIX   IIX

Ексергетски к.п.д. на циклусите, со индекси ј = I, II,...

 
X
j

E
E

X
jK
X
j

 1


E

X
j
X
J

Примена на ексергетска анализа
Ексергетски к.п.д. на комплетна постројка, при
потрошувачка на количина на гориво B, со долна
топлинска моќ Hd



X


E


E BX

X
jK

E



X
jK

B  Hd

каде :

EBX  B  H d

Примена на ексергетска анализа
Распределбата на потрошувачката на гориво, по
засебни циклуси

Bj  a j  B 

E jX

E

X
j

B

Аналогно на распределбата на гориво, може да се
изврши и распределба на другите енергетски
ресурси (свежа пареа, врели гасови, и.т.н.).

РАЗДЕЛЕН И СПОЕН ПРОЦЕС
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Разделен процес

Разделен процес, се карактеризира со производство
на топлинска и ел. енергија, во два засебни
циклуси, без постоење на меѓусебна функционална
поврзаност.
Се остварува во различни видови постројки само за
генерирање на ел. енергија и котелски постројки за
продукција на топлинска енергија, без взаемна
функционална поврзаност.

Енергетските к.п.д. кај
поодделните процеси :
К.п.д. кај котел

Гориво

Котел

K
QTT
K  K K
B0  H d

К.п.д. кај ТЕ

TE

PETE
 TE TE
B0  H d

Гориво

ТЕ

Греење

Краен
Корисник

Разделен процес

Разделен процес
Вкупен енергетски к.п.д. кај разделен процес
K
PETE  QTT
 R  TE TE
B0  H d  B0K  H dK

т.е. :
K
PETE  QTT
 R  TE
K
PE
QTT


TE

 Условно гориво !

K

Споен / комбиниран / процес

Споен / комбиниран / процес ( Combined Heat and Power
– CHP ), претставува едновремено производство на
топлинска и ел. енергија.
Се остварува во различни видови постројки во зависност
од потребите за електрична и квалитетот на потребите
на топлинска енергија, потребните снаги и временските
оптоварувања на истите.

Гориво

СНР
модул

Греење

Краен
Корисник

Споен / комбиниран / процес

Споен / комбиниран / процес

Вкупен енергетски к.п.д. кај споен процес, се изразува
како :

P Q
S  S
B0  H d
S
E

S
TT

Со обзир дека квалитетот на енергиите не е земан во
обзир, енергетскиот к.п.д. на циклусот, може да се
разгледува како условна, споредбена големина.

Споен / комбиниран / процес
Различни пристапи за вреднување на енергетската
ефикасност по однос на продукцијата на
различните видови на енергија.
Дефинирањето на енергетската ефикасност по
однос на продукцијата на различните видови на
енергија, е во директна зависност со распределбата на количините на гориво кои се трошат за
продукцијата на различните видови на енергија.
Потрошувачката на гориво за продукција на одреден
вид на енергија, е од исклучителна важност за

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Се базира на енергетскиoт метод со
извесна модификација.
Ознаки :











EFFQ – Термичка ефикасност на котелска постројка
EFFP – Ефикасност на генерирање ( само ) на ел. енергија
EFFSHP – Вкупна ефикасност кај разделен процес
EFFTotal – Вкупна ефикасност кај споен процес
EFFFERC – FERC Ефикасност – Стандард, кај споен процес
FUE – Ефективна ефикасност на генерирање на ел. енергија, кај
споен процес
S – Удел на заштеди на гориво кај споен процес во споредба со
разделен процес
P – Генерирана нето ел. снага од СНР постројка
Q – Предадена топлинска енергија
F – Вкупна енергија на гориво

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Разделен процес ( Separate Heat and Power - SHP )
Thermal Efficiency

Net Useful Thermal Output
EFFQ 
Energy Input
Electric-only generation

Power Output
EFFP 
Energy Input

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Разделен процес ( Separate Heat and Power - SHP )
Overall Efficiency of separate heat and power ( SHP )

EFFSHP 

PQ
P
Q

EFFPower EFFThermal

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Cпоен процес ( Combined Heat and Power - CHP )
Total CHP System Efficiency

FERC Efficiency Standard

EFFCHP

EFFFERC

PQ

F

Q
P
2

F

Метод на ЕПА
(U.S. Environmental Protection Agency)
Cпоен процес ( Combined Heat and Power - CHP )
Efective Electrical Efficiency ( or Fuel Utilization Efficiency )

Percent Fuel Saving

FUE 

S

P
Q
F
EFFThermal
F

P
Q

EFFP EFFQ

Ексергетски метод

Се базира на ексергетска анализа на поодделните
процеси и системот во целина.
Распределбата на поодделните енергетски ресурси
е спрема ексергетски големини и показатели.
Од значење е вреднувањето на квалитетот на
енергијата кај поодделните енергетски ресурси.

Компаративни показатели
За определени параметри на потребите од топлинска
енергија/квалитет на топлинска енергија, оптоварувања, временска распределба на оптоварувањата,
и.т.н., се добиваат и економски предности на
постројките кои работат по споен, во однос на
постројките кои работат по разделен процес.

Споредбите на термодинамичките и енергетски показатели на споен во однос на разделен процес,
упростено може да се разгледуваат преку потрошувачката на гориво кај едниот и другиот случај, а за
продукција на еднакви количества на топлинска и ел.
енергија, за надворешни потрошувачи.

Компаративни показатели

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА
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СОДРЖИНА
 Преглед - MKС ЕN ISO 6946 – Компоненти и елемен-

ти од згради – Топлински отпори и коефициенти на
пре-мин на топлина – Метод на пресметка
 Преглед - МКС EN ISO 14683:2007 - Топлински мостови во градежништво – Линеарни коефициенти на
премин на топлина – Упростен метод и утврдени
вредности
 Преглед - МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални
карак-теристики на градежни компоненти и елемнти –
Внатрешна површинска температура за избегнување
на критична површинска кондензација и кондензација
во слоевите – Методи за пресметка

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Преглед - MKС ЕN ISO 6946 – Компоненти и елементи од
згради – Топлински отпори и коефициенти на премин на
топлина – Метод на пресметка ( Building components and building elements - Thermal resistance and
thermal transmittance - Calculation method )
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Област на примена
Во стандардот МКС ЕN ISO 6946:2007 се наведува
метод за пресметка на топлински отпори и
коефициенти на премин на топлина за градежни
компоненти и градежни елементи, без да бидат
земани во разгледување отвори ( врати, прозорци и
други стаклени елементи ), делови од згради во
непосредна близина на земја и елементи за
вентилација.
Се базира врз соодветни вредности за коефициентите
на спроведување на топлина, или вредности на
топлинските отпори за материјалите и производите
опфатени со пресметките.
Се применува за градежни компоненти кои се
составени од термички хомогени слоеви (кои може да
вклучуваат и слоеви на воздух) .
Се наведува и приближен метод, со кој може да се
користи за пресметки и на нехомогени слоеви.

Нормативни референци
Поврзаност на Стандардот со други нормативни референци:
 ISO 7345, Thermal insulation — Physical quantities and

definitions
 ISO 10456, Building materials and products — Hygrothermal
properties — Tabulated design values and procedures for
determining declared and design thermal values
 ISO 13789, Thermal performance of buildings — Transmission
and ventilation heat transfer coefficients —Calculation
method

Термини и дефиниции
Термини и дефиниции кои се наведуваат во Стандардот:
 Градежен елемент, како најголем дел од зграда, како

што е ѕид, под, или покрив.
 Градежна компонента, како градежен елемент или
дел од него
ЗАБЕЛЕШКА: Во Стандардот, "компонента" се користи да
укаже на елемент и компонента.

 Термички хомоген слој, како слој со постојана

дебелина, кој има термички својства кои може да се
сметаат како единствени.

Ознаки и единици:














А - Површина, m2
d - Дебелина (на слој), m
h - Коефициент на пренос на топлина, , W/(m2·К)
R - Проектен топлински отпор со кондукција (од една до друга
површина), m2·К/W
Rg - Топлински отпор на воздушен слој, m2·К/W
RSe - Топлински отпор на површина од надворешна страна, m2·К/W
RSi - Топлински отпор на површина од внатрешна страна, m2·К/W
RT - Вкупен топлински отпор (од една до друга флуидна средина),
m2·К/W
R'T - Горна граница на вкупен топлински отпор, m2·К/W
R"T - Долна граница на вкупен топлински отпор, m2·К/W
Ru - Топлински отпор на незагреан простор, m2·К/W
U - Коефициент на премин на топлина, W/(m2·К)
λ - Проектен коефициент на спроведување на топлина, W/(m·K)

Принципи
Пресметка на коефициенти на премин на топлина U за
архитектонско-градежни конструкции од објекти,
вообичаено се реализира за стационарна состојба и
при линеарен премин на топлина.
Генерално, за пресметка на коефициенти на премин на
топлина кај архитектонско-градежни елементи и
конструкции :
 Се дефинираат топлинските отпори за хомогените слоеви од

поодделните делови од архитектонско-градежните елементи и
конструкции,
 Со комбинирање на топлинските отпори за хомогените делови
од конструкцијата, со земање во обзир и на конвективните
коефициенти на пренос на топлина за граничните површини,
се пресметнуваат вкупните топлински отпори за
конструкцијата.

Принципи
На начин кој се наведува во Стандардот, можат да се
дефонираат и пресметнуваат коефициентите на премин на топлина за различни хомогени, нехомогени
и сложени конструкции.
Особености кај поодделни случаи кои отстапуваат од
вообичаените се наведуваат во Стандардот.
ЗАБЕЛЕШКА: За пресметки на вредности за топлински протоци,
обично се користи внатрешна оперативна температура и
температура на надворешниот воздух, соодветни за намената
на пресметките.

Топлинска отпори
Топлински отпори кај хомогени слоеви
Топлински отпор на слој, се пресметнува, спрема :

R

d

l

каде :
d - е дебелината на слој од материјалот во компонентата, m
λ - проектен коефициент на спроведување на топлина за материјалот,
пресметан спрема ISO 10456, или добиен како табеларна вредност .

Коефициенти на пренос на топлина
(Површински топлински отпори)
 Вредностите од Табелата, се користат за рамни паралелни површини,

кога нема конкретни информации за граничните услови .
 Вредностите под " хоризонтално" се однесуваат за правец на
топлински протоци со отклон од ± 30 ° од хоризонталната рамнина.
 Во Стандардот се наведени и процедури кои може да се користат за
непаралелни рамни површини, или за специфични гранични услови.

Вообичаени вредности на топлински отпори за гранични
површини (ISO 6946)
Топлински отпор
Смер на топлински поток
на површина
2
m K/W
Кон горе
Хоризонтално
Кон долу
Rsi
0,10
0,13
0,17
Rse
0,04
0,04
0,04

Топлински отпори кај воздушни слоеви
Применливост ( Ограничувања )
Вредностите за топлински отпори кај воздушни слоеви, кои се наведуваат
како табеларни вредности, се применуваат за воздушен слој, кој се
граничи со две паралелни страни, нормални на правецот на
топлинскиот проток и кои имаат коефициент на емисија не помал од
0,8, има дебелина (во насока на топлински проток) помала од 0,1 пати
од секоја од другите две димензии, и не поголема од 0,3 m, . Воздухот
нема размена со внатрешната средина.
 Ако претходните услови не се применливи, се користат процедури

наведени во Анекс.
ЗАБЕЛЕШКА: Повеќето градежни материјали имаат коефициент на емисија
поголем од 0,8.
 За компоненти кои содржат воздушни слоеви со дебелина поголема од 0,3 m ,

не се пресметнуваат топлински отпори.
 Во такви случаи, се врши пресметка на топлинските протоци, со
поставување на топлински биланс (да се види ISO 13789).

Невентилирани воздушни слоеви
Невентилиран воздушен слој е таков слој, каде нема проток на воздух низ
него.
Топлински отпори од
конвекција, m К/W
Проектни вредности за топлински
Смер на пренос на топлина
отпори кај воздушни слоеви, дадени
се табеларно.
Хоризонтално

Кон долу

Воздушен слој без изолација помеѓу него
и опкружувањето, но со мали отвори
за надворешната средина, исто така
се смета како непроветрен воздушен
слој ако овие отвори не се наредени
за да се овозможи проток на воздух
низ слојот и не надминуваат :

0
5
7
10
15
25
50
100
300

Кон горе

Вредностите под " хоризонтално" се
однесуваат за правец на топлински
протоци со отклон од ± 30 ° од
хоризонталната рамнина

Дебелина
на слој, mm

2

0
0,11
0,13
0,15
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

0
0,11
0,13
0,15
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18

0
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,22
0,23

Напомена: Меѓувредности се добиваат со линеарна интереполација

 500 mm2 по метар должина (во хоризонтална насока) за вертикални воздушни слоеви,
 500 mm2 по квадратен метар површина за хоризонтални воздушни слоеви.

Слабо вентилирани воздушни слоеви
Слабо вентилиран воздушен слој, е таков слој, во кој низ него постои
ограничен проток на воздух од надворешната средина, низ отворите со
површина Av, во рамки на следните граници:
 Аv> 500 mm2 но < 1 500 mm2 по метар должина ( во хоризонтална насока ) за

вертикални воздушни слоеви,
 Аv> 500 mm2 , но < 1 500 mm2 по квадратен метар површина за хоризонтални
воздушни слоеви.

Ефектот на вентилација зависи од големината и дистрибуцијата на отворите
за вентилација. Како апроксимација, вкупниот топлински отпор на
компонента со слабо вентилиран воздушен слој, може да се пресмета,
како :

1500  Av
Av  500
RT 
RT ,u 
RT ,v
1000
1000
каде
RT,u - Вкупен топлински отпор на невентилиран слој од воздух,
RT,v - Вкупен топлински отпор на добро вентилиран слој од воздухот,

Аv – Површина на отвор

Добро вентилирани воздушни слоеви
Добро вентилирани воздушен слој e oној слој за кој
плоштината на отворот Av помеѓу воздушниот слој и
надворешниот простор е:
- Av > 500 mm2 по метар должина (во хоризонтален смер) за
вертикални воздушни слоеви,
- Av > 500 mm2 пo m2 од плоштината, за хоризонтални воздушни
слоеви.

За пресметка на вкупен топлински отпор на градежниот дел кој
содржи добро вентилиран воздушен слој, се занемарува
топлинскиот отпор за самиот воздушен слој и сите останати
слоеви кон надвор, а коефициентите за пренос на топлина
се земаат како за мирен воздух. За поедноставување, може
да се земе вредноста на коефициентите за пренос на
топлина од внатрешна страна ( спрема вредности наведени
во Табела).

Топлински отпори кај негреани простори
Ако надворешната обвивка на негреан простор не е топлински изолирана, можат
да се применат упростени методи, каде негреаниот простор се третира као
топлински отпор

Тавански простори
За покривна конструкција која се состои од рамен, изолиран таван и кос
покрив, може да се претпостави дека таванскиот простор е термички хомоген
слој, со тoплински отпор наведен во Табела.
Карактеристики на покрив

Ru
m2·К/W

1

Покрив од герамиди, без кровна лепенка, плочи за оплата и сл.

0.06

2

Покрив од плочи, или покрив од герамиди, со секундарен
покрив од паропропусна водонепропусна фолија, или сл.

0.2

3

Како 2 (погоре), но со алуминиумска облога, или друга облога
мала емисивност на долната страна од покривот

0.3

4

Кров поставен со плочи за оплата, во комбинација со
паропропусна фолија, кровна лепенка и сл.

0.3

ЗАБЕЛЕШКА
Вредностите во Табелата, вклучуваат топлински отпор на вентилиран простор и
топлински отпор на кос кров. Не се вклучени топлински отпори на пренос на топлина од надворешна страна (RSе).

Податоците во Табелата се однесуваат за природно вентилирани тавански простори над греани
простори. За механички вентилирани, се користи детална постапката (спрема ISO 13789), земајќи
го таванскиот простор како негреан простор, со одреден обем на вентилација .

Вкупни тoплински отпори
Вкупен топлински отпор на компонента од зграда составена
од хомогена слоеви
Вкупен топлински отпор на компонента од зграда составена од хомогени
слоеви, поставени нормално на протокот на топлина се пресметува
спрема :

RT  RSi  R1  R2  ...  Rn  RSe
каде :
RSi - Коефициент на пренос на топлина од внатрешна страна, m2K/W
R1, R2, ...Rn - Проектни коефициенти на спроведување на топлина за поодделните
слоеви, m2K/W
RSe - Коефициент на пренос на топлина од надворешна страна, m2K/W
Резултатите од пресметките се заокружуваат на втора децимала.

Вкупни топлински отпори на компонента од зграда
составена од хомогени и нехомогени слоеви
Во Стандардот се наведува упростен начин за пресметка на
топлински отпори кај градежни елементи кои се составени
од хомогени и нехомогени слоеви.
 Методот не може да се примени кога односот на горната и долната

гранична вредност на топлинскиот отпор ја преминува вредноста од 1.5.
 Методот не е применлив во случаи кај топлински мостови од метал, кои

преминуваат низ слој од топлинска изолација.
 Кај примена на метални елементи за прицврстување или анкери,

методот може да се примени како да нема метални спојни средства, а
резултатите се корегираат.

Вкупeн тoплински отпор на градежна компонента
 Вкупниот топлински отпор RT на градежна компонента,

составена од термички хомогени и термички нехомогени
слоеви, поставени паралелно на површината, се пресметува
како аритметичка средина од горната и долната граница на
топлинските отпори :

RT'  RT"
RT 
2
каде :
R'T - е горната граница на вкупниот топлински отпор,
R"T - е долната граница на вкупниот топлински отпор.

Вкупeн тoплински отпор на градежна компонента

Горна граница на вкупниот тoплински отпор
 Горната граница на вкупниот тoплински отпор R'T, се

утврдува со претпоставка за едно-димензионален топлински
проток нормално на површината на компонентата. Се
пресметнува, спрема :

fq
fa
fb
1


 ... 
'
RT
RTa RTb
RTq
каде :
 RTa,RTb,...,Rtq - Вкупен топлински отпор од површина до површина

(внатре-надвор)

 fa, fb,..., fq - Удели на секоја секција поодделно.

Долна граница на вкупниот тoплински отпор
Долната граница на вкупниот топлински отпор, R"T се утврдува
со претпоставка дека сите рамнини, паралел-ни со
површините на компонентата, се изотермни површини.
Еквивалентен топлински отпор RJ, за секој термички
нехомоген слој, се пресметнува, спрема :

fq
fa
fb
1


 ... 
R j Ra , j
Rb , j
Rq , j
Долна граница, се пресметнува, спрема :

R  RSi  R1  R2  ...  Rn  RSe
"
T

Проценка на грешка

Максимална релативна грешка (во %), кога се користи
ваква претпоставка :

RT'  RT"
e
100
2RT
Вистинската грешка е обично многу помала од максималната

Пресметки на топлински отпори за
услови

други

Ако површина која не е рамна се граничи со воздух,
пресметката треба да се спроведе како да е рамна, со
претпоставка дека потесните отсечоци се продолжени
без промена на топлинскиот отпор ),

или деловите кои стрчат дека се отстранети (со
смалување на топлинскиот отпор).

(

Коефициент на премин на топлина
 Коефициент на премин на топлина, се пресметнува,

спрема :

1
U
RT
 Корекции, услови и критериуми за корекции, се

наведуваат во Анекс.
 Ако вкупната вредност за корекција е помала од 3% од
вредноста на U, корекции не се вршат.
 Резултатот се заокружува на две децимали. Воедно и
влезните податоци, кои се користат во пресметките, се
наведуваат со две децимали.

Анекс
Коефициенти на пренoс на топлина – Рамни површини
Вкупен коефициент на пренос на топлина ( комбиниран од
конвекција и зрачење) :

1
Rs 
hc  hr

Каде :
hc – коефициент на пренос на топлина со конвекција (W/m2K);
hr - коефициент на пренос на топлина со зрачење (W/m2K).

hr  e hr 0

hr 0  4 Tm3

[W/(m2K)]
[W/(m2K)]

Ознаки:





ε – коефициент на емисија на површината, (-),
hr0 - коефициент на пренос на топлина со зрачење на црно тело
σ - Stefan-Boltzmann-oва константа (5,67 x 10-8 W/(m2K)),
Tm- средна температура на површината и околината (K)

Анекс
Коефициенти на пренoс на топлина – Рамни површини
Вредности на коефициенти на зрачење за
апсолутно црно-тело, hr0

Температур
а оС

За внатрешни површини, или за надворешни
површини
во непосредна близина на добро
проветрени
воздушни слоеви :

hc  hci
каде :
 hci = 5,0 W/(m2⋅K) за топлински поток кон горе,
 hci = 2,5 W/(m2⋅K) за топлински поток - хоризонтално,
 hci = 0,7 W/(m2⋅K) за топлински поток кон долу.

hr0

W/(m2⋅K)

-10

4,1

0

4,6

10

5,1

20

5,7

30

6,3

Анекс
Коефициенти на пренoс на топлина – Рамни површини
За надворешни површини :

hc  hce
hce  4  4v

каде :
 v - брзина на ветрот во непосредна близина на површината, во m/s.

Вредности на надворешен
површински отпор, Rѕе, за различни
брзини на ветер
Забелешка :
Вредностите за внатрешен површински отпор
се пресметуваат за ε = 0,9 ( t = 20 °C )
Вредностите занадворешен површински отпор
се пресметуваат за ε = 0,9 ( t = 10 °C, v = 4 m/s
)

Брзина на
ветер, m/s

Rѕе

m2⋅K

/W

1

0,08

2

0,06

3

0,05

4

0,04

5

0,04

7

0,03

10

0,02

Анекс
Градежни елементи со површини кои не лежат во една рамнина

Rsp  Rs 

Ap
A

 Rsp – Коефициент на пренос на топлина на рамен градежен дел,

m2K/W;

 Rs - Коефициент на пренос на топлина на проектирана површина на

испакнатиот дел, m2K/W;

 Aр, А – Површини ( спрема слика ), m2.

Анекс
Невентилирани воздушни простори со должина и ширина
со повеќе од 10 дебелини
Топлински отпор на пренос на топлина ( комбиниран од
конвекција и зрачење) :

1
Rs 
ha  hr
hr  Ehr 0

каде :

E

1

e1



1
1

e2

1

Ознаки:
 hа - коефициент на пренос на топлина со кондукција/конвекција, (W/m2K);
 hrо - коефициент на пренос на топлина со зрачење за апсолутно црно тело,
(W/m2K).
 ε1, ε2 – коефициенти на емисија за оградувачките површини, *** Вредностите во Табелата се пресметани со ε1 = 0,9 ; ε2 = 0,9 ( за t = 10 °C ).

Анекс
Невентилирани воздушни простори со должина и ширина
со повеќе од 10 дебелини
Конвективни коефициенти на
пренос на топлина за температурна разлика ΔT < 5К
Правец на
топлински
поток

hа

W/(m2⋅K)

Конвективни коефициенти на
пренос на топлина за температурна разлика ΔT > 5К
Правец на
топлински
поток

hа

W/(m2⋅K)

Хоризонтално 1,25

Хоризонтално 0.73 x (ΔT)1/3

Кон горе

1,95

Кон горе

1.14 x (ΔT)1/3

Кон долу

0,12 х d-0,44

Кон долу

0.09 x (ΔT)0.187 х d-0,44

Анекс
Вентилирани воздушни простори со должина и ширина со повеќе
од 10 дебелини

За малку вентилирани воздушни слоеви, се користи
постапката наведена претходно за слабо вентилирани
воздушни слоеви.
За добро вентилирани воздушни слоеви , се користи
постапката наведена претходно за добро вентилирани
воздушни слоеви.

Анекс
Мали и разделени невентилирани воздушни слоеви (
воздушни пори )
Ознаки :
b - Ширина на воздушен
простор
d - Дебелина на воздушен
простор
D – Смер нa топлински проток

Топлински отпор на
воздушен простор, Rg :

1
Rg 
ha  hr

каде :

Мал воздушен простор со ширина 10 пати
помала од нејзината дебелина.

hr 

hr 0
1

e1



1

e2

2

2
2

d
d 
1  1 

2

b
b 


Анекс
Коефициенти на премин на топлина за градежни елементи со
слоеви кои се стеснуваат (слоеви со наклон)
Кај градежни елементи кои се
стеснуваат, заради промена на
геометријата, во различни точки,
се менува и топлинскиот отпор
на елеметот.

Анекс
Коефициенти на премин на топлина за градежни елементи со
слоеви кои се стеснуваат
Ознака
d1
d2
R0
R1
R2
λ

Големина

Единица
мерка
m
m

Средна дебелина на слојот кој се стеснува
Најголема дебелина на слојот кој се стеснува
Проектна вредност на топлински отпор од
преостанати слоеви, вклучувајќи го и преносот
m2K/W
на топлина од двете страни
Просечна вредност на топлински отпор на слојот
m2K/W
кој се стеснува
Најголема вредност на топлински отпор на
m2K/W
слојот кој се стеснува
Проектна вредност на коефициентот на
спроведување на топлина на слојот кој се
W/(mK)
стеснува ( со дебелина нула на крајот)

Анекс
Коефициенти на премин на топлина за правоаголна површина


1
R2 

U
ln 1 
R2
R0 


Анекс
Коефициенти на премин на топлина за триаголна површина
најдебела на врвот

2
U
R2


R0  
R2  
  1
ln 1 
1 
R2  
R0  


Анекс
Коефициенти на премин на топлина за триаголна површина
најтенка на врвот

2
U
R2


R0 
R2 

1 
ln 1 
R2 
R0 


Анекс
Коефициенти на премин на топлина за триаголна
површина со различна дебелина во секое теме




 R0  R2  
R2 
R1 
  R0 R2 1 
  R1 R2 
 
 R0 R1 1 
R0 
R0 
R0  R1  




U  2


R1  R2 R2  R1 





Коефициенти на премин на топлина

СТУДИЈА
“U-VALUES FOR BETTER ENERGY PERFORMANCE OF
BUILDINGS”, ( www.eurima.org )
Врз оснава на пресметки и анализи, во Студијата се
наведуваат препораки за вредности на U за ѕидови, тавани
и подови, за 100 различни градови во Европа.
Во анализите се вклучени и Скопје и Битола.

Коефициенти на
премин на топлина
Препораки -Ѕидови-

Препораки за вредности на
U за ѕидови за различни
градови во Европа
(ЕURIMA - Студија)
Скопје - U=0.25 W/(m2K)
Битола - U=0.25 W/(m2K)

Коефициенти на
премин на топлина
Препораки -Тавани-

Препораки за вредности на
U за тавани за различни
градови во Европа
(ЕURIMA - Студија)
Скопје - U=0.22 W/(m2K)
Битола - U=0.20 W/(m2K)

Коефициенти на
премин на топлина
Препораки -Подови-

Препораки за вредности
на U за подови за
различни градови во
Европа
(ЕURIMA - Студија)
Скопје - U=0.33 W/(m2K)
Битола - U=0.33 W/(m2K)

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Преглед - МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови
во градежништво – Линеарни коефициенти на премин
на топлина – Упростен метод и утврдени вредности
Thermal bridges in building construction – Linear thermal tran-smittance –
Simplified methods and default values (ISO 14683:2007)

651

Топлински мостови во градежништво

Топлински мостови се гранични
делови од градежни конструкции со
зголемени
топлински
загуби/
добивки во однос на останатите
делови од градежната конструк-ција,
во услови кога градежните објекти се
греат/климатизираат.

Топлински мостови во градежништво

Топлински
мостови во
градежништво

Топлински мостови во градежништво

Причините за појава на топлински
мостови се различни, како :
 Користење на различни материјали со

различни
термички
карактеристики
(столбови, носечки греди, вградување
на прозори, и.т.н.).
 Промена на геометрија на градежните
елементи, и.т.н.

Топлински мостови во градежништво

Кај вертикални конструкции (ѕидови), топлинските мостови
не се дозволуваат, а на места каде не можат да се
избегнат, се пропишуваат максимални вредности за
коефициентите на премин на топлина.

За енергетска ефикасност на градежните објекти,
топлинските мостови имаат значајна улога, посебно кај
добро изолирани градби.

Топлински мостови во градежништво
Поделба на топлинските мостови :
• Линиски топлински мостови
Дводимензионален линиски топлински мост е ограничен во еден смер
во рамнина на конструкцијата.Типични примери на линиски топлински
мостови се неизолирани хоризонтални и вертикални армирано
бетонски серклажи кај ѕидови од тули, места на вградување на
прозори, и.т.н.
• Точкести топлински мостови
Еднодимензионален точкест топлински мост се разгледува условно
ограничен на една точка во рамнина на површината од градежната
конструкција, при што простирањето на топлината од топлинскиот мост
е во сите правци од рамнината на конструк-цијата. Во реалноста,
точкестите мостови се тродимензионален проблем и при пресметките
се моделира и разгледува како и точкест топлински мост кој настанува
на пример на место на спој на два надворешни ѕидови и рамен кров.

Топлински мостови во градежништво - Стандарди
Дефинирање на вредности за различни видови топлински мостови.
Во зависност од потребите, се користат различни методи co :
 Упростени пресметки,
 Детални пресметки.
Стандарди кои се во примена :
МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво –
Линеарни коефициенти на премин на топлина – Упростена метода и
утврдени вредности
Thermal bridges in building construction – Linear thermal tran-smittance – Simplified methods and
default values (ISO 14683:2007)

МКС ЕN ISO 10211:2009 - Термички мостови во градежна конструкција Топлински протоци и површински температури - Детални пресметки
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations
–

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
– Линеарни коефициенти на премин на топлина –
Поедноставена метода и утврдени вредности
Термини, дефиниции, симболи и единици


Линеарeн тoплински мост - топлински мост со единствен пресек со
една од трите координатни оски

 Точкест топлински мост - локализиран топлински мост чие влијание

може да се претстави со пренесување на топлина во точка.
 Линеарен пренос на топлина - износ на топлински проток во стацио-

нарна состојба поделен со должината и температурната разлика помеѓу
средините на двете страни на топлинскиот мост.
ЗАБЕЛЕШКА : Линеарен пренос на топлина е количина со опис на влијанието на линеарен
топлински мост на вкупниот проток на топлина.

 Точкест пренос на топлина - износ на топлински проток во стационарна

состојба поделено со температурната разлика помеѓу средините на
двете страни на топлинскиот мост
ЗАБЕЛЕШКА : Точкест пренос на топлина, е количина со опис на влијанието на точкест
топлински мост на вкупниот проток на топлина.

 Kоефициент на трансмисиони топлински загуби - износ на топлински

проток заради пренос на топлина преку структурата на една зграда,
поделено со температурната разлика помеѓу внатрешната и
надворешната температура од двете страни на градбата.

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
– Линеарни коефициенти на премин на топлина –
Поедноставена метода и утврдени вредности

Трансмисиони топлински загуби

  HT i   e 
Kоефициент на вкупни трансмисиони топлински загуби

H T  H D  H g  HU
Ознаки
Ф – Трансмисиони топлински загуби, W
HT - Kоефициент на вкупни трансмисиони топлински загуби, W/K
HD - Kоефициент на трансмисиони топлински загуби кон околина, W/K
Hg - Kоефициент на трансмисиони топлински загуби кон тло, W/K
HU - Kоефициент на трансмисиони топлински загуби кон соседни
негреани простории, W/K
θi - Внатрешна проектна температура на греана просторија, °C
θe - Надворешна проектна температура, °C.

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
– Линеарни коефициенти на премин на топлина –
Поедноставена метода и утврдени вредности

Kоефициент на трансмисиони топлински
загуби кон околина

H D   Ai U i   k  lk    j
i

k

j

Ознаки
HD - Коефициент на трансмисиони топлински загуби кон околина,
W/K
Ui - Коефициенти на премин на топлина на елементи од градежната
конструкција, W/(m2 K)
Ai - Површини на оградувачки елементи од градежната
конструкција, m2
Ψk - Линиски коефициенти за премин на топлина за топлински
мостови, W/(m K)
lk - Должина на топлински мост, m.
χj - Точкести коефициенти за премин на топлина за топлински
мостови, W/parce

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
– Линеарни коефициенти на премин на топлина –
Поедноставена метода и утврдени вредности

Внатрешните и надворешните димензии
(Спрема МКС ЕН ISO 13789 )
Најчесто се користат три системи на димензии :
• Внатрешни димензии - димензиите се мерат
од ѕид до ѕид и од под до таван во просторија од
една зграда
• Вкупни внатрешни димензии - димензиите
се мерат во внатрешноста на зградата,
игнорирајќи ги внатрешните партиции
• Надворешни димензии - димензии мерени на надворешноста на
зградата
Може да се користи било кој од овие системи на димензии, под услов системот кој е
избран, да се користи постојано за сите делови од градежниот објект.
Вредностите на линеарните коефициенти на премин на топлина зависат од системот
кој се користи,
 Ψi - се базира на внатрешни димензии
 Ψoi - се базира на вкупни внатрешни димензии
 Ψe - се базира на надворешни димензии

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
– Линеарни коефициенти на премин на топлина –
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Претпоставени вредности за линеарен премин на
топлина низ топлински мостови - Ψ
 Претпоставени вредности за Ψ за област кај

дводимензионални топлински мостови, кои вообичаено
се сретнуваат, се наведуваат во Табела.
 Треба да се користат кога вистинските вредности за Ψ
не се познати, а деталите не се достапни за одреден
топлински мост, или кога приближна вредност за Ψ е
доволна за барана точност при проценка на вкупните
загуби на топлина.
 Ознаките за топлинските мостови кои се наведуваат во
Табелата се во согласност со ознаките на Сл. 1

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
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Сл. 1 - Положба и ознаки на топлински мостови
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Поедноставена метода и утврдени вредности
Таб. хх - Параметри кои се користени во пресметките
За сите детали

Надворешни ѕидови
Внатрешни ѕидови
Ѕидови со надворешна изолација
Коефициент на премин на топлина
Топлински отпор на i-ти слој
За лесни ѕидови
Подна плоча
Коеф. на спроведување на топлина за тло
Топлински отпор на i-ти слој
За меѓукатни конструкции
За кровови
Коефициент на премин на топлина
Топлински отпор на i-ти слој
За рамки во отвори
За столбови
Коеф. на спроведување на топлина за тло

Rsi
Rse

0,13
0,04

m2K/W
m2K/W

d
d

300
200

mm
mm

U
R

0,343
2,5

W/(m2K)
m2K/W

D
λ
R
D
λ

200
2
2,5
200
2

mm
W/(mK)
m2K/W
mm
W/(mK)

U
R
d
d
λ

0,343
2,5
60
300

W/(m2K)
m2K/W
mm
mm

2

W/(mK)
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Кровови ( 1 )
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Кровови ( 2 )
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Тераси / Балкони
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Агли ( Ќош )

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
– Линеарни коефициенти на премин на топлина –
Поедноставена метода и утврдени вредности
Меѓукатни конструкции
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Внатрешни ѕидови

МКС EN ISO 14683:2007 Топлински мостови во градежништво
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Подови на тло
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Подигнати подови на земја
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Столбови
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Прозори и врати ( 1 )
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Прозори и врати ( 2 )
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Прозори и врати ( 3 )

Избор на вредности за карактеристични топлински
мостови
 Влијанието на

топлинските мостови врз топлинските
оптоварувања, посебно е изразено кај градежни конструкции со изолација. Од вакви причини кај пресметка
на топлински загуби (МКС ЕN 12831), топлинските мостови се разгледуваат како обавезна посебна категорија.
 Воедно, топлинските мостови се од значење и кај пресметките за параметри на енергетска ефикасност.
 Во зависност од поставеноста на градежните елементи,
се разликува врска со надворешна средина, или врска
со негреани/неклиматизирани простори/простории.

Избор на вредности за карактеристични топлински
мостови
 Кај упростен пристап, генерална поделба на топлин-

ските мостови е на линиски и точкести.
 Воедно, табеларни вредности за најчесто сретнувани
линиски топлински мостови се наведуваат во
МКС ЕN ISО 14683.
 Вредностите за поодделните типови на топлински мостови, во стандардот се наведуваат во зависност од
класата на димензии, која се користи за дефинирање на
димензионалните големини на градежните елементи,
т.е., се наведуваат вредности при користење на
надворешни, внатрешни и вкупни внатрешни димензии.
 Моделирање и детални пресметки на карактеристики и
параметри кај топлински мостови, се разгледуваат во
МКС ЕN ISО 10211.

Избор на вредности за карактеристични топлински
мостови
 Поставеност на поодделни видови на топлински мостови.

Избор на вредности за карактеристични топлински
мостови

Топлинските мостови се карактеристика и се
земаат во обзир кај топлински оптоварувања :
 За објектот во целина, ако пресметката
се прави на ниво на објект во целина,
 За просторија ( ако пресметката се прави
–просторија по просторија ).

Избор на вредности за карактеристични топлински
мостови

Кога се користат табеларни вредности, од
важност се :
• Вредноста на линеарните коефициенти
на премин на топлина, за поодделните
видови на топлински мостови,
• Должината на топлинските мостови,
• Ориентацијата на топлинскиот мост
( кон надвор / кон негреана просторија )
• Удел на оптоварување за разгледуваната просторија

МКС ЕN ISO 10211:2009 - Топлински мостови во градежна конструкција Топлински протоци и површински температури-Детални пресметки
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures Detailed calculations -

Кога потребите не се задоволуваат со приближни
методи, или кога се работи за дефинирање на
перформанси на специфични конструкции на
топлински мостови, во Стандардот е даден метод
за детална пресметка за перформансите на
ваквите топлински мостови.

ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Преглед - МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални
карактеристики на градежни компоненти и елемнти
–
Внатрешна површинска температура за избегнување на
критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface
temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation –
Calculation method
685

Влага во градежните конструкции
Влага во градежните конструкции, е несакана појава која
може да биде предизвикана од различни причини.
Капиларна
влага

Влага од
кондензација

Влага од
атмосферски
врнежи

Дифузија на водена пареа
Низ порозните градежни конструкции, се јавува дифузија
на водената пареа, а смерот на дифузниот поток, како и
интензитетот на истиот ќе зависи од термовлажносните
услови во кои се наоѓа конструкцијата.
 Погонска сила на процесот на дифузија

разликата на парцијалните притисоци на водената пареа од
двете страни на конструкцијата
 Дифузнен поток :

q

Dp pp

r

кaдe:
 q - густина на дифузен поток на водена пареа, kg/( m2h )
 Δppp– разлика на парцијални притисоци на водената пареа од
двете страни на конструкцијата, kPa
 Σr - збир на релативни отпори на дифузија, ( Nh/kg)

Дифузија на водена пареа
Релативните отпори на дифузијата на водената пареа :
ri 

mi d i RWP  T
DWPV

кaдe:

m - faktor na otporot na difuzija,   - debelina na slojot , m
 RWP-gasna konst. za vodena parea,
RWP=462 J/(kg K)
 T - temperatura , K
 DWPV – koeficient na difuzija na vodena parea niz vozduh ,
DWPV  0.080 m2/h


Апсорпција на водена пареа

 Различните

градежни материјали, различно ја
апсорбираат водената пареа.
 Апсорбираната водена пареа ги менува термофизичките карактеристики на материјалите.
 Карактеристиките за апсорпција на водена пареа,
кај некои процесни материјали, некогаш се од битна важност за самите технолошки процеси, а се од
важност и при подржување на барани технолошки
услови.

Кондензација на водена пареа
 Услов за кондензација на водена пареа содржана во

воздухот е :
температурата во точката на контакт да е
еднаква или помала од температурата на
заситување на водената пареа, при односниот
парцијален притисок, т.е да е помала од
температурата на оросување.
 Заради процесите на дифузија на водената пареа,

кај порозни градежни конструкции, во зависност
од температурно влажносните параметри, може да
се појават услови за кондензација на водената
пареа, како на граничните површини, така и во
внатрешните слоеви од конструкцијата.

Кондензација на водена пареа

 Заради процесите на дифузија на водената пареа,

кај порозни градежни конструкции, во зависност од
температурно влажносните параметри, може да се
појават услови за кондензација на водената пареа,
како на граничните површини, така и во внатрешните слоеви од конструкцијата.

МКС EN ISO 13788:2006
МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method

Во Стандардот се разгледува критична влажност на
површините и кондензација кај слоевите.
Други аспекти на влага, на пр. подземни води, врнежи, и.т.н.,
не се третираат со Стандардот.

Опфат
Во Стандардот се наведуваат методи на пресметка за:
 Внатрешната температура на површината на една
компонента од зграда, или елемент од зграда, каде
има веројатност за појава на кондензација (развивање на мувла).
 Со обзир на внатрешната температура и релативната
влажност - методот исто така може да се користи за
да се процени ризикот од други проблеми со површинска кондензација.
 Проценка на ризик од кондензација кај поодделните
слоеви од конструкцијата, заради дифузија на водена
пареа .
За реализација на наведените методи се воведуваат повеќе упростувања !

Нормативни референци
Поврзаност на Стандардот со други нормативни референци:
 EN 12524 Building materials and products – Hygrothermal properties -

Tabulated design values
 ISO 6946 Building components and building elements – Thermal

resistance and thermal transmittance - Calculation method
 ISO 9346 Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and

definitions
 ISO 10211-1 Thermal bridges in building construction – Calculation of

heat flows and surface temperatures - Part 1: General methods
 ISO 10456 Building materials and products – Procedures for determining

declared and design thermal values

 ISO 12572 Hygrothermal performance of building materials and products

- Determination of water vapour transmission properties

Дефиниции, симболи и единици
 Температурен фактор за внатрешната површина

f Rsi

 si   e

i  e

• Проектен температурен фактор за внатрешната површина
Минимум прифатлив температурен фактор за внатрешната
површина:

f Rsi

 si,min   e

i  e

• Минимум прифатлива температура
Најниска внатрешната температура на површината пред да
почне раст на мувла.

Дефиниции, симболи и единици
• Внатрешен вишок на влага
Износ на продукцијата на влага во простор во однос на бројот на
измени на воздух во просторот:

Dv  vi  vs 

G
nV

• Дифузија на водена пареа – екв. дебелина на воздушен слој
Дебелина на неподвижен воздух слој кој има ист отпор на дифузија
на водена пареа како и материјалот од слојот:

sd  m d
• Релативна влажност
Однос на парцијалниот притисокот на водената пареа спрема парцијалниот притисокот на заситенитена водена пареа на истата температура:

p
j
psat
• Критичнa површинска влажност
Релативна влажност на површината што води кон влошување на
условите на самата површина, посебно помага за појава на мувла.

Ознаки
















D - Коефициент на дифузија на водена пареа во материјал, m2/s
D0 - Коефициент на дифузија на водена пареа во воздух, m2/s
G – Износ на внатрешна продукција на влага, kg/h
Ма - Акумулирана содржината на влага по површина за спој, kg/m2
R – Топлински отпор, m2K/W
Rv - Гасна константна за водена пареа = 462 Pam3/(Kkg)
Т - Температура, К
U – Коефициент на премин на топлина за компонента, или
елемент, W/(m2K)
V - Внатрешен волумен на зграда, m3
Zp - Отпор на водена пареа во однос на парцијален притисок на
пареа, m2sPa/kg
Zv - Отпор на водена пареа во однос на влага по волумен, s/m2
d - Дебелина на слој на материјал, m
fRsi - Температурен фактор на внатрешната површина fRsi,min – Мин. проектен температурен фактор на внатрешната
површина g - Густина на проток на водена пареа, kg/(m2s)

Ознаки (продолжение)


















n – Број на измени на воздух, h-1
p – Притисок на водена пареа, Pa
q - Густина на топлински проток, W/m2
Sd - Дифузија на водена пареа - еквивалентен слој на воздух, m
t – Време, s
w - Содржина на влага како маса по единица волумен, kg/m3
δp - Пропустливост на водена пареа на материјал во однос на
парцијалниот притисок на пареа, kg/(m.s.Pa )
δ0 - Пропустливост на водена пареа на воздухот во однос на
парцијален притисок на пареата, kg/( m.s.Pa )
v – Волуменска влажност на воздухот, kg/m3
Δv - Внатрешен вишок на влага ( vi -ve ), kg/m3
Δр – Bнатрешнa разлика на притисок на пареата (p0 – pe), Pa
φ - Релативна влажност на воздухот, λ - Коефициент на топлинска спроводливост W/( mK)
μ – Фактор на отпор на водена пареа, θ – Температура (Целзиусова), oC
θsi,min - Минимум прифатлива температура на површината,oC

Влезни податоци за пресметки
 Материјали и својства на производите

Избор на материјали спрема МКС ЕN 10456
За материјалите се наведуваат:






Специфична густина
Коефициент на спроведување на топлина,
Специфичен топлински капацитет,
Коефициент на дифузија на водена пареа за сув материјал,
Коефициент на дифузија на водена пареа за влажен материјал.

Влезни податоци за пресметки
 Климатски услови – Карактеристични за локацијата
 Период – 12 месеци поодделно за секој месец

 Климатски услови - Температури


Температура на надворешен воздух – средни месечни
вредности на надворешните температури, за локацијата на која е
изграден објектот,



Температура во непосредна близина на градежни
компоненти во земја - се зема средна годишна вредност на
температурата на надворешниот воздухот,



Температура на внатрешен воздух .

Влезни податоци за пресметки
 Климатски услови -

Надворешна влажност

 Да се дефинираат надворешни услови на влажност на воздухот,

користете влажност по обем, ve, или притисок на пареа, ре.
 За средни месечни вредности на парцијални притисоците ( pe ),
или волуменската влажност ( ve ) на надворешниот воздух,
пресметката се прави за средни месечни вредности на
температурите и средната месечна релативна влажност, спрема:

pe  j e  psat ( e )
ve  j e vsat ( e )
За топла клима, ваквите равенки не се точни, заради нелинеарниот однос помеѓу
температурата и влажноста на заситување.
За пресметки на ризик од површинска кондензација кај елементи со мала топлинска
инерција, како што се на пример прозорци и нивни рамки, треба да се користи
надворешна релативна влажност која одговара на средната годишна минимална
температура на дневна основа.

Влезни податоци за пресметки
 Климатски услови - Влажносни услови
• Влажност на земја

j 1
• Внатрешна влажност

pi  pe  Dp
vi  ve  Dv
• Cогласно со намената на зградата, препорачаните вредности за Δp и Δv, се
множат со 1,10 за да се обезбеди граница на сигурност.
или
• За постојано φi, кога внатрешната релативна влажност е позната и се одржува константна ( на пример со клима-уред ), за да се обезбеди граница на
сигурност внатрешната релативна влажност на воздухот се зголемува за 0,05.

Влезни податоци за пресметки
 Површински отпори
 Коефициенти на пренос на топлина за граничните површини

Вид на топлински отпор
• Надворешен површински отпор, Rse

Топлински
отпор,
m2К/W

0,04

• Внатрешен површински отпор, Rsi
- Прозори ( рамки и стакла)

0,13

- Сите други внатрешни површини

0,25

ЗАБЕЛЕШКА: Внатрешен површински отпор од 0,25 m2К/W, се зема како најлош случај
на ризик од кондензација во ќош.
 Трансфер (пренос) нa водена пареа

За дифузија на водената пареа, отпорот на површините од
конструкцијата се смета дека е занемарлив.

Пресметка на кондензација кај поодделни слоеви

Топлински отпори и отпори на дифузија на водена пареа
за поодделни слоеви од градежна конструкција:
n

Rn'  Rse   R j
j 1

n

sd' ,n   sd , j
j 1

Вкупни топлински отпори и вкупни отпори на дифузија на
водена пареа за градежна конструкција во целина:
N

RT'  Rsi   R j  Rse
j 1

n

sd' ,T   sd , j
j 1

Температурен профил
Пресметка на температури кај разделните површини од
поодделните слоеви:
'
n
'
T

R
n  e 
( i   e )
R
Температурен профил

θsi

θi

θsi

θn

θe

θn

θe

θse
d1

d2

θi

d3

θse
Rse d1

d2

d3

Rsi

Пресметки на транспорт на водена пареа низ
градежна конструкција – Нема кондензација

pi  pe
g  o  '
sd ,T

pi
psat ( si ) 
0.8

ps
pi
pe
pe = φe p’e (kPa)
• Дијаграм на парцијални притисоци
Нема кондензација

pi = φi p’i (kPa)

Пресметки на транспорт на водена пареа низ
градежна конструкција - Кондензација во рамнина

 pi  pc
pc  pe

g c   o  '

'
'
s

s
s
d ,c
d ,c
 d ,T
ps

pi

pc
pe

• Дијаграм на парцијални притисоци
Кондензација во рамнина






Пресметки на транспорт на водена пареа низ
градежна конструкција - Кондензација во две рамнини

pi
ps
pe

pc1

pc2

• Пресек 1

 pc 2  pc1
pc1  pe

g c1   o  '

'
'
s

s
s
d ,c1
d ,c1
 d ,c 2






• Пресек 2

S’d,c1

S’d,c2

gc2

 pi  pc 2

p

p
c
2
c
1

  o  '
 '
'
'

s

s
s

s
d
,
T
d
,
c
2
d
,
c
2
d
,
c
1



• Дијаграм на парцијални притисоци
Кондензација во две рамнини

Пресметки на транспорт на водена пареа низ
градежна конструкција - Испарување

pc2

• Пресек 1

ps

pc1

g ev1

pi

 pc 2  pc1
pc1  pe

  o  '

'
'
s

s
s
d ,c1
d ,c1
 d ,c 2






• Пресек 2

pe
S’d,c1

S’d,c2

g ev 2

 pi  pc 2

p

p
c
2
c
1

  o  '
 '
'
'

s

s
s

s
d
,
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d
,
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2
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,
c
2
d
,
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1



Пресметки на транспорт на водена пареа низ
градежна конструкција - Испарување и кондензација

pev

pe

ps
• Кондензација помеѓу слој 1 и 2

pc

pi

S’d,c1

S’d,c2

 pc 2  pc1
pc1  pe

g c   o  '

'
'
s

s
s
d ,c1
d ,c1
 d ,c 2






МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method

Критериуми кои се користат за проценки на различни структури
а) Без кондензација во слој, во било кој месец,
b) Кондензација во еден или повеќе слоеви, но за секој
поединечен слој кондензираната влага испарува за време на
летните месеци (конструкцијата се суши) ,
c) Кондензација во еден или повеќе слоеви, при што нема
целосно испарување на кондензираната влага во текот на
летните месеци.

МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method

 Annex A (informative)
 Класи на оптоварувања (спрема внатрешна влажност) /

(Classes of internal humidity load)
 Annex B (informative)
 Примери за пресметка на температурниот фактор за

внатрешната површина за да се избегне критична
површинска влажност (Examples of calculation of the
temperature factor at the internal surface to avoid critical
surface humidity)
 Annex C (informative)
 Примери за пресметка на кондензација помеѓу слоевите

(Examples of calculation of interstitial condensation)

МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method

 Annex D (informative)
 Проценката на ризикот од кондензација на прозорци

(The assessment of the risk of condensation on window frames)
 Annex E (informative)
 Односи со кои се регулира трансферот на влага и вода под

притисок на пареа (Relationships governing moisture transfer
and water vapour pressure)
 Annex F (informative)
 Понапредни методи на пресметка (More advanced

calculation methods)

МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method

 ANNEX ZA (normative)
 Нормативни референции на меѓународни публикации со

нивните соодветни европски публикации (Normative
references to international publications with their corresponding
European publications)
 ANNEX ZB (informative)
 Информативни референции на меѓународни публикации со

нивните соодветни европски публикации (Informative
references to international publications with their corresponding
European publications)

МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method

Annex A (informative)
внатрешна влажност)

-

Класи

на

оптоварувања

(спрема

Класи на оптоварувања (спрема внатрешна влажност) во Стандардот се опишуваат со пет класи на влажност.
 На Дијаграм се покажуваат гранични вредности на Δv и Δp за
секоја класа.
 За пресметките, се препорачува користење на препорачаните
гранични вредности за секоја класа, освен во случаи кога се
проценува дека условите се поповолни.
(Податоците за Дијаграмот се добиени од згради во Западна Европа. Измерените
податоци можат да се користат и за други климатски услови).

МКС EN ISO 13788:2006 - Хигротермални карактеристики на градеж-ни
компоненти и елемнти – Внатрешна површинска температура за
избегнување на критична површинска кондензација и кондензација во
слоевите – Методи за пресметка (идентичен со EN ISO 13788:2001)
Higrotermal calculation procedure of building components -- Internal сurface temperature
to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation method



Класи на внатрешна влажност
 Примери за пресметка на температурен фактор на внатреш-

ната површина за да се избегне критична површинска
влажност
 Претпоставена константна внатрешна релативна влажност
 Константна влажност и константен број на измени на воздух
 Константна влажност и променлив број на измени на воздух



Пример за кондензација во слоеви

МКС EN ISO 13788:2006
Класи на влажност за
простори
1. Складишта
2. Канцеларии,
продавници
3. Станови со мал број на
станари
4. Станови со голем број
на жители, спортски
сали, кујни, кантини,
згради загревани со
гасни печки
5. Специјални згради, на
пр. перални,
пиварници, базени
Надворешна температура ( θe ), оС

МКС EN ISO 13788:2006
 Annex E (informative)
 Карактеристични односи за трансферот на влага и вода под

притисок на пареата

Dp Dp
g   p

d
Zp

g

 0 Dp
Dp

 0
m d
sd

Dv Dv
g  v 

d
Zv
g

D0 Dv
Dv

 D0 
m d
sd

МКС EN ISO 13788:2006
 Annex E (informative)
 Притисок на пареата и волуменскa влажност, поврзани се со

равенката :

p  vRv T
каде :
Rv - Гасна константа за вода Rv=462 Ра.m3/(К.kg)
Т – Апсолутна температура, К

•

Разликата помеѓу внатрешниот и надворешниот парцијален притисок на водената пареа Δp се пресметнува, спрема :

Dp  DvRv 

Ti  Te
T  Te
G

Rv  i
2
nV
2

МКС EN ISO 13788:2006
 Annex E (informative)
Парцијален притисок на заситување за водена пареа како функција
од температурата, се пресметнува спрема :

psat  610,5e
psat  610,5e

17, 269
237, 3  

21,875
265, 5  

за   0 С
о

за   0 С
о

МКС EN ISO 13788:2006
 Annex E (informative)
Температура, за притисок на заситување за водена пареа, се
пресметнува спрема :

 psat 
237,3log e 

610,5 


 psat 
17,269  lod e 

 610,5 

за

psat  610,5 Pa

 p

265,5log e  sat 
610,5 


 psat 
21,875  lod e 

 610,5 

за

psat  610,5 Pa

Притисок на заситување на водена пареа и
волуменска влажност
θ

psat

vsat

o

C

Pa

kg/m3

-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11

103
113
124
137
150
165
181
198
217
237

0,00088
0,00096
0,00105
0,00115
0,00126
0,00138
0,00151
0,00165
0,0018
0,00196

θ

psat

vsat

o

C

Pa

kg/m3

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

259
283
309
338
368
401
437
475
517
562

0,00213
0,00232
0,00252
0,00274
0,00298
0,00324
0,00351
0,00381
0,00413
0,00447

Притисок на заситување на водена пареа и
волуменска влажност
θ
o

C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

psat

vsat

Pa
611
656
705
757
813
872
935
1001
1072
1147

kg/m3
0,00484
0,00518
0,00555
0,00593
0,00634
0,00678
0,00724
0,00773
0,00825
0,0088

θ
o

C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

psat

vsat

Pa
1227
1312
1402
1497
1598
1704
1817
1937
2063
2196

kg/m3
0,00938
0,00999
0,01064
0,01132
0,01204
0,0128
0,0136
0,01444
0,01533
0,01626

Притисок на заситување на водена пареа и
волуменска влажност
θ
o

C
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

psat

vsat

Pa
2337
2486
2642
2808
2982
3166
3359
3563
3778
4003

kg/m3
0,01725
0,01828
0,01937
0,02051
0,02171
0,02297
0,0243
0,02568
0,02714
0,02866

θ
o

C
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

psat

vsat

Pa
4241
4490
4752
5027
5316
5619
5937
6271
6621
6987
7371

kg/m3
0,03026
0,03194
0,03369
0,03552
0,03744
0,03945
0,04155
0,04374
0,04603
0,04843
0,05092

ПРИЛОГ
ТАБЕЛИ
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