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ПРЕДГОВОР

Во 2011 година УсаиД и Хабитат Македонија потпишаа Договор за соработка 
чија цел беше заеднички да имплементираат комплексен проект составен од 4 
компоненти, наречен Енергетска ефикасност за секторот домување во Македонија, 
инаку редок и иновативен напор да се развие сет на активности кои ќе им помогнат 
на македонските домаќинства кои живеат во колективни станбени згради да ја 
намалат ранливоста од зголемувањето на цената на енергијата, имајќи го предвид 
истовремено и влијанието на енергетските заштеди врз климатските промени. 
Пошироко, проектот исто така има за цел да ја зајакне свеста меѓу чинителите 
и засегнатите страни во секторот енергетска ефикасност, придонесувајќи на 
тој начин кон разрешување на денешните глобални проблеми со енергетската 
сигурност, економската неизвесност и сиромаштијата. 

Врз основа на процената на предизвиците на секторот за домување во 
Македонија, вклучувајќи ги начините на користење на енергијата и трошоците, 
појдовната основа на проектот беше фактот дека потрошувачката на енергија 
во Македонија е висока, ја деградира околината и е неефикасна. Додека 
расположливите технологии обезбедуваат голем потенцијал за значително 
намалена потрошувачка на енергија во домувањето, секторот всушност прави 
малку да ги надмине застарените и неефикасни практики. се користи многу 
повеќе енергија отколку што е потребно, учеството на домувањето во емисијата на 
јаглероден диоксид е високо, многу станари немаат достапна или чиста енергија 
на располагање и голем дел од деловниот потенцијал е неискористен. 

овие констатации беа мотивација проектот да мобилизира заинтересирани 
страни и во сферата на образованието, особено од нивото на средното стручно 
образование каде се формира кадар за кој е упатно да ги има основните познавања 
од областа на енергетска ефикасност на објекти. Во оваа смисла проектот 
иницираше промена на наставните програми во делот на факултативната настава  
за средните стручни училишта од градежна, машинска и електротехничка струка, 
што последователно беше одобрено од Министерството за образование и наука 
на република Македонија. овој прирачник е изготвен за полесно следење на оваа 
настава.

како таков, прирачникот претставува додадена вредност за сите идни напори 
насочени кон афирмација на концептот на енергетска ефикасност во Македонија, 
меѓу нив и на Хабитат Македонија како организација која останува посветена на 
обезбедување едноставни, пристојни и достапни решенија за домување за оние 
кои живеат во услови на сиромаштија, последователно трансформирајќи ги 
нивните животи и промовирајќи долгорочни социјални и економски промени.

Хабитат Македонија
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ВОВЕДни наПОМЕни

овој прирачник е подготвен со цел да се дадат основни материјали за 
реализација на наставата по факултативниот наставен предмет: Енергетска 
ефикасност на објекти, наменет за учениците од четврта година запишани во 
градежна, машинска и електротехничка струка од сите образовни профили во 
средните стручни училишта во Македонија. Проектот е реализиран во соработка 
со УсаиД и Хабитат Македонија. 

на подготовката на овој материјал и претходеше изработка и одобрување на 
наставната програма за предметот Енергетска ефикасност во објекти. содржините 
и јазикот во материјалот се прилагодени за учениците од средните училишта, но 
истиот може да се користи и од поширока публика која сака да се информира и да 
ги осознае основните принципи и придобивки од практикувањето на енергетската 
ефикасност во објектите. со тоа, не само што ќе се продлабочат знаењата поврзани 
со енергетската ефикасност во објектите, туку и ќе се зголеми свеста за значењето 
на енергетската ефикасност за целокупниот енергетски биланс и влијанието на 
енергетските параметри врз квалитетот и заштитата на животната средина. 

Материјалот е поделен во четири дела, од кои првиот се однесува на општите 
елементи на енергијата и енергетската ефикасност, вториот на градежно-
архитектонските карактеристики на објектите како пасивен чинител на 
енергетската ефикасност, третиот на елементите од машинството поврзани 
со основните аспекти на загревањето и ладењето на објектите и четвртиот, за 
електротехничките аспекти како активни чинители на енергетската ефикасност 
во целокупниот експлоатациски век на објектот.  

разработката на одделните содржини од овој прирачник, континуираното 
следење и пренесување на искуствата од работата со учениците, како и очекуваниот 
зголемен интерес за енергетската ефикасност, ќе придонесат кон дополнително 
проширување и збогатување на материјалот, со што би се создале неопходните 
претпоставки за нивно прераснување во квалитетно учебно помагало за 
учениците од средните училишта од техничките струки.
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I ДЕЛ: ОПШти ЕЛЕМЕнти на ЕнЕРГијата и 
ЕнЕРГЕтската ЕфикаснОст

Одржлив развој 

Одржлив развој

Одржливиот развој е развој што ги задоволува потребите на сегашните 
генерации без  негативни последици за иднината, односно без да ја загрози 
можноста идните генерации да ги задоволуваат своите потреби. 

Овој концепт претпоставува однесување кон животната средина како да не 
сме ја наследиле од нашите претци, туку како да сме ја позајмиле од идните 
генерации.

За сите производи што се произведуваат потребно е да се потрошат големи 
количини на природни ресурси. се употребуваат разни штетни хемикалии сè 
испуштаат во водите и почвата и се создаваат илјадници тони јаглероден диоксид 
и други стакленички гасови кои се испуштаат во атмосферата. со други зборови, 
ги земаме ресурсите од природата, ги користиме за создавање на производи 
што ни се потребни, а по одредено време ги фрламе и гориме тие производи во 
депониите.
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Ваквиот принцип, долго време се сметал за исправен, се додека луѓето не 
сфатиле дека природата и природните ресурси ги нема во неограничени количини 
и дека може да дојде момент кога расположливите ресурси ќе бидат значително 
намалени, а некои ќе бидат и целосно исцрпени. токму од таа причина, луѓето 
почнале да го развиваат концептот на одржлив развој. овде пред сè се мисли на 
такво искористување на енергијата и енергетските ресурси кое нема да остави 
негативни последици за иднината. негативните последици на денешниот развој се 
согледуваат во прекумерното загадување на планетата и исцрпување на ресурсите 
на фосилни горива. 

Одржливиот развој има за цел подигање на квалитетот на живот како за 
нас, така и за идните поколенија.

наШитЕ ОДЛУки и наЧин на ЖиВОт сЕ ПРЕсУДни За 
иДнитЕ ГЕнЕРаЦии. 

кВаЛитЕтОт на ниВниОт ЖиВОт ЗаВиси ОД нас!

Поим за енергија, видови енергија, преобразување на енергија 

Енергијата е основа на животот на современиот човек во сите домени на 
неговото делување, како и двигател на индустрискиот развој во светот.

Енергијата е еден од основните поими кои пред сè треба да се разберат, а не 
само да се дефинираат. Зборот енергија е од грчко потекло и може да се толкува 
како работа, дејство, сила. смислата на поврзувањето на овие три поими најдобро 
може да се согледа преку примерот на гравитацијата: гравитацијата дејствува на 
секоја маса која се наоѓа во полето на гравитација, односно на секоја маса дејствува 
сила на гравитацијата. При ослободување на оваа сила, ќе се изврши одредена 
работа (поместување на масата), односно ќе се реализира енергија. на пример: на 
јаболкото на јаболкницата делува гравитациска сила, но јаболкото е во мирување 
бидејќи е прицврстено за гранката (поседува потенцијална енергија). кога силата 
на гравитација ќе биде поголема од силата на врската со гранката, врската ќе се 
прекине и јаболкото ќе се придвижи кон земјата (потенцијалната енергија ќе 
се претвори во кинетичка), при што ќе изврши одредена работа, односно ќе се 
ослободи енергија.

Енергијата може да се јави во акумулиран и преоден вид, а разните видови 
енергија кои се среќаваат во природата. Можат да се класифицираат во шест 
класи и тоа: механичка, електрична, хемиска, топлинска, електромагнетна и 
нуклеарна енергија.

Механичка енергија, претставува способност за вршење механичка работа. 
Може да биде акумулирана како потенцијална или кинетичка, а преодниот вид 
на механичката енергија се вика работа. Механичката енергија може лесно и 
ефикасно да се трансформира во други видови енергијa.
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Електрична енергија, е вид енергија која е поврзана со проток или акумулација 
на електрони. Протокот на електроните низ спроводник е преоден вид на 
електричната енергија, а нивното акумулирање во акумулаторите е акумулиран 
вид на електричната енергија. Во акумулаторите всушност, електричната 
енергија се претвора во хемиска, која при одредени услови повторно се претвора 
во електрична енергија. Електричната енергија лесно и ефикасно може да се 
трансформира во други видови енергија (топлинска, механичка, светлинска, 
звучна итн.).

Хемиска енергија, е енергијата содржана во горивата. горивата се материи, 
кои при согорувањето ослободуваат топлина (топлинска енергија). Хемиската 
енергија постои само во акумулиран вид и денес претставува најважен извор на 
енергија.

топлинска енергија, или само топлина, е дел од внатрешната енергија на некое 
тело. таа е пропорционална на производот од бројот (и распоредот) и средната 
кинетичка енергија на атомите и молекулите од кои е составено телото. Притоа, 
колку е поголема брзината на движењето на атомите и молекулите (нивната 
кинетичка енергија) толку е поголема и топлинската енергија содржана во телото 
и аналогно на тоа телото има повисока температура. Меѓутоа, потребно е да се 
прави разлика меѓу топлина и температура, бидејќи температурата е само мерка 
за средната кинетичка енергија на хаотичното движење на микрочестичките во 
телата.

Слика 1.1. Акумулаторска батерија за автомобил
 
Електромагнетна енергија е вид на енергија која е поврзана со 

електромагнетното зрачење. Електромагнетната енергија се манифестира преку 
електромагнетно зрачење кое не е поврзано со проток на маса. Електромагнетната 
енергија се јавува само како преодна енергија. Примери за електромагнетна 
енергија се среќаваат кај електроенергетските уреди (трансформатори, мотори, 
генератори), кај радиобрановите, комуникациските уреди (мобилни телефони) и сл.
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а) б) 
Слика 1.2. а) Електромагнетно поле во трифазен трансформатор,   

б) Четвртински пресек на електричен мотор со кусосврзан ротор

нуклеарна енергија се нарекува енергијата што се добива при нуклеарните 
процеси: радиоактивното распаѓање, цепењето (фисија), или спојувањето 
(фузија) на атомските јадра на радиоактивните материи. Притоа еден дел од 
масата на тие јадра се претвора во енергија. нуклеарната енергија постои само 
како акумулирана енергија и најчесто се користи за добивање електрична енергија.

Поим за енергетска ефикасност

Под поимот енергетска ефикасност на објектите се подразбираат активностите 
и мерките чија основна цел е намалување на потрошувачката на енергија, замена 
на фосилните горива со обновливи извори на енергија, намалување на емисијата 
на гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина, но притоа да се задржи 
или дури и да се подобри комфорот на корисниците на објектите.

согласно анализите за потрошувачката на енергија во ЕУ за 2009 год., јавните 
објекти и објектите за домување се карактеризираат со најголема потрошувачка, 
односно над 40% од вкупната потрошeна енергија (слика 1.3). на индустрискиот 
сектор отпаѓаат 33% од вкупната потрошувачка. градежниот сектор и градежната 
индустрија опфаќаат 15-20% од вкупното индустриско производство и се цврсто 
поврзани со другите индустриски сектори, па една од мерките што се предлагаат 
за да се постигне помала потрошувачка на енергија е интервенција во овој сектор. 

   Домување 28%
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Енергетска ефикасност

Зошто се воведува?

Загадување на животната средина 

климатските промени 

исцрпување  на фосилните резерви 

голема енергетска побарувачка и 
потрошувачка 

намалена потрошувачка на енергија 

намалена емисија на стакленички 
гасови 

Зголемено учество на обновливите 
извори на енергија

Придонес во поставените цели за 
одржлив  развој 

    Што се постигнува?

Земјоделство 2%

транспорт 33%

Домување 28 %

индустрија 24%

јавни објекти 13%

Слика 1.3. Потрошувачка на финална енергија во ЕУ за 2009 год., по сектори 
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со подобрување на енергетската ефикасност на зградите,  се добиваат следниве 
придобивки:

• намалени трошоци на корисниците,
• подобрен комфор,
• намалена емисија на гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина, 

а со тоа и голем придонес во борбата против климатските промени, 
• сигурност на енергетските извори,
• придонес во поставените цели за одржлив развој,
• попродуктивни бизнис - компании поради подобра интернационална 

конкуренција.

Мерни единици за енергија и моќност 

Единица за енергија во SI системот е еден џул (1 J) односно една ватсекунда (1 Ws). 
Притоа, важи релацијата 1 J = 1  Ws. бидејќи енергијата од 1 ј односно 1 Ws е 
релативно мала за енергетски пресметки, се користат мултипли на основните 
единици: килоџул (kJ), мегаџул (MJ), гигаџул (GJ) итн., киловатчас (kWh), 
мегаватчас (MWh), гигаватчас (GWh) и сл. Друга единица за енергија е калоријата 
(cal), при што важи релацијата: 1 ј = 0,239 cal, односно 1 cal = 4,1868 J. 

Енергијата претставува производ од моќноста и времето, така што единици 
за моќност се џул во секунда (J/s) и мултипли (килоџул во секунда, мегаџул во 
секунда итн.), и ват (W) и негови мултипли (киловат, мегават итн.).

кога станува збор за топлинска енергија, како карактеристична величина за 
секој материјал се јавува т.н. специфичен топлински масен, Cm, или волуменски, 
Cv, капацитет. специфичниот топлински капацитет е мерка за потребната 
топлинска енергија за зголемување на температурата на одредена маса (волумен) 
од материјалот за 1oC. температурната разлика се изразува во келвини (K), така 
што специфичниот топлински капацитет се изразува во единица: 

  за маса,    за волумен.

Притоа важи: 

    

Забелешка: треба да се има во предвид дека температурата се мери во степени 
целзиусови (оC), додека температурната разлика се изразува во келвини (K).
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Приближните вредности за Cm за одредени материјали изнесуваат:

материјал

алуминиум 0,9
бакар 0,385
Челик 0,5
калај 0,23
олово 0,13
Мраз 2,09
Дрво 2,3 ÷ 2,7
Вода 4,1868

Пример за пресметка: за загревање на 50 литри вода во бојлер за зголемување 
на температурата за 1 оC (1 к) е потребна топлинска енергија од:

а за зголемување на температурата за 40 оC (40 к) е потребна топлинска енергија 
од:

коефициенти поврзани со искористувањето на енергијата

кога станува збор за енергијата, карактеристични се неколку коефициенти: 
• коефициент на корисно (полезно) дејство, 
• фактор на моќност (за електрична енергија) и
• коефициент на топлинска спроводливост. 

коефициентот на корисно дејство е основниот енергетски показател. најчесто 
се означува со грчката буква η (ета) и во основа претставува однос помеѓу 
влезната и излезната енергија во еден систем. на пример, влезна енергија кај 
електричниот мотор претставува енергијата преземена од електричната мрежа, 
а излезна енергија е механичката енергија предадена на работната машина. кај 
електричниот генератор ситуацијата е обратна: влезна е механичката (погонска) 
енергија, а излезна е електричната енергија. Притоа, влезната енергија е секогаш 
поголема од излезната (корисна) енергија, така што коефициентот на корисно 
дејство е секогаш помал од еден. разликата, пак, помеѓу влезната и излезната 
енергија претставува загуба на енергија во системот.  

( )

(

( (

((

( (

(
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од аспект на енергетската ефикасност мошне важно е да се намалат загубите, 
односно да се зголеми коефициентот на корисно дејство.

При искористување на електрична енергија од енергетската мрежа, односно 
наизменична (AC) енергија, се разликуваат три вида на енергија: активна, 
реактивна и привидна. односот помеѓу активната и привидната енергија се 
нарекува фактор на моќност (cosφ). од интерес е факторот на моќност да биде 
еднаков или близок до вредност еден. 

кога станува збор за објекти, како карактеристична величина се јавува 
коефициентот на топлинска спроводливост на материјалoт. коефициентот на 
топлинска спроводливост на материјалот претставува количество топлина што 
во единица време ќе се пренесе низ единица површина од 1 m2 при температурна 
разлика од 1 к на 1m должен  од телото.

коефициент на топлинска спроводливост

Слика 1.4. Коефициент на топлинска спроводливост на материјалот

топлинската спроводливост на материјалите, λ, е физичко својство на 
материјалите, кое зависи од природата на разгледуваниот материјал, неговата 
температура, притисокот и влажноста и истата се определува на експериментален 
начин, со мерење. 

со оглед на вредноста на топлинската спроводливост на одделните материјали, 
истите се поделени на две групи: спроводници и изолатори. топлинската 
спроводливост за чистите метали се движи во граници од неколку стотини, за 
неметални материјали и гасови е под единица, додека за градежните материјали 
во просек се движи околу 1(W/m·K) до 3(W/m·K). За изолациони материјали, 
пожелно е што е можно пониска вредност на топлинската спроводливост, односно 
што повисок топлински отпор, и истата се движи околу 0,04 (W/m·K).   
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 необновливи (конвенционални) и обновливи 
(неконвенционални) извори на енергија

Земјината атмосфера континуирано е исполнета со непрекинат проток на 
енергија од различни извори, а целокупната енергија на Земјата потекнува од два 
основни извори и тоа:

• извори што се наоѓаат надвор од земјината атмосфера: енергијата на 
сончевото зрачење и гравитационата енергија на системот Земја-
Месечина-сонце, и

• извори што се наоѓаат на Земјата, или во нејзината внатрешност од нејзиниот 
постанок, во кои влегуваат: геотермалната, нуклеарната и енергијата на 
хемиските реакции.

овие извори на Земјата постојат од нејзиниот постанок и овозможуваат 
создавање на други извори на енергија, како што се: фосилните горива, енергијата 
на водните текови, енергијата на ветерот, енергијата на морските бранови, 
геотермалната енергија, енергијата на плимата и осеката и др., кои човекот ги 
користи посредно, или непосредно за задоволување на потребите од енергија.

основа на сите видови енергија, освен за нуклеарната и, делумно, за енергијата 
на плима и осека, претставува сончевата енергија. Енергијата од сонцето која во 
моментот се зрачи кон земјата претставува основа за загревањето на копното 
и водените површини, цикличниот процес на водата, ветрот, енергијата на 
брановите и енергијата на биомасата. Енергијата во фосилните горива исто така 
е последица на сончевата енергија, која се акумулирала со милиони години и 
останала заробена во земјата.

Во зависност од тоа дали изворите на енергија се обновуваат или не, можат 
да се поделат на: извори на енергија кои природно се обновуваат (неисцрпни) 
и извори на енергија кои природно не се обновуваат (исцрпни). Енергијата од 
обновливите извори, што е присутна во околната средина, не е последица на некоја 
човекова активност, туку потекнува од изворите надвор од земјината атмосфера 
и од земјината внатрешност. типичен претставник на таков извор на енергија е 
сончевото зрачење.

од позитивните страни на конвенционалните извори на енергија може да се 
издвојат:

• можностите за нивно искористување согласно со потребите за енергија, 
односно да се обезбеди континуитет во снабдувањето со енергија,

• големата енергетска содржина: во мал волумен од нафта или јаглен е 
акумулирана релативно голема енергија,

• нивната преносливост (можност за транспортирање на нафтата и јагленот 
на големи растојанија преку нафтоводи, со бродови, со воз, преносни ленти). 

како негативни страни на конвенционалните извори може да се нагласат:
• нивната испцрпливост (капацитетите се ограничени и прашање е на време, 

кога истите целосно ќе се потрошат),
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• изворите на фосилни горива се концентрирани во неколку региони во светот 
и нивното експлоатирање е релативно сложено и скапо, 

• нарушувањето, односно загадувањето на човековата околина при сите 
стадиуми на користење (вадење, рафинирање, транспорт и финално 
искористување), и 

• создавањето на ефектот на стаклена градина. 

како пример може да се илустрираат еколошките катастрофи на нафтеното 
поле во мексиканскиот залив, бродски несреќи во кои доаѓа до излевање на 
големи количини нафта во морињата и океаните, загадувањето од транспортните 
средства, загадувањето од термоелектричните централи,   

кога станува збор за обновливите, односно неконвенционални извори на 
енергија, може да се каже дека тие се во целост спротивни со конвенционалните. 
Може да се издвојат следните позитивни страни:

• тие се неисцрпни и перманентно се обновуваат, односно ќе постојат додека 
сонцето зрачи енергија (уште 5 милијарди години),

• немаат штетно влијание врз животната средина и не влијаат на ефектот на 
стаклена бавча,

• разновидни се во својата природа (сонце, вода, ветер, биомаса, биогас, 
бранови, прилив-одлив, водород, итн.),

• распределени се во целиот свет, особено на сонцето, ветерот и биомасата,
• релативно едноставни техничко-технолошки решенија за преобразување 

на нивната енергија во друг вид енергија, пред се топлинска, механичка и 
електрична.

како негативни страни на обновливите извори на енергија може да се издвојат: 
• нивната случајна природа, односно непостојаноста и релативно ниското 

ниво на предвидливост, особено кога се работи за ветрот и сонцето,
• неможноста за пренесување на „горивото“,
• неможноста за складирање на произведената енергија во количини кои би 

обезбедиле сигурно снабдување со енергија во подолг временски период.

Ефект на стаклена градина

Ефектот на стаклена градина постоел отсекогаш, одржувајќи ја Земјата потопла 
отколку што би била без атмосфера. Енергијата од сонцето стигнува до Земјата 
и ја загрева (слика 1.5). Земјата ја рефлектира оваа енергија, а во исто време ја 
менува во инфрацрвена енергија (топлина). Поради присуство на стакленички 
гасови во атмосферата кои ја обвиваат Земјата како “ќебе“ (слика 1.6), дел од 
рефлектираната енергија останува заробена и никогаш не ја напушта Земјата. 
на тој начин Земјата останува многу потопла во споредба со другите планети во 
сончевиот систем и во космосот воопшто.
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сонце

19 %
Енергија апсорбирана од 

испарувања, озон, прав и др.

4 %
Енергија апсорбирана од 

облаците

17 %
Енергија рефлектирана од 

облаците

6 %
Енергија рефлектирана од 

површината на земјата

46 %
Енергија апсорбирана  

од земјата

8 %
Енергија дисперзирана во 

атмосферата

Слика 1.5. Распределба на енергијата дозрачена од Сонцето
 

Слика 1.6. Ефект на стаклена градина

напредокот на технологијата, изградбата на големи фабрики, масовното 
производство и механизираното, интензивно земјоделство довеле до зголемено 
загадување и создавање стакленички гасови, како што се: јаглероден диоксид, 
азотни оксиди, фреон и метан. овие гасови ја пропуштаат сончевата енергија само 
во една насока, слично како стаклените површини во објектите и на тој начин 
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ја „заробуваат“ сончевата енергија, а како последица се зголемува температурата 
на Земјината атмосфера. Поради ефектот сличен на оној со оранжериското 
производство базирано на стаклени површини, овој ефект е наречен “ефект на 
стаклена градина“. Последици од ефектот на стаклена градина се:

• покачување на просечната температура на Земјата,
• зголемување на врнежите, појава на поплави и суши,
• топење на сантите мраз на северната хемисфера,
• покачување на морското ниво,
• штетни ефекти врз здравјето на луѓето,
• промени во еко-системот (исчезнување на некои видови жив свет и појава 

на нови видови).

јаглеродниот диоксид CO2 е најзастапен стакленички гас. на слика 1.7 
прикажано е ослободувањето на CO2 во ЕУ во 2009 год., по сектори. најголемо 
ослободување на CO2 бележи секторот за производство на енергија и транспортот, 
па оттаму се наметнува потребата од употреба на обновливи и истовремено 
еколошки извори на енергија.

Друго 7 %

Производство 
на енергија 35 %

индустрија и 
градежништво 18 %

транспорт 30%

Домување 11%

Слика 1.7. Ослободувањето на CO2 во ЕУ во 2009 год., по сектори

ЕУ директиви за енергетска ефикасност и национална 
легислатива

Потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија во објектите е 
голем, но, потребна е суштествена промена во деловната логика, во државната 
политика и во човековата свест. Потребни се јасна цел, транспарентни и 
недискриминаторски правила и процедури за спроведување на поставените цели 
и можеби најбитно од сè е подигањето на јавната свест преку информативни 
програми.  
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главни правни документи кои го регулираат развојот на енергетскиот сектор 
на ниво на ЕУ се: 

 - официјален извештај на ЕУ за енергетска политика, јануари 1996,
 - енергија на иднината: обновливи извори на енергија, официјален извештај 

за стратегија и акциски план на Заедницата, декември, 1997,
 - зелен документ во однос на европската стратегија за безбедност во 

снабдувањето со енергија, декември 2000,
 - зелен документ за енергетска ефикасност или „Правиме повеќе со 

помалку“, јуни 2005,
 - зелен документ за европска стратегија за одржливо, конкурентно и 

безбедно снабдување со енергија, март 2006,
 - акциски план за енергетска ефикасност, остварување на потенцијалот – 

заштеда на 20% до 2020 година, октомври 2006,
 - предлог за европска енергетска политика, јануари 2007.

Европската Унија, до денес, разви стратегии и целни групи за енергетска 
ефикасност кои се стремат да создадат синергија помеѓу националните политики 
и стремежите на Унијата. Посветеноста за решавање на климатските проблеми, 
во комбинација со регионалните стремежи за одржлив развој, придонесе за 
констелација на политички структури кои ја поставија енергетската ефикасност 
како приоритет на иднината. токму затоа ЕУ е активно вклучена во голем број 
енергетски стратегии и програми, како резултат на кои се донесени низа директиви 
од Европската комисија, од кои како клучна се јавува Директивата за енергетска 
ефикасност на згради,  2002/91/EC.

Четирите главни цели што треба да се исполнат до 2020 година според овие 
директиви се: 

 - намалување на емисијата на стакленички гасови за 20% во однос на 1990 
година,

 - зголемување на енергетската ефикасност за 20 %,
 - зголемување на уделот од обновливи извори на енергија за 20% и
 - зголемување на уделот на биогоривата во сообраќајот за 10%.

Во оваа насока, во р. Македонија усвоени се: 
• Правилник за енергетска контрола,
• Правилник за енергетски карактеристики на згради,
• стратегија за унапредување на енергетската ефикасност во рМ до 2020 год., 
• стратегија за искористување на обновливи извори на енергија во рМ до  

2020 год., 
кои заедно со постојните: Закон за енергетика, Закон за заштита на животната 
средина и Закон за градење на објекти во рМ, полека го трасираат патот кон 
потенцијално успешна енергетска ефикасност.
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II ДЕЛ: ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА 

Поим за енергетска ефикасност

Една од мерките за обезбедување на одржлив развој е и енергетската ефикасност 
на објектите чија основна цел е намалување на потрошувачката на енергија, замена 
на фосилните горива со обновливи извори на енергија, намалување на емисијата 
на гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина, но притоа да се задржи 
или дури и да се подобри комфорот на корисниците на објектите.

Денес, веќе се поставени основните принципите на Полисата за екологија на 
ЕУ со која се настојува да се зачува, одржи и подобри квалитетот на животната 
средина, да се заштити човековото здравје, промислено и рационално да се 
користат националните резерви и извори на енергија, како и да се промовираат 
мерки за решавање на проблемите со животната средина. најголем предизвик е 
секако намалувањето на емисијата на CO2, за чие остварување во мај 2002 год. е 
ратификуван кјото Протоколот. со овој документ, земјите од ЕУ се обврзуваат 
до 2012 год. да ја намалат емисијата на стакленички гасови за 8% во однос на онаа 
во 1999 год. со тоа, глобалниот пораст на температурата треба да се ограничи на 
2°C.  на ниво на ЕУ, до 2020 год., се предвидува намалување на  потрошувачката на 
енергија за 20%, а со тоа и намалување на емисијата на стакленички гасови. 

Во тој поглед, во р. Македонија, со  стратегијата за развој на енергетиката е 
поставена цел до 2020 година, во однос на 2006 година, да се намали енергетската 
интензивност за минимум 30%,  да се зголеми учеството на обновливите извори 
на енергија до износ повисок од 20% од вкупната потрошувачка на финална 
енергија, емисиите на стакленички гасови да се намалат за 30% и да се намали 
специфичната емисија на стакленички гасови од електроенергетскиот сектор 
(мрежниот фактор) за 20% во однос на сценариото базирано само на јаглен.

согласно анализите за потрошувачката на енергија во ЕУ за 2009 год., јавните 
објекти и објектите за домување се карактеризираат со најголема потрошувачка, 
односно 40% од вкупната потрошeна енергија (слика 1.3). на индустрискиот 
сектор отпаѓаат 33% од вкупната потрошувачка. градежниот сектор и градежната 
индустрија опфаќаат 15-20% од вкупното индустриско производство и се цврсто 
поврзани со другите индустриски сектори, па една од мерките што се предлагаат 
за да се постигне помала потрошувачка на енергија е интервенција во овој сектор. 

објектите имаат голема побарувачка на енергија, пред сè топлинска, но бележат 
и големи загуби на истата (слика 2.1 и слика 2.2). 
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Друго 16 %

Затоплување 52 %

греење на вода 9 %

готвење 5 %

осветлување 14 %

Ладење 4 %

Слика 2.1. Потрошувачка на енергија во јавните објекти во ЕУ

Затоплување на 
просторот 57%

греење на 
вода  25 %

готвење 7 %

Електрични 
апарти 11 %

Слика 2.2. Потрошувачка на енергија во станбените објекти во ЕУ

Зградите имаат век на траење од 50-100 год. Предизвикот за интервенција, 
од аспект на енергетска ефикасност, лежи во старите згради бидејќи тие го 
сочинуваат најголемиот процент од пазарот на недвижност и исто така, после 
одреден временски период, неопходна е промена на старите системи вградени 
во нив (системите за греење, осветлување итн.). Посебно во послабо развиените 
земји бројот на неефикасни и руинирани згради, како и системи за греење, е 
фрапантно голем. конкретно, на територијата на р. Македонија околу 1/2 од 
објектите се енергетски неефикасни и повеќе од евидентна е потребата од нивна 
итна реконструкција. 

на слика 2.3 се дадени топлинските загуби на некои потенцијални места 
(извори) на загуба на топлинска енергија, во просечен станбен објект. 
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кров
 (2

2%
)

Прозорци (13%)

Прозорци
(20%) Ѕид (25%)

Подрум
(20%)

П
од

ру
м

(2
0%

)

Слика 2.3. Загуби на топлинска енергија во просечен градежен објект

Многу поекономично е критериумите за топлински квалитет и енергетска 
ефикасност да се задоволат и вградат уште во фазата на проектирање и изведување 
на објектот, отколку да се интервенира во модифицирање и осовременување 
на постоен објект кој не ги задоволува релевантните енергетски барања. 
инвестирањето во нова енергетски ефикасна зграда може да донесе заштеда од 
20-30% во вкупната потрошувачка на топлинска енергија. Затоа, потребно е да се 
изврши правилна проценка на трошоците и добивките, имајќи во предвид дека 
добивките се повеќекратни, а трошоците за енергетски ефикасни материјали се 
повисоки од обичните.

градежната индустрија мора да поведе иницијатива и да најде алтернативни 
начини на градење, со користење на обновливи извори на енергија и чисти и 
еколошки материјали што можат да се рециклираат и повторно да се употребат. 

Можностите за намалување на енергијата која се троши во зградите преку 
нови иновативни материјали се големи но,  решавање на енергетскиот проблем 
не е можно со примена на само еден материјал, еден систем или една компонента. 
Денес е потребен холистички и интегриран пристап за оптимизација на проектот 
на градежниот објект од аспект на одржливи перформанси и иновативност во 
композицијата  и функционалноста на материјалите и продуктите. 

Приоритет во иднина треба да имаат таканаречените “зелени објекти” и 
објектите со ниска и “нула” енергија. овие објекти бележат ниска потрошувачка 
на енергија не само во фазата на градење, туку и при експлоатација.



ЕН
ЕРГЕТ

с
К

А
 Еф

И
К

А
с

Н
О

с
Т Н

А
 О

бјЕК
Т

И

30

Еколошко однесување на објектот

Еколошки-пријателскиот објект е конструкција која е корисна или не 
причинува штети на животната средина. Познат и како “зелен објект”, овој тип на 
конструкција е ефикасен во својата употреба на локални и обновливи материјали, 
како и во енергијата потребна за негово градење. 

Еко-пријателскиот објект е развиен како одговор на знаењето дека објектите 
често имаат негативно влијание врз нашата околина и природните ресурси. 

Општо е договорено дека еко-објектите се конструкции што се лоцирани, 
проектирани, изградени, реновирани и се во функција според енергетски 
ефикасни упатства, и дека тие би имале позитивно еколошко, економско и 
општествено влијание врз нивниот животен циклус. 

Еколошкото однесување на објектот ги опфаќа сите еколошки интерференци 
“од лулка до гроб”. тоа вклучува: 

• експлоатација и обработка на сиров материјал,
• изработка, производство на градежни материјали и конструкции, 
• доставување, транспорт и инсталација, 
• употреба, повторна употреба (рециклирање), 
• управување со отпад. 

однесувањето кон животната средина воглавно се мери во врска со широк 
опсег на потенцијални ефекти, како што се:

• потенцијалот за глобално затоплување, 
• исцрпување на озонот од стратосферата, 
• формирање на слој од озон (смог), 
• закиселување на земјата и водените ресурси, 
• исцрпување на фосилните горива, 
• употреба на водата, 
• отровни ослободувања во воздухот, водата и земјата. 

ЕУ директиви за енергетска ефикасност

Потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија во објектите е 
голем но, потребна е суштествена промена во деловната логика, во државната 
политика и во човековата свест.  Потребни се јасна цел, транспарентни и 
недискриминаторски правила и процедури за спроведување на поставените цели 
и можеби најбитно од сè е подигањето на јавната свест преку информативни 
програми.  

Европската Унија, до денес, разви стратегии и целни групи за енергетска ефикасност 
кои се стремат да создадат синергија помеѓу националните политики и стремежите 
на Унијата. Посветеноста за решавање на климатските проблеми, во комбинација со 
регионалните стремежи за одржлив развој, допринесе за констелација на политички 
структури кои ја поставија енергетската ефикасност како приоритет на иднината. 
токму затоа ЕУ е активно вклучена во голем број на енергетски стратегии и програми. 
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EУ  Директива за енергетска ефикасност на згради,  2002/91/EC

Еден од клучните документи е Директивата за енергетска ефикасност на згради, 
Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2002/91/EC,EPBD), усвоена 
од страна на земјите членки на ЕУ и Европскиот парламент на 16ти декември 
2002 год. таа претставува многу важен легален инструмент за постигнување на 
стабилна енергетска сигурност и мерка која вклучува голем број на актери од 
различни дејности и мотивации: градежни инженери, архитекти, производители 
на градежни материјали, инсталации и опреми, сопственици и воопшто сите 
потрошувачи на енергија во ЕУ. Воведена е со цел да се постават на исто ниво 
енергетските барања во сите земји членки, а поради претходните разлики во 
стандардите и малиот вкупен учинок во секторот за енергетска ефикасност.

основна цел на Директивата е да промовира подобрување на енергетската 
ефикасност на зградите во рамките на Заедницата, земајќи ги предвид надворешните 
климатски и локални услови, внатрешните климатски барања и економичноста. 
таа го дефинира терминот “енергетска карактеристика на градежен објект” како 
количина на енергија која реално се троши, или е проценета дека е потребна за 
задоволување на потребите при стандардна употреба на објектот, која вклучува 
греење, ладење, греење на топла вода, вентилација, осветлување и греење на 
санитарна топла вода. оваа количина на енергија се добива преку пресметка 
на еден, или повеќе нумерички показатели кои ја земаат предвид вградената 
изолација во обвивката на зградата, техничките карактеристики на инсталациите, 
изложеноста на сонце, обликот и ориентацијата на објектот (север-југ), влијанието 
на соседните конструкции, производството на енергија од сопствени извори и 
други влијателни фактори (слика 2.4). 

     

Експлоатација/ 
навики на

корисниците

Автоматски 
 систем

Пумпи и  
вентилатори

Осветлување 
и опрема

санитарна  
топла вода HVAC 

системи

Обвивката 
на зградата

Слика 2.4.  Фактори кои влијаат на потрошувачката на енергија                     
во еден објект
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ЕУ Директива за енергетска ефикасност на крајните корисници и 
услуги -2006/32/EC

Директивата е насочена кон подобрување на ефикасноста на непосредната 
потрошувачка на енергија и претставува регулатива за целосно подобрување 
на сигурноста за обезбедување на енергија, намалување на зависноста од увоз 
на енергија, намалување на емисијата на со2 од енергетскиот сектор,  меѓутоа и 
зголемување на конкурентноста во Европската економија. 

ЕУ Директива за интегрирана превенција од загадување и контрола - 
2008/1/ЕC

Целта на оваа Директива е да се постигне интегрирана превенција од загадување 
и контрола на зголемувањето на загадувањето од одредени активности. со неа 
се предвидуваат мерки за заштита или намалување на емисиите во воздухот, 
водата и тлото од зголемени активности, вклучувајќи и мерки кои се однесуваат 
на отпадот, а се со цел да се постигне високо ниво на интегрирана заштита на 
животната средина.

ЕУ Директива за енергетска ефикасност на згради 2010/31/EC

оваа Директива претставува подобрена верзија на ЕУ Директивата 2002/91/
EC (EPBD) и ги покрива сите аспекти на енергетската ефикасност на објектите 
во обид да се воспостави потполно интегриран пристап. овој интегриран 
пристап треба да води сметка за повеќе аспекти (инсталациите за греење и 
ладење, светлосните инсталации, позицијата и ориентацијата на зградата) кои 
ја утврдуваат енергетската ефикасност, а не само квалитетот на изолацијата на 
зградата. Четирите клучни точки на оваа директива се: 

• заедничка методологија за пресметување на интегрираните енергетски 
перформанси на зградите, 

• минимум стандарди за енергетските перформанси на нови згради и на 
постоечките згради кои подлежат на поголемо реновирање, 

• енергетски сертификат на нови и постоечки згради, и за јавни згради, приказ 
на овој сертификат и други релевантни информации, 

• редовна инспекција на бојлери/котли и системи за централно климатизирање 
– ладење и греење во згради и дополнителна проценка на топлинските 
инсталации кај кои бојлерите/котлите се постари од 15 години. 

ЕУ Директива за енергетска ефикасност - 2012/27/EU

Директивата за енергетска ефикасност-ЕЕД (Energy Efficiency Directive–EED), 
претставува најопсежна директива за енергетска ефикасност во законодавството 
на Европската Унија. таа е последна од серијата на директиви за енергетска 
ефикасност. со оваа Директива се опфатени сите крајни корисници во сите сектори, 
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со исклучок на транспортот. со Директивата е воспоставена заедничка рамка на 
мерки за промоција на енергетската ефикасност во Унијата и за постигнување на 
целта до 2020 година потрошувачката на енергија да се намали за 20%.

Директивата е поврзана со другите енергетски директиви во ЕУ. така на пример 
со Директивата се поставени амбициозни планови за реновирање на постојните 
објекти, бидејќи, како што е познато, повеќе од 70% од објектите во ЕУ се градени 
до 1990 година. До овој период енергетските перформанси се многу пониски во 
однос на тековните.

Меѓу поважните елементи на ЕЕД се:
• секоја земја членка на Унијата треба да утврди долгорочна инвестициона 

стратегија за реновирање на станбените и комерцијалните објекти. ова е од 
особена важност за објектите од јавниот сектор, кои се во сопственост или се 
користени од владините институции, бидејќи за овие објекти со Директивата 
се бара секоја година 3% од вкупната површина, која се грее или лади, да се 
реновира,

• во сите земји членки треба да се спроведува енергетска контрола. контролите 
треба да се прават кај сите финални потрошувачи, 

• во колку некоја земја смета дека на национално ниво техничката 
компетентност е недоволна, ќе биде потребно да се организира едукација, 
сертификација и акредитација за контролори, изведувачи на енергетските 
услуги, и овој процес треба да заврши до декември 2014 година,

• земјите членки треба да воведат насоки за промоција на можностите за 
заштеда на енергија со примена на ефикасни системи за греење и ладење на 
регионално и локално ниво,

• земјите членки треба да предложат мерки за отстранување на сите бариери 
за спроведување на мерките за енергетска ефикасност, вклучувајќи ги и 
финансиските, 

• земјите членки треба да помогнат во воведување на финансиско олеснување 
или да предвидат користење на постоечки финансии за реализација на 
мерките за подобрување на енергетската ефикасност,

• за успешно реализирање на препораките на Директивата, земјите членки 
се обврзани да дефинираат препознатлива национална цел за енергетска 
ефикасност и еднаш годишно да ја информираат комисијата за прогресот во 
остварувањето на таа цел.

Во оваа насока, во р. Македонија усвоени се: 
• Правилник за енергетска контрола,
• Правилникот за енергетски карактеристики на згради,
• стратегија за унапредување на ЕЕ во рМ до 2020 год., 
• стратегија за искористување на обновливи извори на енергија во рМ до  

2020 год., 

кои заедно со постојните: Закон за енергија, Закон за заштита на животната 
средина и Закон за градење на објекти во рМ, полека го трасираат патот кон 
потенцијално успешна енергетска ефикасност.
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Основни поими за енергија

Енергија претставува способност на одредено тело да врши работа, да генерира 
топлина и емитира светлина. 

Енергијата се дели на примарна и секундарна. 
• примарна енергија е енергија содржана во природна форма во носителот на 

енергијата (енергенсот), без процес на трансформација, 
• секундарна енергија е енергија добиена со енергетска трансформација од 

примарни ресурси (на пр.: лесно течно гориво, бензин, електрична енергија, 
топлинска енергија и др.).

финална (непосредна) енергија е енергијата што доаѓа до крајниот корисник, 
односно енергија на границата на системот (зграда). таа може да биде и примарна 
и секундарна.

Корисна енергија е енергијата што може директно да се користи за задоволување 
на потребите на крајните корисници.

ПРИМАРНА
ЕНЕРГИјА

секундарна 
енергија

Процеска 
топлина

Директна 
топлина

Механичка  
енергија

светлина

Други форми 
на енергија
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Слика 2.5. Примарна, секундарна, финална и корисна енергија

некои природни форми на енергија може директно да се користат. Други 
мора да се подложат на одредени процеси на претворба за да се дојде до корисна 
(употреблива) форма на енергија.
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Примарните форми на енергија може да се поделат на:
• конвенционални и неконвенционални извори на енергија (ресурси),
• необновливи и обновливи извори на енергија (ресурси).

Конвенционални извори на енергија сè: јаглен, сурова нафта, природен гас, 
биомаса, енергија на водни текови (хидроенергија), нуклеарни горива (уран, 
ториум, деутериум)

Неконвенционални извори на енергија сè: енергија на сончево зрачење, 
геотермална енергија, енергија на воздушно струење, енергија на големите водени 
басени (морски бранови, плима и осека)

Обновливи извори на енергија сè: енергија на сончево зрачење, хидроенергија, 
биомаса, геотермална енергија, енергија на воздушно струење (ветер), енергијата 
на морските бранови (плима и осека) и др.

Необновливи извори на енергија се: јаглен, нафта, природен гас, нуклеарната 
енергија.

Обновливи извори на енергија

Денес кај луѓето сè повеќе расте совеста за опасностите кои ги носи зголеменото 
загревање на атмосферата и загадувањето на животната средина како последица 
на прогресивниот раст на потрошувачката на енергија воглавно добиена од 
фосилните горива. Поради ова, но и поради ограничените ресурси на фосилни 
горива проследено со континуирано зголемување на нивната цена, светот сè 
повеќе се ориентира кон пронаоѓање на поефикасен начин на производство на 
енергија, посебно фокусирајќи се кон обновливи извори на енергија, а тоа се: 

• енергија од сонце,
• енергија од ветер,
• хидроенергија,
• геотермална енергија,
• енергија од биомаса,
• енергија не бранови и морски струи, 
• енергија од плима и осека. 

Можноста за искористување на потенцијалните алтернативни облици на 
енергија најмногу зависи од карактеристиките на соодветниот облик на обновлива 
енергија, како и од степенот на технолошки развој на уредите и системите кои се 
применуваат. 

основна карактеристика на обновливата енергија е нејзината неконтролирана 
променливост во тек на време. тоа ја наметнува потреба од нејзино складирање и 
внимателна регулација, со цел да може да се усогласи моментално расположливата 
енергија со потрошената и потребите од помошен, фосилен, извор на енергија. 
различната расположливост на обновливата енергија на различни локации 
наметнува потреба од познавање на потенцијалот за искористување на енергијата 
и внимателно димензионирање на системите за искористување, во зависност од 
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локацијата на нивното вградување. определувањето на овој потенцијал често 
пати вклучува долгогодишно следење на метеоролошките параметри за избраната 
локација, како на пример брзина на ветер, сончево зрачење итн. 

Ефикасноста на трансформација на обновливата во корисна енергија е околу 
50% за сончеви топловодни колектори, 10% за фотонапонски ќелии, 70% за 
топловодни котли на биомаса, 60% за хидроелектрани, 30% за електрани на ветер, 
75% за електрани кои користат енергија на плима или бранови. 

За искористување на обновливите енергии неопходно е спроведување на 
темелна технолошко-економска анализа на изводливост на одделни решенија со 
примена на мултидисциплинарен пристап кој вклучува различни области, како 
геологија, градежништво, електротехника, архитектура, машинство, хемија, 
метеорологија, биологија итн. имено користењето на обновлива енергија поради 
својата комплексност и значајно поголемите трошоци по единица доставена 
енергија на корисник подразбира висока еколошка освестеност на локалната 
заедница.

Учеството на обновливите извори на енергија во вкупното производство на 
енергија во Европската Унија во 2009 година, прикажано е на слика 2.6, додека 
учеството на обновливите извори на енергија за добивање на топлинска енергија 
е прикажано на слика 2.7. Предвидувањата на ЕУ за зголемување на примената на 
обновливи извори на енергија до 2020 год. прикажани се на слика 2.8.

Друго 0,3 %
нуклеарна 
енергија 5,6 %

обовливи 
извори  12,9 %

нафта и нафтени 
деривати   31,7 %

Цврсти  
 горива 28,4 %

гас 21,2 %

Слика 2.6. Учество на одделни извори на енергија во вкупното производство 
на енергија во ЕУ во 2010 година
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гас 47,1 %

нафта и нафтени 
деривати 5,6% 

обновливи 
извори  3,9 %

Друго 4,4 %

нуклеарна  
енергија 0,2 %

Цврсти горива 
38,7 %

Слика 2.7. Учество на одделни извори на енергија во производство на 
топлинска енергија во ЕУ во 2010 година

топлински пумпи

биомаса

Ветер
Плима, осека, бранови
сончева енергија

геотермална ен.

Хидроенергија

Слика 2.8. Примената на обновливи извори на енергија во ЕУ до 2020 год.

искористувањето на обновливите извори на енергија во Македонија во 2005 
година, сведено на просечна хидрологија, изнесувало 3016 (GWh). 
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геотермална 
енергија 3 %

големи 
хидролектрани    

31,7 %

ОИЕ Македонија 2005

Мали 
хидролектрани    

2 %

биомаса 59%

Слика 2.9. Релативно учество на обновливите извори на енергија во 
Македонија во 2005 година, сведено на просечна хидрологија

Енергија од биомаса

Под поимот биомаса се подразбира било која биолошки разградлива органска 
материја, добиена од флората при трансформација на видливиот дел од спектарот 
на сончево зрачење со процесот на фотосинтеза, или од животинско потекло.

користењето на биомасата не влијае врз глобалното затоплување. биоенергијата 
може да биде одлична замена на фосилните горива. со тоа се намалува количината 
на стакленички гасови кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина.

биомасата може да се користи директно или индиректно, со нејзина 
трансформација во цврсто, течно или гасно гориво. биомасата обично е домашен 
производ, кој не зависи од движењето на цените на глобално ниво, а со тоа 
претставува независен начин на снабдување со енергија.
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според енергетскиот биланс, биомасата учествува со 6% од вкупната примарна 
енергија во р.Македонија, односно 9,5% од вкупната потрошувачка на енергија. 
најупотребуван ресурс од биомасата во р.Македонија е дрвото. биомасата, во 
форма на дрво или јаглен речиси исклучиво се користи во домашниот сектор.

р.Македонија има голем потенцијал за искористување на биогасот од 
животинско ѓубриво за енергетски намени, како и производство на биогориво од 
растителни култури.

Геотермална енергија
Земјата е еден голем резервоар на топлинска енергија, но најголем дел од таа 

енергија е скриена длабоко во неа. ако се оди од површината кон центарот на 
Земјата, температурата сè повеќе и повеќе се зголемува. 

геотермалната енергија на површината на Земјата се појавува со природните 
појави како што се: вулкани, гејзери, извори и бари на топла вода. геотермалната 
енергија, поточно топлата вода и пареа која излегува на површината, или се наоѓа 
во горните слоеви на земјината површина, може да се користи како извор на 
топлина за загревање на објекти, но исто така може да се користи и за производство 
на електрична енергија. изворите на геотермална вода со ниски температури 
најмногу се користат за загревање на индивидуални станови за живеење. исто 
така, геотермалните извори со недоволни температури се користат за лекување и 
рекреација.

Енергија од ветерот

Енергијата на ветерот (или еолската енергија) е една од првите форми на енергија 
која ја користел човекот. Уште старите Египќани ја користеле за задвижување 
на своите бродови и ветерни мелници. Ваквиот начин на искористување на 
ветерната енергија, подоцна вклучувајќи и пумпи за вода, се задржал до крајот на 
деветнаесеттиот век.
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Денес енергијата на ветерот се користи за добивање на механичка и електрична 
енергија. количеството енергија што ќе се добие зависи од брзината на ветерот.

За трансформација на енергијата од ветерот во електрична енергија е 
конструирана ветерната турбина. Помасовна употреба на ветерните турбини 
започнала во триесеттите години од минатиот век, кога во руралните области на 
саД биле изградени илјадници мали ветерници.

Хидроенергија

Хидроенергијата е еден од најмногу експлоатираните обновливи извори на 
енергија во република Македонија. Просторот во република Македонија, според 
конфигурацијата на теренот и климатските услови, е предодреден за искористување 
на проточните води од реките, преку изградба на брани и формирање на поголеми 
и помали акумулации. 

со потенцијалните хидроцентрали во република Македонија може да се 
покрие 10% до 20% од целата побарувачка на електрична енергија. со оглед на 
ограниченоста на природните ресурси во република Македонија, искористувањето 
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на хидропотенцијалот е од витално значење за развојот на електроенергетскиот 
сектор и државата во целост.

Енергија од сонцето 

Енергијата од сончевото зрачење е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив 
извор на енергија, која не ја загадува околината. 

интензитетот на сончевото зрачење на површината на Земјата зависи од 
времетраењето на светење на сонцето во текот на денот и аголот на сончевите 
зраци кон хоризонталната рамнина. сонцето дава два вида на енергија: светлосна и 
топлинска. Уредите во кои се врши апсорбирање и трансформирање на сончевото 
зрачење во топлина, се нарекуваат сончеви колектори. сончевите колектори, во 
зависност од конструкцијата, може да се користат за добивање на топла вода за 
централно загревање, или за производство на електрична енергија. сончевите 
фотоволтажни ќелии се многу поволен начин за производство на електрична 
енергија, бидејќи не користат системи за ладење, а со тоа не произведуваат емисија 
на CO2  и бука.

Енергијата од сончевото зрачење може да се искористи не само директно, 
туку и пасивно. Пасивното искористување на енергијата од сончевото зрачење 
подразбира примена на различни архитектонски мерки, со цел што поголема 
апсорпција и акумулација на дозрачената енергија во зградите и нејзина употреба 
за загревање на просториите.

Учеството на директното искористување на енергијата од сончевото зрачење 
во вкупната потрошувачка на енергија во светот и во поголемиот број на европски 
земји е воглавно помало од 0.1%. Досегашната пракса покажува дека во иднина 
не се очекува значително зголемување на овој удел, без оглед на многубројните 
обиди и прогресивниот раст на бројот на инсталирани колектори и фотонапонски 
ќелии. Меѓутоа, факт е дека сончевите системи можат значително да придонесат 
кон зголемувањето на годишната ефикасност на конвенционалните системи, 
покрај кои и најчесто се инсталирани како надополна.

иако географската позиција и климата во Македонија нудат одличен потенцијал 
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за искористување на сончевата енергија, истата се искористува на симболично 
ниво за загревање на водата во домаќинствата. со воведување на пазарна цена на 
електричната енергија од 2015 година и со очекуваното зголемување на цената на 
електричната енергија во регионов, предизвикано од цената која термоелектраните 
ќе треба да ја платат за емисија на стакленични гасови, сончевите системи ќе 
стануваат се поатрактивни.

Во Македонија вкупното годишно сончево зрачење варира од минимум  
1250 (kWh/m2) во северниот дел до максимум 1530 (kWh/m2) во југозападниот 
дел, што доведува до просечно годишно сончево зрачење од 1385 (kWh/m2), 
слика 2.10. годишниот просек за дневното зрачење варира меѓу 3,4 (kWh/m2) во 
северниот дел на земјата (скопје) и 4,2 (kWh/m2) во југозападниот дел (битола). 
климатските карактеристики - висок интензитет на сончево зрачење, како 
и неговото времетраење, температурата, влажноста, овозможуваат поволни 
услови за успешен развој на примената на сончевата енергија. континенталната 
клима со жешки и суви лета ја прави Македонија земја со повисок потенцијал за 
искористување на сончевата енергија од просечните Европски земји.

Слика 2.10. Мапа со ресурси на сончева енергија во Р. Македонија

Топлина

топлина е оној дел од внатрешната енергија на телата која поминува од 
едно на друго тело при изедначување на нивните температури, односно при 
воспоставување на топлинска рамнотежа. топлината Q е резултат на кинетичката 
енергија на молекулите и се мери во ј (Joul). 

температура е големина со која се мери отстапувањето од топлинската 
рамнотежа и е во непосредна врска со просечната брзина на движење, односно 
со кинетичката енергија на молекулите. како брзината, односно кинетичката 
енергија расте, расте и температурата на телото и обратно. 

Во SI системот за мерки се применуваат две температурни скали: келвинова 
температурна скала и Целзиусова температурна скала. соодветните мерни 
единици се 1к и 1oс. 
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Механизми на пренос на топлина

Дефиниција: „Пренос на топлина” е  физички феномен кај кој топлината 
секогаш се движи од материјална средина со повисока температура кон 
материјална средина со пониска температура.

Промената на топлината во единица време се нарекува топлински проток, се 
означува со симболот ф, а се мери во ј/ѕ = W (Watt), додека густина на топлински 
проток претставува количество топлината што во единица време поминува низ 
единица површина и се бележи со q, а се мери во W/m2.

Преносот на топлина генерално е проследен со промена на температурата во 
просторот и времето, така што температурното поле се дефинира со изразот:

                                                                (3.1)

ако во внатрешноста на набљудуваното тело се поврзат сите точки со иста 
температура, се добиваат изотермни површини, кои, ако се пресечат со рамнини 
ќе се добијат линии-изотерми. изотермните површини можат, но не мора, да се 
затворат во внатрешноста на набљудуваното тело, но никогаш не се сечат бидејќи 
во една иста точка е невозможно да се постигнат две различни температури.

имајќи ја предвид временската зависност, температурната распределба 
и размената на топлина поврзана со неа може да биде стационарна или 
нестационарна. ако во тек на преносот на топлина сите големини-температура, 
топлински проток или густина на топлински проток временски не се менуваат, 
промената на топлината е стационарна. тоа значи дека секој, па и најмалиот дел од 
телото мора во тек на одвивањето на процесот да прими и предаде иста количина 
на топлина. ако тој услов не е исполнет и телото прима повеќе топлина отколку што 
предава, во телото ќе дојде до акумулација на енергија, односно до зголемување на 
температурата. и обратно, ако телото предава повеќе топлина отколку што прима, 
температурата на телото ќе се намали. тоа значи дека температурата на телото 
и промената на топлината ќе се менуваат со текот на времето и станува збор за 
нестационарна промена на топлината. 

кај зградите во зима топлината се движи директно од сите загреани простории 
за живеење кон надвор, како и кон соседните незагреани простории-тавани, 
гаражи и подруми. спротивно, преку лето кога надворешната температура е 
повисока топлината се движи од надвор кон внатрешноста на зградата.

генерално се разликуваат три начини на пренос на топлина:
 → кондукција или спроведување,
 → конвекција или циркулирање ( со или без промена на агрегатната состојба),
 → радијација или зрачење.
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радијација

кондукција

конвекција

Слика 2.11. Механизми на пренос на топлина

Кондукција

кондукцијата е начин на размена на топлина, кој се случува во цврсти тела, но 
може да се појави и кај течностите или гасовите. кондукцијата е начин на размена 
на топлината при што топлината се пренесува на различни атоми и молекули со 
нивен директен допир, односно при нивниот судир. со оглед на тоа дека молекулите 
со повисока температура имаат поголема кинетичка енергија, тие во судир со 
молекулите со пониска температура ќе им предадат дел од својата енергија, со што 
ќе се забават. Преносот на топлина е секогаш насочен од честичките со повисока 
температура спрема честичките со пониска температура.

со оглед дека нултиот закон на термодинамиката вели дека изолираниот 
систем, препуштен сам на себе, има тенденција за постигнување на рамнотежа 
(топлинска), нерамномерната распределба на температурата во внатрешноста на 
телото може да се одржи само под услов телото во средината во која се наоѓа да е 
трајно изложено на променливи температурни услови кои водат кон нарушување 
на рамнотежата. 

Слика 2.12. Пренос (трансфер) на топлина по пат на кондукција
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фуриев закон

За стационарно спроведување на топлина низ рамен хомоген слој, без 
постојани топлински извори и под претпоставки дека спроводливоста на топлина 
е константна, топлинскиот проток по пат на кондукција се пресметува според 
изразот:

                              (3.2)

каде што:
ф е топлински проток во (W); т1-T2 е температурна разлика во (к); а е 

површина нормална на правецот на промената на топлината во (m2); d е дебелина 
на слој во (m); λ е топлинска спроводливост на материјалот во (W/m·K).

именителот во оваа равенка 3.2 се нарекува специфичен топлински отпор R и 
истиот се мери во (m2K/W).

За елемент кој е составен од повеќе слоеви топлинскиот проток по пат на 
кондукција се пресметува според изразот:    

       (3.3)

Слика 2.13. Еднодимензионалнa кондукција низ елемент со повеќе хомогени 
слоеви

Топлинска спроводливост на материјалите

коефициентот на топлинска спроводливост на материјалот претставува 
количество топлина што во единица време ќе се пренесе низ единица површина 
од 1 m2 при температурна разлика од 1ок на 1m должен  од телото.
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Коефициент на топлинска спроводливост

Слика 2.14. Коефициент на топлинска спроводливост на материјалот

топлинската спроводливиот на материјалите, λ, е физичко својство на 
материјалите, кое зависи од природата на разгледуваниот материјал, неговата 
температура, притисокот и влажноста и истата се определува на експериментален 
начин со мерење. 

со оглед на вредноста на топлинската спроводливост на поодделните материјали 
истите се поделени на две групи: спроводници и изолатори. топлинската 
спроводливост за чистите метали се движи во граници од неколку стотини, за 
неметални материјали и гасови е под единица, додека за градежните материјали во 
просек се движи околу 1(W/m·K) до 3(W/m·K). За изолациони материјали пожелна 
е, што е можно пониска вредност на топлинската спроводливост, односно што 
повисок топлински отпор, и истата се движи околу 0,04 (W/m·K). 

Материјалите со голема густина имаат поголема вредност на коефициентот 
на топлинска спроводливост. Порозните материјали покажуваат слаба 
спроводливост. тоа се објаснува со фактот што топлинската спроводливост на 
заробениот воздух што се наоѓа во внатрешноста на порите е многу помала од 
коефициентот на топлинска спроводливост на самата цврста материја. 

Ефективната вредност на топлинската спроводливост на порозните материјали 
значајно зависи од содржината на влага во материјалот. тој факт се објаснува со 
фактот дека топлинската спроводливост на влагата, која го исполнува просторот 
во порите наместо воздухот, повеќе од 20 пати е поголема од топлинската 
спроводливост на воздухот. 

топлинската спроводливост на градежните материјали генерално расте со 
пораст на температурата. Причина за тоа е пораст на топлинската спроводливост 
на основниот материјал, како и порастот на топлинската спроводливост на 
воздухот во порите на материјалот. 

Во градежната пракса зависноста на топлинската спроводливост на 
материјалите од температурата, нема големо практично значење, бидејќи се 
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работи за релативно мал интервал на промена на температурата на градежните 
елементи. За топлинска пресметка во градежништвото се користи вредноста на 
топлинската спроводливост определена при средна вредност на температурата од 
10°с. 

топлинскиот отпор на слојот направен од хомоген материјал зависи од 
дебелината на слојот и од својствата на материјалот, односно од топлинската 
спроводливост. Зголемувањето на топлинскиот отпор се постигнува или со 
зголемување на дебелината на слојот (слика 2.15) или со избор на материјал со 
пониска вредност на топлинска спроводливост λ (слика 2.16).

Слика 2.15. Кондукција низ слоеви со различна дебелина

Слика 2.16. Кондукција низ слоеви со различна топлинска спроводливост
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специфичен топлински капацитет и топлинска дифузија

специфичен топлински капацитет на материјата е физичко својство на 
материјата. Во термодинамиката се означува со симболот с, а мерна единица е 
(ј/кg·к).  се дефинира како количина на топлина која треба да се акумулира во 
единица маса на материјалот (под одредени услови) за да се промени температурата 
за 1к. 

Водата има една од најголемите вредности за специфичен топлински капацитет. 
За загревање односно ладење 1 килограм вода за еден келивинов степен потребно 
е да се обезбеди околу 4200 (ј) топлина, што е во просек околу десет пати повеќе 
отколку кај металните материјали. 

Производот m·c (J/K), се нарекува топлински капацитет на материјата, а 
претставува способност на материјата при загревање да акумулира одредена 
количина на топлина така што ќе доведе до промена на температурата за 1к. 

Величина која е значајна при анализа на нестационарно спроведување на 
топлина е температурната спроводливост или топлинска дифузија:

      (3.4)

Вредностите на топлинската дифузија укажуваат на брзината на промена на 
температурата, што значи дека во волуменот на тврдата материја брзо ќе дојде 
до изедначување на температурата доколку тврдата материја има поголема 
вредност на коефициентот а. температурната спроводливост претставува мерка 
на топлинската инерција. Металните материјали имаат поголема вредност на 
коефициентот на топлинска дифузија од градежните материјали.

( (
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Конвекција

Конвекцијата е трансфер на топлина кој се јавува како резултат на движење 
на флуид (течност или гас) покрај цврста површина.

Ламинарно

Слика 2.17. Пренос на топлина со конвекција

Во зависност од температурата на цврстото тело и флуидот, еден од нив ќе 
предава (потоплиот), а другиот (поладниот) ќе прима топлинска енергија. колку е 
поголема брзината на движење на флуидот толку повеќе се зголемува конвекцијата. 
Предуслов за конвекција е да постои турбулентно струење во флуидот за да се 
оствари мешање на честичките од потоплите кон поладните слоеви и обратно. 
При ламинарно струење честичките се движат по паралелни патеки и на тој начин 
честичките на флуидот не се мешаат. 

При турбулентно движење коефициентот на спроведување  е поголем, а при 
ламинарно движење е помал. колку е подебел ламинарниот слој толку  е поголем 
и термичкиот отпор и се постигнува поголем пад на температурата.

Движењето на флуидите може да биде преку природна - слободна конвекција 
или преку присилна - принудна конвекција. 

Природна конвекција настанува кога движењето на флуидот е под дејство 
на гравитационите сили. овој трансфер на топлина настанува како резултат на 
циркулација на флуидот поради промена на густината при негово  загревање или 
ладење. Пример на природна конвекција е движењето на топлиот воздух нагоре, 
предизвикано од загреани предмети.
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Слика 2.18. Природна конвекција

Принудна конвекција е трансфер на топлина преку движење на флуидите при 
дејство на надворешни влијанија, како пумпа или вентилатор, поради разлика во 
притисоците, или пак поради разлика во геодетската висина. Пример за принудна 
конвекција се: фенови, климатизери  и т.н. 

количеството пренесена топлина по пат на конвекција зависи од неколку 
фактори: 

• брзината на флуидот,
• густината и агрегатната состојба на флуидот,
• температурата на флуидот и ѕидот, 
• форма, положбата и рапавоста на ѕидот, 
• спроводливоста на флуидот итн. 

трансферот на топлината вообичаено е пропорционален со температурната 
разлика помеѓу двата материјали, така што специфичниот топлотен проток на 
единица површина е даден со изразот: 

                                      (3.5)
додека топлинскиот проток ф при конвекција е даден со изразот:

             (3.6)
  
каде што:
 qc e топлински проток во (W); q е специфичен топлински проток во (W/m2);  

hc е коефициент на конвективен премин на топлина во (W/m2K); Тz е температура 
на површината на ѕидот во (oC); Tf е тепмература на флуидот подалеку од ѕидот во 
(oC), А е површината на ѕидот во (m2).
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Коефициент на конвекција претставува количество на топлина што за единица 
време 1 (s) се пренесува низ единица површина 1 (m²), при температурна разлика 
Δт од 1 (oC). коефициент на конвекција најчесто се определува експериментално.                             

Во општ случај вредноста на коефициентот на премин на топлина зависи од 
големината и обликот на телото-градежниот елемент, начинот на струење, односно 
насоката на топлинскиот проток на флуидот, од брзината на струење на флуидот 
(кај побрзо движење на флуидот конвекцијата е поизразена), од температурата 
на градежниот елемент, од температурата на флуидот, како и од својствата на 
флуидот кој струи на површината. 

кај вертикалните градежни елементи насоката на топлинскиот проток не влијае 
значајно на вредноста на коефициентот на премин на топлина со конвекција. 
Меѓутоа, кај хоризонталните рамнини насоката на топлинскиот проток е од 
пресудно значење (слика 2.19). За топлински проток со надолна насока вредноста 
на коефициентот на премин на топлина е многу помал отколку при топлински 
проток со надолна насока. Ваков топлински проток е карактеристичен кај 
меѓукатни конструкции над незагреани подруми, кога температурата на воздухот 
во просторијата е поголема од температурата на подот. со оглед на тоа дека 
воздухот кој се наоѓа до подот е со пониска температура и поголема густина, доаѓа 
до конвективен пренос на топлина.  Пример на влезен топлински проток се јавува 
кај подни конструкции со вградено подно греење, каде се загрева поладниот 
воздух кој пристигнува на површината на подот, со што се намалува густината. 
Загреаниот воздух се подигнува и предизвикува движење кое значајно ја зголемува 
вредноста на конвективниот коефициент на премин на топлина.

ако го воведеме поимот за површински топлински отпор:

                                                        (3.7)

неговата вредност ќе зависи од насоката на пренос на топлина и за 
карактеристични случаи дефинирана е во табела 2.1.

Топлински отпор: Rse=Rout  ; Rsi=Rin

хоризонтален

вертикален нагорен

вертикален надолен

       
Слика 2.19. Топлински проток: хоризонтален, вертикален нагорен и 

вертикален надолен
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Табела 2.1. Површински топлински отпори кај градежни елементи

Површински  
отпори 

(m²K/W)

правец и насока на топлсински проток

нагорен хоризонтален надолен

Rsi 0,10 0,13 0,17
Rsе 0,04 0,04 0,04

Радијација

Во вселената не постојат честички помеѓу сонцето и Земјата, па не постои 
кондукција и конвекција.  

 
како тогаш топлинската енергија од сонцето доспева на Земјата??? 

радијација

сите супстанци на температура над апсолутна нула поседуваат внатрешна 
енергија која може да се емитира во форма на електромагнетни бранови. 

Радијацијата претставува трансфер на енергија преку електромагнетни 
бранови кои можат да патуваат низ вакуум или флуид. 

ако две тела имаат различна температура (различна внатрешна енергија), 
потоплото тело емитира зрачна енергија кон поладното тело, но и поладното тело 
емитира зрачна енергија кон потоплото. Во крајниот биланс, сепак поладното 
тело се затоплува, бидејќи потоплото тело емитира повеќе топлина отколку што 
прима, а поладното обратно.

согласно Stefan – Boltzmann-овиот закон за апсолутно црно тело, вкупната 
емитирана енергија од единица површина на апсолутно црно тело во единица време 
e директно пропорционална со четвртиот степен од апсолутната температура на 
црното тело:
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      (3.8)

Во општ случај на сиво тело специфичниот топлински проток е: 
                  (3.9)

специфичен топлотен проток  од површина што зрачи се добива со изразот: 
             (3.10)
каде:
 εе - коефициент на емисија на површината што зрачи 
 φ - фактор на конфигурација (положба) 
 σ = 5.67*10-8 (W/m2 0C)  -Stefan Boltzmann-ова константа 
 Т - апсолутна температура на површината што зрачи ( оC) 
резултатниот специфичен топлотен проток од емитирачката површина на 

површината што прима е даден со изразот:

      (3.11)
каде:
 ε - резултантен коефициент на емисија на површините што зрачат.

Топлински отпор на градежни елементи

Постапката за пресметување на вкупниот топлински отпор на градежните 
елементи се спроведува пресметувајќи ги топлинските отпори на секој хомоген 
слој и додавајќи ги површинските топлински отпори. 

согласно стандардот MKS EN ISO 6946 хомоген топлински слој е слој со 
константна дебелина чии топлински својства се униформни. топлинскиот отпор 
на хомоген слој се пресметува според изразот:

      (3.12)

каде што:

d  -  дебелина на слојот материјал во (m) 
λ  -  топлинска спроводливост на слојот материјал во (W/m·K).



ЕН
ЕРГЕТ

с
К

А
 Еф

И
К

А
с

Н
О

с
Т Н

А
 О

бјЕК
Т

И

54

Слика 2.20. Премин на топлина низ градежен елемент составен од повеќе 
хомогени слоеви

Пресметка на вкупен топлински отпор на градежен елемент од хомогени 
слоеви

Вкупниот топлински отпор на рамен градежен дел кој се состои од повеќе 
хомогени слоеви нормални на правецот на топлинскиот ток, се пресметува според 
равенката:

                                 (3.13)

каде што:
R1, R2, …Rn се отпори на премин на топлина на поодделните хомогени слоеви 

во (m2к/W); Rsi, Rse се површински отпори на премин на топлина, соодветно 
внатрешен, односно надворешен отпор во (m2к/W).

Коефициент на топлинска спроводливост

Пренесувањето на топлината од флуидот од едната страна на ѕидот на флуидот 
до другата страна на ѕидот се нарекува премин на топлина. Преминот на топлина 
секогаш вклучува два вида транспорт на топлина: конвекција на граничните 
рамнини од ѕидот, кондукција низ ѕидот (еднослоен или повеќе слоен) и, доколку 
постои, размена на топлината преку радијација на граничните површини.



Ен
ЕргЕтс

к
а

 Еф
и

к
а

с
н

о
с

т н
а

 о
бјЕк

ти

55

Слика 2.21. 

внатрешна темп. на воздух

конвекција и радијација на 
внатрешна површина на ѕид

Пренесување на топлина низ 
ѕидот со кондукција

конвекција и радијација на 
надворешна  површина на ѕид

надворешна 
темп. на воздух

Премин на топлина низ еднослоен рамен ѕид

коефициентот на топлинска спроводливост U претставува реципрочна 
вредност на вкупниот топлински отпор изразена во (W/m2·K).

          (3.14)

Пресметаната вредност U не смее да биде поголема од најголемите дозволени 
вредности на коефициентот на премин на топлина дадени во националните 
прописи за рационална употреба на енергијата и топлинска заштита во зградите.

Топлински мостови

топлинските мостови се критични места во градежните објекти преку кои 
се одвива трансфер на топлина од потопол кон поладен простор т.е. по патот 
со најмал отпор, кој нè секогаш е нормален на површината низ која поминува. 
најчесто, топлината струи низ елементите чиј материјал има поголема топлинска 
спроводливост од околниот материјал, со што се создаваат локални места каде 
температурата на внатрешната површина е пониска од внатрешната температура 
на воздухот, а температурата на надворешната површина е повисока од 
надворешната температура на воздухот (слика 2.22). 
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Слика 2.22. Топлински мост

согласно MKS EN ISO 10211-1, Топлински мост претставува дел од 
надворешната конструкција на објектот за кој топлинскиот отпор значително се 
разликува од останатиот еднообразен дел. 

Причини за појава на топлинските мостови 

Причина за појава на топлински мостови е разликата во топлинскиот отпор 
помеѓу одделни делови од надворешната конструкција на објектот. разликата во 
топлинскиот отпор може да биде поради:

• делумно или целосно навлегување на материјали со различен коефициент на 
топлинска спроводливост во надворешната конструкција,

• различна дебелина на материјалот,
• разлика помеѓу надворешната и внатрешната површина на обвивката на 

објектот, како што се местата на врските во надворешната конструкција.

топлинските мостови се техничко-топлински дефекти и се појавуваат речиси 
секогаш кога нема, или има лошо изведена топлинска изолација на надворешната 
обвивката на градежниот објект, кога имаме лошо решен геометриски детаљ, лошо 
решен спој помеѓу елементите (слика 2.23б), или кога се поставуваат материјали 
со различна топлинска спроводливост во непаралелни рамнини (кога елементите 
имаат различни правци на простирање) (слика 2.23а).

топлинските мостови, често пати, се резултат на конструкцијата на зградата, 
појавувајќи се на спојот помеѓу ѕидовите и меѓукатните конструкции, помеѓу 
ѕидовите и елементите од нoсивиот конструктивен систем (греди, столбови), 
помеѓу ѕидовите и покривната конструкција, помеѓу надворешните ѕидови и 
внатрешните ѕидови, или околу отворите на ѕидовите како што се вратите и 
прозорците. исто така, тие се формираат и во зона на темелите, парапетите, аб 
столбовите, конзолните испусти за тераси, еркери итн.
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а) топлински мост предизвикан од  
греда под балконски прозор

б) отсуство на изолација на таванот 
и во ѕидот

Слика 2.23. Примери на топлински мостови добиени со термографска камера

Во нашата практика најчесто носивиот конструктивен систем е армирано-
бетонски скелетен систем, а фасадните ѕидови се изведени од керамички блокови. 
секогаш кога контактот помеѓу овие два материјали, кои имаат различни 
топлински карактеристики, нема соодветно да се изолира, ќе се појави топлински 
мост (слика 2.24). 

1. Ѕидарија        2. сендвич ѕид 3. аб столб

Слика 2.24. Топлински мостови на спојот помеѓу подолжни и попречни ѕидови: 
а) и с) спој помеѓу подолжен и попречен ѕид,  b) спој на агол

1. аб греда 2.  Ѕидарија 3. аб меѓукатна конструкција

Слика 2.25. Топлински мостови на спојот на надворешен ѕид                              
со меѓукатна кoнструкција 
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Мерките што се превземаат за осигурување на конструкциите од  дејство на 
сеизмички сили многу често се причина за појава на топлински мост. армирано-
бетонските греди кои се наоѓаат на ниво на меѓукатните конструкции (слика 2.25) 
се одлични проводници на топлина, а загубата на топлина преку нив се движи од 
25-40%, дури и во случаите кога се добро изолирани.

Последици од појава на топлински мостови 

топлинските мостови можат сериозно да го нарушат нормалното функцио-
нирање на градежните објекти. Во текот на зимскиот период, кога внатрешните 
простории се загреваат, температурата на внатрешната површина на делот на 
топлинскиот мост е пониска од онаа на околната конструкција (може да биде 
дури и пониска од онаа на двојно застаклените прозорци) и најчесто не може да 
се одржи посакуваната релативна влажност на воздухот без при тоа да се појави 
површинска кондензација на водена пареа (слика 2.26). Евентуалната појава 
на мувла, не само што го нарушува естетскиот изглед на објектот туку, може да 
предизвика и здравствени проблеми како иритација на очите, носот и грлото па 
се до појава на алергии  и  појава на синуси, астма или други алергиски реакции. 

Слика 2.26. Развој на мувла во делот на топлинскиот мост

Во зимски услови температурата на надворешната страна на делот на 
топлинскиот мост е повисока од онаа на околната конструкција, што може 
да доведе до зголемено локално влажење на ѕидот од топење на снег, или дожд 
нанесен со ветар, зголемувајќи ја притоа можноста  за оштетувања предизвикани 
од цикличното мрзнење и одмрзнување. 
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ниските температури на површината на делот на топлинскиот мост можат да 
доведат и до валкање и лепење на ѕидот со прашина. Поради појавата на ладни 
површни од внатрешната страна на ѕидот, на местата каде има слаба, или воопшто 
нема изолација, се јавуваат  и проблеми од аспект на топлински комфор. оваа 
појава, како и струењето на воздух низ обвивката, може да предизвика студен 
провев кој е исклучително непогоден за комфорен престој во просториите на 
објектот. 

разликата во температурата низ топлинскиот мост и околната конструкција 
може да предизвика и температурни напрегања, кои можат да доведат до 
конструктивни оштетувања.

од сето изнесено може да се заклучи дека типични ефекти и последици од 
топлинските мостови се:

• намалена температура на површината на ѕидовите од внатрешната страна и 
во најлош случај кондензација на водената пареа и појава на мувла на делови 
од конструкцијата,

• значителни загуби на енергија и потреба од дополнителна енергија, како за 
греење, така и за ладење,

• температурни напрегања поради температурните разлики во елементот.

секундарни последици од постоењето на топлински мостови постојат и од 
аспект на здравјето, одржувањето и комфорот.

топлинските мостови имаат големо влијание на севкупното топлинско 
однесување на обвивката на објектот, значително зголемувајќи ја загубата 
на топлина во зимскиот период и добивката на топлина во летниот период. 
топлинските мостови не можат во целост да се избегнат но, наша цел е да се сведат 
на минимум и да се намалат негативните ефекти од нив до одредено толерантно 
ниво. тоа е можно само доколку им се посвети соодветно внимание уште во фазата 
на планирање и проектирање.

Поделба на топлинските мостови

основната поделба на топлинските мостови е врз база на видот на остварениот 
пренос на топлината низ нив. согласно овој критериум постојат три типа на 
топлински мостови:

• точкасти, или еднодимензионални,
• линеарни, или дводимензионални (2D),
• тродимензионални (3D).

точкастите топлински мостови, се јавуваат кога одредени елементи  со мали 
димензии (носачи, држачи, конзолни итн.) продираат низ изолацијата во 
обвивката на конструкцијата (слика 2.27 а).

најголем дел од топлинските мостови се дводимензионални и настануваат на 
местата на спојот на два или повеќе градежни елементи (прозор и ѕид, меѓукатна 
конструкција и ѕид), или на места каде што се менува конструкцискиот состав на 
градежниот елемент (столб инкорпориран во ѕид од тула) (слика 2.27 б). 
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тродимензионалните топлински мостови се појавуваат на тродимензионалните 
агли на објектите (врска на два надворешни ѕида со покривна конструкција) или 
кога изолацијата е прекината со елементи со висок коефициент на топлинска 
спроводливост λ (слика 2.27 в).

в) тродимензионален (3D) топлински мост

а) точкаст топлински мост б) Линеарен (2D) топлински мост

Слика 2.27.  Примери за типовите на топлински мостови 

Зависно од причината за појава, топлинските мостови можат да бидат:
• геометриски, 
• повторувачки (систематски),
• конструкциски,
• конвективни.

Геометриски топлински мостови 

овој вид на топлински мост се јавува на местата каде што има промена во 
правецот на површините што ја формираат обвивката на објектот (слика 2.28а), 
односно кога внатрешната површина на обвивката на објектот е помала од 
надворешната, или кога на локални места се редуцира дебелината на овие 
површини (слика 2.28б). 
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Легенда

а) При промена на правецот на 
површините

б) При локална промена на 
дебелината на површината

тула

Слика 2.28. Примери на геометриски топлински мостови

Повторувачки (систематски) топлински мостови

овој вид е специфичен по тоа што топлинските мостови се повторуваат по 
некоја правилна шема. обично се јавуваат кога во сендвич ѕидовите навлегуваат 
метални врски и споеви, или кога во преградни системи од гипс-картон и 
изолација се поставени дрвени или метални столпчиња како дел од помошна 
подконструкција, итн (слика 2.29). 

Конструкциски топлински мостови

овој вид на топлински мостови се јавуваат како резултат на свесно пробивање 
на обвивката на објектот со елементи со понизок топлински отпор или со наменски 
отвори (слика 2.30).

карактеристични примери на конструкциски топлински мостови сè:
• местата каде што гредите и плочите поминуваат низ обвивката на објектот, 

помеѓу топлата и ладната страна,
• отворите во ѕидовите наменети за прозори и врати,
• отворите кои се прават низ обвивката на објектот и се наменети за водење на 

инсталации, како цевки за вода, оџаци, вентилациони канали и кабли.
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Легенда

тула

а) метални споеви б) дрвени столпчиња

гипскартон
камена волна камена волна

Легенда

Слика 2.29. Примери на систематски топлински мостови

Легенда Легенда
oтворAб плоча
тулатула

а) спој помеѓу ѕид и плоча од балкон б) отвор за одредени функции

Слика 2.30. Примери на конструкциски топлински мостови

Многу често, при пресметување на топлинските загуби за целиот објект, 
поголем дел од конструкциските топлински мостови не се земаат во предвид. 
овој игнорантски пристап води кон висок степен на грешка бидејќи, овие 
топлински мостови се процентуално најмногу застапени во градежните објекти и 
топлинските загуби низ нив се доста големи.

Конвективни топлински мостови

овој вид топлински мостови се предизвикани од движење на воздухот низ  
делови од самата конструкција. непредвидено движење на воздухот може да 
настане како резултат на природната конвекција во и низ шуплините во рамки 
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на конструкцијата, или низ прснатини во самата изолација (слика 2.31а). големи 
топлински загуби се јавуваат и при принудна пенетрација на надворешен воздух 
низ изолацијата.

исто така, и воздухот од внатрешните простории по пат на струење може да 
помине внатре во конструкцијата и по пат на кондензација на водената пареа може 
да се создаде влага. овие топлински загуби се земаат како дел од вентилационите 
загуби на топлина. Понекогаш, дополнителни топлински загуби се јавуваат, кога 
надворешниот воздух навлегува под кровната изолација (слика 2.31б).

 

Легенда

тула

тула

а) Природна конвекција околу 
изолацијата

б) Пенетрација на надворешен 
воздух во поткровјето

камена волна Легенда

Aб плоча

Слика 2.31. Примери на конвективни топлински мостови 

однесувањето на овој вид топлински мостови е послабо изучувано, па за нив 
нема посебен третман и препораки ниту во  MKS EN ISO 6946. 

конвективните топлински мостови можат да се избегнат со правилно 
проектирање, изведба и обработка на сите детали.

Згради - Општо

Зградите може да се разгледуваат како затворени кутии, чија основна цел 
е заштита на нивната внатрешност од надворешните климатски услови, како 
надворешни високи или ниски температури, ветер, дожд, снег.

обвивката на зградите е директно изложена на надворешните влијанија. 
нејзината главна задача е да ја обвитка и да ја штити внатрешноста на зградата од 
истите. освен тоа, таа треба да овозможи зградата да „дише”, со цел да се постигне 
правилен баланс помеѓу топлинските добивки и загуби (слика 2.32). Значи, 
основната улога на обвивката е да ја апсорбира топлината од сончевите зраци и да 
оддава топлина кон надвор.
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Загуби низ обвивката

Загуби низ 
обвивката

Загуби од 
вентилација

Загуби низ 
обвивката

сончеви
добивки

Внатрешни
добивки

Слика 2.32. Енергетски баланс на зграда

размената на топлина преку обвивката на зградата најдобро може да се 
увиди преку слика фотографирана со термографска камера. на фотографијата 
различните топлински услови се претставени со различни бои, посветлите жолти 
делови ги означуваат потоплите површини, додека  потемните (виолетови и сини 
делови) ги означуваат поладните површини (слика 2.33). имено, фотографијата 
ги покажува местата преку кои се губи топлината, прозорците и местата каде 
се појавуваат „топлински мостови“, а тоа се кутиите за ролетни и меѓукатните 
конструкции.   

При експлоатација на зградите во нивната внатрешност треба да се одезбедат 
услови соодветни на корисниците. односно со постигнување на оптимална 
внатрешна температура и влажност треба да се обезбеди внатрешен комфор во 
просториите. Просечната енергија што се троши во домаќинствата, се должи 
на одржување на удобна температура во домовите, обезбедувајќи комфор во 
просториите, бидејќи топлинските загуби во зима мора да бидат надополнети 
преку систем за греење, додека топлинските добивки во лето можат да бидат 
намалени со систем за климатизација (слика 2.34).
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Слика 2.33. Термографска слика на зграда

вентилациски
добивки

внатрешни
добивки

систем за топла вода

систем за вентилација

систем за греење

геотермална 
енергија

трансмисиски
загуби

примарна 
енергија

сончеви
добивки

Слика 2.34. Добивки и загуби на енергија во објект

Побарувачката на енергија за затоплување и ладење може да се намали со 
примена на соодветна изолација на зградите, како и поставување на квалитетна 
столарија, примена на пасивни соларни системи и алтернативни извори на 
енергија. 
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Обвивка на зграда 

обвивката на зградите се состои од ѕидови, подови, покрив, врати и прозорци. 
најголем пренос на топлина кај зградите се јавува преку надворешните ѕидови 
и ѕидовите од соседните незагреани простории. исто така загубите на енергија 
кај зградите се должат на несоодветна обвивка, односно несоодветен избор на 
материјалите за нејзина изведба. Покрај типот на градежните материјали голема 
улога има и бојата на надворешните ѕидови, поради нејзините карактеристики 
за рефлектирање или апсорбирање на светлината од сонцето. белата боја и 
посветлите тонови се однесуваат како рефлектори, додека црната боја и потемните 
нијанси се сончеви апсорбери.

Слика 2.35. Загуби на енергија кај зграда

Забелешка: Правилни компоненти и материјали за изолација ги намалуваат 
потребите за греење и ладење, обезбедувајќи ефективен отпор на токот на 
топлина, или поедноставно кажано, ја одржуваат внатрешната температура.

 

Класификација на градежни материјали  

Mатеријалите во градежништвото и архитектурата може да се поделат на 
традиционални материјали, поврзани за микролокацијата на градење и на 
современи природни или вештачки материјали.
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Слика 2.36. Традиционални материјали поврзани за микролокацијата               
на градење.

според намената градежните материјали се делат на:
• конструктивни материјали, материјали за преградување, врзива,
• материјали за обложување и заштита

од своја страна конструктивните материјали и материјалите за преградување 
се делат на:

• материјали за изведба на носива конструкција и носиви прегради-камен, 
тула, бетон, армиран бетон, дрво и челик,

• материјали за изведба на неносиви прегради-тула, бетон, дрво, гипскартон.

Додека материјалите за обложување и заштита се делат на:
• облоги во ентериер-материјали за облоги на подови, ѕидови, плафони,
• облоги во екстериер-материјали за фасадни облоги, кровни облоги, облоги 

на терен,
• изолациски облоги-материјали за хидроизолација, топлинска изолација, 

заштита од пожар, зрачење, бука.

При изведба на зградите, материјалите се одбираат според намената за која се 
користат и според нивните својства. основните својства по кои се дефинирани 
материјалите се: физички, механички, хемиски и технолошки. својствата на 
применетите материјали се дефинираат со лабораториски испитувања, при 
што  се испитуваат оние својства кои се важни за производителот, проектантот 
и изведувачот за нивна конкретна примена. испитувањата се задолжителни за 
сите материјали што се применуваат во градежништвото и се нудат на пазарот, 
а во денешно време важно својство на секој материјал станува и влијанието врз 
околината во тек на негово производство, како и во тек на експлоатацијата.
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Слика 2.37. Конструктивни градежни материјали

Топлинско изолациони материјали  

Дефиниција: Изолацијата ги опфаќа сите материјали со голем отпор на 
пренос на топлина. 

Добрата изолација може да го намали преносот на топлина низ ѕидовите, 
покривите, прозорците, давајќи ги следните придобивки:

• заштеда на енергија, со што се намалуваат загубите на енергија во текот на 
ладните денови и се намалуваат топлинските добивки во текот на жешките 
летни денови, 

• се зголемува комфорот преку елиминација на ефектот „ладен ѕид“ кој се 
јавува кај надворешните ѕидови и прозорци, предизвикан од температурната 
разлика помеѓу површината на ѕидот и просторијата, која не треба да биде 
поголема од 4 (°C),

• ги намалува ризиците од кондензација кои може да предизвикаат оштетување 
на изолацијата на зградата и конструктивните материјали, промена на боја и 
намалување на комфорот, 
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• избегнува нагли температурни промени, штитејќи ја зградата од пукнатини 
и термичко ширење,

• ја подобрува акустиката на зградата. 

топлинските изолации се посебно развиени современи градежни материјали 
кои се вградуваат во конструкциите од следните причини:

 → топлинска заштита во зимскиот период, со што се:
 - намалува спроведувањето на топлина од зградата и се намалуваат 

топлинските загуби,
 - постигнува внатрешна површинска температура над точка на росење.

 → топлинска стабилност во летниот период, со што се постигнува:
 - заштита на конструктивните делови од зградата од големи температурни 

разлики, односно температурни напрегања,
 - воедначена температура на внатрешниот простор, односно заштита 

од прегрејување на надворешните прегради и зрачење на топлина во 
ентериерот.

Доброто познавање на топлинските својства на градежните материјали е еден 
од основните услови за проектирање на енергетски ефикасни згради. За да се 
задоволат денешните прописи и да се гради во согласност со современите насоки 
на енергетска ефикасност, сите надворешни конструкции потребно е топлински 
да се заштитат. топлинската изолација ги намалува топлинските загуби во зима, 
прегрејувањето на просторот во лето, и ја штити носивата конструкција од 
надворешните услови и температурните напрегања. топлински изолираната 
зграда е поудобна и се продолжува животниот век и се допринесува кон заштита 
на околината.

Материјалот за топлинска изолација се оценува во зависност од топлинскиот 
отпор R, кој го означува отпорот на материјалот на преносот на топлина. Подобра 
топлинска изолација се постигнува со вградување на материјал со ниска топлинска 
спроводливост, односно висок топлински отпор. колку е поголема вредноста 
на топлинскиот отпор, толку изолацијата е подобра. топлинскиот отпор на 
материјалот се зголемува со дебелината на материјалот.

 
 

U=0.27

стандардно изолирана куќа
нискоенергетски стандард 

на градба Пасивен стандард на градба 

U=0.20-0.15 U=0.10-0.13
10 cm 15 - 20 cm 25 - 30 cm

Слика 2.38. Споредбена дебелина на топлинската изолација во однос на 
топлинските карактеристики на надворешен ѕид
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Поделба на топлинско изолационите материјали  

основната поделба на топлинско изолационите материјали е на аноргански и 
органски материјали. Подетално, топлинско изолационите материјали можат да 
се поделат на:

 → органски топлинско изолациони материјали-природни
 → органски топлинско изолациони материјали-вештачки
 → аноргански топлинско изолациони материјали
 → топлинско изолациони материјали со сложено потекло (повеќеслојни)
 → специјални топлинско изолациони материјали:

 - транспарентни топлински изолации за соларни колектори
 - рефлектирачки фолии за изолација на зрачна топлина 
 - Вакуумски изолациски плочи
 - наногел материјали
 - керамички терморефлексни премази, итн.

МИНЕРАЛНО  
ПОТЕКЛО

Волна  
од згура

стаклена 
волна

Камена 
волна

Термоизолациони  
малтериПолимери

Експандиран 
полистирен Трска

ЕПс бетони

Гас-бетони 
(сипорекс)

Екструдиран 
полистирен

Дрвени влакна 
со мин.врзиво

Плиуретан Рециклирана 
целулоза

Природни матерлијали

Термоизолациони  
бетони

Керамика

ОРГАНсКО ПОТЕКЛО

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИјАЛИ

ТИ конструктивни

Слика 2.39.  Поделба на термо изолациони материјали
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Слика 2.40. Термо изолациони материјали

најпознати претставници на анорганските материјали се камената и стаклената 
волна, а од органските материјали се полистирен-експандиран и екструдиран, 
како и полиуретан, односно полиуретанска пена...

топлинско изолационите материјали најчесто се произведуваат во следните 
облици:

  

а)                           б)                в)

Слика 2.41. Плочи термо изолација: а) меки; б) полутврди; в) тврди

 → Плочи (меки, полутврди и тврди), кои се применуваат за топлинска изолација 
на ѕидови, подови и рамни кровови каде што топлинската изолација треба да 
има доволна јакост; 

 → ролни, кои имаат помека структура на материјалот, но и помала јакост, и 
најчесто се применуваат кај коси кровови, лесни конструкции и секаде каде 
просторот се исполнува со топлинска изолација;

 → посебни облици, за изолација не е изложен на притисок,
 → растресити, 
 → како: топлинско изолациона смеса за вдувување во затворен простор 

(шуплина помеѓу два ѕида), топлинско изолациона пена за прскање на 
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подготовка на подлога која се запенува и стврднува, топлинско изолациона 
смеса со течна конзистенција за лиење во предвиден простор-калап 
(топлинско изолациони панели) која се запенува и стврднува, топлинско 
изолациони насипи (подни насипи-перлит или гранули од експандиран 
полистирен)

 

а)               б)           в)

Слика 2.42. Ролни за термо изолација: а) прошиен филц на битуменизирана 
хартија; б) прошиен филц на алуминиумска хартија; в) прошиен 

филц на поцинкувана ткаенина

Основни својства на топлинско изолациони материјали  

кога се зборува за топлинско изолациските својства на материјалите за носиви 
конструкции, може да се каже дека бетонот, армираниот бетон, каменот и челикот 
се изразито лоши топлински изолатори, додека дрвото и тулата се нешто подобри 
топлински изолатори, особено при поголеми дебелини.

топлинско изолационите материјали се карактеризираат со добра топлинско 
изолациона вредност и при мали дебелини, мала густина, како и мала 
спроводливост на топлина од 0,025 до 0,050 (W/mK). При изборот на материјал 
за топлинска заштита, освен топлинската проводливост треба да се земат 
предвид и останатите карактеристики на материјалот како: пожарната отпорност, 
факторот на отпор на дифузија на водена пареа, јакоста на притисок, стисливоста, 
трајноста, отпорноста на влага и слично. на изборот на материјал влијае и видот  
на конструкцијата на која се вградува, така да не е исто дали се работи за изолација 
на под, ѕид од визба, надземен ѕид, рамен или кос кров. Во зависност од местото на 
нивната примена, истите треба да ги имаат следните својства:

 → високи топлинско изолациони карактеристики,
 → јакост,
 → да не впиваат вода,
 → постојаност на обликот,
 → негорливост, нетоксичност при горење,
 → постојаност на стареење, скапување, вибрации,
 → висока паропропустливост,
 → хемиска неутралност и да бидат еколошки прифатливи.
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Условот за јакост на топлинско изолационите материјали, се поставува само при 
нивно вградување кај одредени конструкции. термоизолационите материјали треба 
да поседуваат голема јакост на притисок при нивно вградување кај конструкции 
над кои се наоѓаат улици, паркинзи или магацински простори. определена 
минимална до средна јакост на притисок треба да имаат термоизолациони 
материјали што се применуваат при изведба на подови и во рамнина на кров, 
зависност од нивната положба. Додека кај контактни фасади термоизолациониот 
материјал треба да има определена минимална јакост на притисок и затегнување. 
кај топлинските изолации што се применуваат како исполна на потконструкција, 
не се поставува барање за јакост на притисок на материјалот.

топлинско изолационите материјали, како материјали со порозна структура 
повеќе или помалку впиваат вода. Единствени материјали што се применуваат 
во градежништвото и не впиваат вода се екструдираниот полистирен XPS и 
пенастото стакло CG. иако истите се изложени на промена на топлина и влага не 
смеат да покажуваат промена на обликот, како набабрување, собирање и слично.

Во зависност од местото на вградување во конструкцијата и изложеноста 
на термичката изолација, како и барањата за пожарна заштита на градбата, во 
конструкциите може да се вградуваат негорливи и горливи термо изолациони 
материјали. критериумите се одредени со намената на зградата и положбата 
на материјалот, односно изложеноста на пожар. негорливи или слабо горливи 
топлинско изолациони материјали се камената волна, стаклената волна и 
пробетонските плочи.

топлинско изолационите материјали може да бидат повеќе или помалку 
паропропустливи, односно да поседуваат отпор на дифузија на водена пареа. 
Високата паропропустливост на материјалот е посакувана карактеристика при 
вградување на материјал за топлинска заштита од надворешната страна. Доколку 
термоизолациониот материјал се вградува од внатрешна страна, треба да поседува 
висока паронепропустливост.

Термоизолациони материјали од минерално потекло  

Минералната волна-камена и стаклена, е добар топлински изолатор со 
топлинска спроводливост помеѓу 0,035 и 0,045 (W/m²K), што го сврстува помеѓу 
најдобрите топлински изолатори. тоа е изолационен материјал со минерално 
потекло за топлинска, звучна и противпожарна изолација во градежништвото и 
индустријата. 

камената волна е хемиски инертен материјал, постојан на дејство на вода 
водена пареа и различни соединенија со изразито голема порозност од 92 до 
97%. Доминантната отворена порозност го прави овој материјал да има изразено 
голема способност за впивање на вода,  пропустливост на влага и мала отпорност 
на дејство на мраз.                                                                             

камената волна поради нејзината постојаност на високи температури има 
висока отпорност на пожар. како материјал е паропропустлива, отпорна е и на 
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стареење и на распаѓање, како и на влијанија на микроорганизми и инсекти. 
се користи кај сите надворешни конструкции за топлинска заштита, а поради  
добрата апсорпција на звук и кај преградни ѕидови за звучна заштита. Единствено  
место каде не се препорачува за изолација се подрумски ѕидови под земја.

Слика 2.43. Камена волна

ПРЕДНОсТИ:
• Мала волуменска маса
• низок коефициент на 

топлоспроводливост
• Широк температурен 

интервал на примена
• негорлив материјал 
• При горење не ослободува 

штетни гасови
• биоразградлив

НЕДОсТАТОЦИ:
• големо впивање на вода и 

голема пропустливост на 
водена пареа

• Драстично намалување на 
термоизолационите ефекти 

• Мала отпорност на дејство 
на мраз

• склоност за појава на мувла 
• Можност за појава на 

корозија кај металите во 
присуство на влага

Слика 2.44. Предности и недостатоци на камената волна

стаклената волна е хемиски инертен материјал, постојан на вода, водена пареа 
и различни соединенија. се карактеризира со изразито голема порозност од 
95 до 97%. Доминантна отворена порозност придонесува истиот да има голема 
способност за впивање на вода, пропустливост на влага и мала отпорност на 
дејство на мраз. истата е тешко запалива и се одликува со добра апсорпција на 
звук. 
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Слика 2.45. Стаклена волна

Поради добрите термоизолациони својства се применува во состав на 
вентилирани, невентилирани и контакти фасади, како и за изолација на рамни и 
коси кровови. како добар акустичен апсорбент се применува како изолација кај 
преградни ѕидови, меѓукатни конструкции и подови. 

камената и стаклената волна како термоизолациони материјали од минерално 
потекло имаат слични физичко–механички својства, но стаклената волна има  
поголема порозност,  поголема должина на влакната, пoголема хемиска отпорност 
и не предизвикува корозија кај металите за разлика од камената волна.

Забелешка: Треба да се нагласи дека термоизолационите производи од 
минерално потекло, не се штетни по здравјето на луѓето, но треба да се 
внимава, бидејќи „сировата“– растресита стаклена волна претставува 
потенцијална опасност по здравјето на луѓето.

Термоизолациони материјали од органско потекло  

освен термоизолационите материјали од минерално потекло во 
градежништвото, за изолација широка примена имаат и материјалите од органско 
потекло. најчесто се применува полистирен, кој во комерцијалната примена е 
познат како стиропор. Полистиренот може да биде произведен во два облици 
како експандиран или екструдиран. 

термоизолационите материјали од органско потекло се карактеризираат 
со добри изолациони својства 0,035-0,040 (W/mK) и голема порозност до 
98%. За разлика од термоизолационите материјали од минерално потекло, кај 
нив е доминантна затворената порозност, што придонесува до минимална 
водопропустливост, поради затворените ќелии. 
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Експандираниот полистирен EPS може да биде произведен во две варијанти, 
како обичен или со намалена горливост, односно „самогасив“, при што се означува 
со буквата „S“. Поради ниската цена и едноставниот начин на вградување денес 
тие се едни од најпопуларните изолациони материјали. 

термоизолационите материјали од органско потекло се произведуваат во 
форма на неврзани гранули или различни типови на плочи со различна дебелина 
од 1,2,3...20 cm. 

      а)         б)          в)

Слика 2.46. Видови термоизолациони материјали од органско потекло: 
а) гранули експандиран перлит, б) тврди плочи експандиран 
полистирен, в) тврди плочи екструдиран полистирен

 

ПРЕДНОсТИ:
• Мала волуменска маса
• Мал коефициент на 

топлопороводливост 
• Мало впивање на вода и 

многу мала пропустливост 
на водена пареа 

• релативно добри механички 
својства 

• ниско пожарно 
оптеретување 

• самогасив “S“ 
• отпорност на габи, 

микроорганизми и 
бактерии 

НЕДОсТАТОЦИ:
• се дроби 
• Мала отпорност на дејство 

на мраз 
• Мала отпорност на UV 

зрачење 
• неоптпорен на органски 

растрворувачи, течни 
горива, неоргански 
киселини, амонјак, 
сулфурдиоксид, естер и 
друго 

Слика 2.47. Предности и недостатоци на експандиран полистирен
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термоизолационите материјали од органско потекло најповеќе се применуваат 
за топлинска заштита кај сите надворешни конструкции, како пливачки под во 
подни меѓукатни конструкции, кај рамни и коси кровови кај објекти градени 
на „класичен“ начин. исто така може да се применуваат во облик на блокови за 
исполна или за изработка на полумонтажни армиранобетонски ситноребрасти 
таваници кај монтажни објекти изведени од префабрикувани елементи. Во 
поново време се применуваат и како фасадни профили за формирање „пластика“ 
на фасадата на објектот.

    а)      б)               в)
      

Слика 2.48. Примена на термоизолациони материјали од органско потекло:    
а) класичен начин на градба, б) монтажен начин на градба,            

в) фасадни профили

Термоизолациони материјали од комбинирано потекло  

Во праксата исто така доста се применуваат и термоизолациони материјали во 
комбинација со други материјали. имено плочите за термоизолација освен што 
може да бидат произведени како еднослојни, може да бидат во форма и на панели  
комбинирани со други материјали како лесонит, иверка, алуминиум.

 а)                      б)
            

Слика 2.49. Топлинско изолациони материјали од сложено потекло „комби“ 
плочи: а) јадро од минерална волна; б) јадро од полистирен
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При санација на кровови за термоизолација може да се примени и полиуретанска 
пена, која има добри топлинско изолациони својства од 0,020 до 0,035 (W/mK), 
како и доста добри својства на влага и температурни промени. За разлика од 
претходните материјали е значително поскапа, но поради слабата отпорност на 
пожар и изразитата токсичност при горење, не е во широка примена.

Слика 2.50.   Полиуретанска пена

Денес на пазарот се појавуваат нови изолациони материјали што се применуваат 
локално, според потеклото и изворот на суровина за производство, како: целулоза, 
глина, перлит, памук, лен, слама, овча волна итн. тие имаат послаби изолациони 
својства, поради што при вградување во конструкција е потребно да бидат со 
поголеми дебелини. 

а)           б)                  в)        г)

Слика 2.51. Природни органски топлинско изолациони материјали:                   
а) плочи експандирана плута; б) филц памук; в) целулозни влакна;                 

г) дрвена волна

кај конвенционалната топлинска изолација добрите изолациони својства се 
постигнуваат со помош на воздухот кој се наоѓа во порозниот материјал. ако се 
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отстрани воздухот од материјалот, изолационите својства може да се зголемат со 
помош на вакуум, формирајќи компримирана стаклена волна или полистиренска 
пена. Ваквата „вакуумска“ изолација се работи во модуларни панели, а поради 
одличните изолациони својства што ги поседува, потребни се многу помали 
дебелини за исти топлинско изолациони својства. 

Слика 2.52. Специјални топлинско изолациони материјали - вакуумско 
изолациони плочи

Вградување на топлинска изолација   

Зградата примарно ја карактеризира нејзината надворешна обвивка, која има 
доминантна улога при постигнување на одреден степен на енергетска ефикасност, 
при непроменети услови на користење на просторот внатре во зградата. 
Влијанието на лоша надворешна обвивка на зградата може парцијално да биде 
компензирано со примена на други мерки, но потребната топлинска енергија за 
греење и ладење на зградата со тие мерки нема значително да се промени. токму од 
тоа произлегува потребата за поголемо внимание за примена на соодветни мерки 
за зголемување на енергетска ефикасност во фаза на проектирање и градење 
на нови згради или при енергетска реконструкција на веќе постоечки згради. 
Дополнителното вложување во топлинската заштита на надворешната обвивка 
кај новите и постоечките згради може да резултира со повеќекратни предности во 
тек на експлоатација на зградите во иднина.

За правилно вградување на топлинско изолационите материјали, како и за 
самиот избор на материјалот, потребно е добро познавање на изолационите 
материјали, нивните својства и можности, како и предностите и недостатоците 
при вградување во поодделни конструкции. При изборот на термоизолационен 
материјал влијае и видот  на конструкцијата на која се вградува. Всушност, не е 
исто дали се работи за изолација на под, ѕид од визба, надземен ѕид, рамен или 
кос кров. Зависно од изборот на најповолен топлинско изолационен материјал 
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за одредена конструкција, тој треба да биде вграден на начин кој одговара на 
неговите својства и да биде заштитен од можна деградација.

топлинската изолација во конструктивните елементи може да биде вградена на 
неколку начини:

 → поблиску до надворешната страна,
 → внатре во конструкцијата,
 → поблиску до внатрешната страна,
 → по целата дебелина на градежниот елемент (вентилирана фасадна облога).
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Слика 2.53. Положба на топлинска изолација

генерално, најповолна положба на топлинската изолација е од надворешна 
страна, која во зима е поладната страна на конструкцијата. Положбата од внатрешна 
страна е неповолна за постигнување правилен физички процес. Ваквиот начин 
на поставување на изолацијата е поволен само за простори кои повремено се 
греат, како театри и концертни сали, спортски сали и слично, односно секаде каде 
е потребно брзо греење на волуменот без акумулирана енергија во масивната 
конструкција.

Вградување на топлинска изолација кај подови 

Подните конструкции се специфични конструкции за кои е препорачливо 
дополнително да бидат топлински изолирани, кои во зависност од нивната 
положба во зграда се делат на: подови на тло и подови-плафони над надворешен 
воздух или према негреан простор.

Подот на тло покрај бараната механичка јакост и стабилност, барањата 
поврзани со користењето на просторот, како трајност, абење, отпорност на 
хемиски влијанија, звучна изолација од пренос на бука од и према просторот, мора 
да ги задоволи и барања за топлинска изолација спрема тлото, како и да овозможи 
хидроизолација од влага од тло.
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имено, подот на тло е карактеристичен по дополнителниот слој хидроизолација, 
со кој се поврзани слоеви кои служат за изведба на хидроизолацискиот слој и 
негова заштита. кај старите конструкции проблемот со хидроизолација најчесто 
се решавал со подигнување на подот над нивото на околното тло, изведба на 
слоеви со поголем дел шуплини и слоеви за намалување на капиларноста. 
битуменските хидроизолации почнале да се применуваат подоцна, при што, 
современите склопови битуменски хидроизолации, полимерни варени ленти, 
полимер цементни премази или водонепропусни носиви конструкции (темелни 
плочи) бараат специфични мерки на заштита при вградување.

Вградувањето на слој топлинска изолација во под према тло е дополнително 
отежнато поради малата носивост на топлинско изолационите материјали, 
па специфичниот товар на топлинската изолација е потребно да се одржи 
во дозволени распони кај кои нема да дојде до деформации на подот и/или 
изолациониот материјал.

кај постоечки згради вградувањето на термоизолација кај подови на тло е 
голем и скап градежен зафат, проследен со промена на подни облоги, проблеми со 
висина на отвори и слично. Поради тоа кај изведени објекти изолацијата на под на 
тло не се разгледува како економски исплатлива варијанта во однос на заштедата 
која се постигнува. Единствено во случаи кога се планира детална реконструкција 
на подот на тло, со комплетна замена на подните облоги и внатрешната столарија 
се препорачува и изведба на слој за топлинска изолација. ако не се изведува 
топлинска изолација на под на тло, посебно е важно да се изведи топлинска 
заштита на темелниот и надтемелниот ѕид, со што се намалува влијанието од 
топлинскиот мост. 

За топлинска изолација на под врз тло и под спрема негреан простор, најчесто 
се користат плочи од експандиран полистирен-EPS, екструдиран полистирен-
XPS, полиуретански плочи, како и многу тврди плочи минерална волна добро 
заштитени од влага.

распонот на материјалот за топлинска изолација, дозволува вградување на 
топлинска изолација во готово сите положби и состави на подната конструкција: 
од надворешна страна, во конструкцијата или од внатрешна страна на 
конструкцијата. распоредот на слоеви во подот треба да се прилагоди според 
применетите материјали за хидроизолација, топлинска и звучна изолација, како и 
останатите барања за подната конструкција.
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Завршна подна облога

Завршна подна облога

Завршна подна облога

бетонска кошулица

бетонска кошулица

Звучна изолација

Звучна изолација

Звучна изолација

носива конструкција на под

Хидро изолација

Хидро изолација

темелна плоча

темелна плоча

топлинска изолација (пенесто стакло 
или екструдиран полистирен

топлинска изолација

аб плоча

стабилизирано тло
Природно тло

а)

б)

в)

Природно тло

Природно тло

Слика 2.54. Вградување на  топлинска изолација на под на тло: а) во средина 
на конструкција, б) од надворешна страна од конструкција,           

в) од внатрешна страна од конструкција

За топлинска, односно првенствено звучна изолација кај меѓукатните подни 
конструкции, се поставуваат еластифицирани плочи експандиран полистирен-EPS, 
тврди плочи минерална волна, одвоени со слој изолација од ѕидот-т.н. пливачки под. 
треба да се нагласи дека кај меѓукатните конструкции не треба да се применуваат 
тврди плочи-експандиран полистирен-EPS или екструдиран полистирен-XPS.
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Паркет 2.4 cm
бетонска кошулица 5 cm
Парна брана
тервол 6 cm
ферт конструкција 16+4 cm
Згура 2 cm

Слика 2.55. Топлинска изолација на подна меѓукатна                       
конструкција-пливачки под

топлинската изолација на подови спрема негреани или надворешни простори е 
едноставна за изведба и секако се препорачува како економски поволна варијанта 
за намалување на топлинските загуби низ надворешната обвивка на зградата.

Подовите, односно плафоните над надворешен воздух или спрема негреан 
простор, конструкциски се многу слични на меѓукатни конструкции, со 
дополнителен слој топлинска изолација во заштитните слоеви. бидејќи 
топлинската изолација најчесто се поставува од надворешната страна на 
конструкцијата, составот на слоевите зависи пред сè од решението на плафонот 
и можноста за зацврстување на топлинска изолација. За разлика од подовите на 
тло, кај плафоните над негреан простор и надворешен простор, потребно е да се 
обрне внимание и на појава на дифузија на водена пареа низ конструкцијата. При 
неправилно конструкциско решение, можна е појава на штети предизвикани од 
кондензација на водена пареа во конструкцијата, проследени со  замрзнување, како 
и високи трошоци за одржување и поправка на конструкцијата. како топлинска 
изолација на под во поткровје без натоварување, може да се применуваат помеки 
плочи термоизолација, филц минерална волна или може да се примени насип на 
топлинско изолациски материјал во растресита состојба.
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Завршна подна облога Завршна подна облога

Хидро изолацијаХидро изолација
носива Мккносива Мкк
топлинска изолацијатоплинска изолација

фасадна згура Вентилиран слој на воздух

обесен плафон

Звучна изолацијаЗвучна изолација

бетонска кошулицабетонска кошулица

а) б)

Слика 2.56. Вградување на топлинска изолација на под-плафон над надворешен 
воздух или кон негреан простор:а) директно залепен плафон,          

б) обесен плафон

топлинските загуби кон теренот изнесуваат до 10% од вкупните топлински 
загуби. иако загубите низ подот кон тло се релативно мали во споредба со 
загубите од другите делови на конструкцијата, ако темперарата на подната плоча е 
блиска до температурата на внатрешниот простор е многу покомфорна за престој. 
Поради тоа кај новите градби подот на тло треба да биде топлински изолиран со 
што подебел слој топлинска изолација.

кај постоечките згради, при нивна енергетска обнова, поради големите 
градежни зафати што го пратат вградувањето на топлинска изолација во подната 
конструкција на тлото, оваа мерка е воглавно економски неисплатлива. но од 
друга страна, економски исплатливи се мерките за топлинска изолација на подна-
плафонска конструкција спрема негреан таван, како и подна конструкција спрема 
негреан подрум. За да се намали влијанието на топлинските мостови на минимум 
при поставување на топлинската изолација важно е топлински да се изолира 
целата надворешна обвивка без прекин на изолацијата, при што потребно е 
топлински да се заштитат и подни конструкции над отворени прооди.

Вградување на топлинска изолација кај кровови 

кровната конструкција кај помалите стамбени згради и семејното домување 
најчесто е кос кров и просторот под истиот многу често е наменет за домување, со 
што се истакнува неговата важност во квалитетот и стандардот на домување. кај 
неадекватно топлински изолирани кровни конструкции во зима доаѓа до појава на 
големи топлински загуби, но и уште поголемо прегрејување на просторот во текот 
на летото, со приближно 30% загуби од вкупните топлински загуби на зградата. 
кај топлински изолираните кровни конструкции загубите на топлина преку 
кровот изнесуваат околу 10 до 20% од вкупните топлински загуби на зградата. 

Често пати реконструкцијата на постоечката кровна конструкција е неопходна 
поради дотрајаност на кровната покривка или протекување на вода. Во тој случај, 
дополнителната топлинска заштита е едноставно изводлива мерка со брз период 
на поврат на вложените средства. Всушност, вложувањето во топлинска изолација 
на кровна конструкција или плафон спрема негреан простор е најисплатливо 
вложување со најкратко време на поврат на инвестицијата од 1 до 5 години. 
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При изведба на топлинска изолација на коси и рамни кровови, неопходно е 
правилно да бидат изведени споевите со ѕидната изолација, со цел за да се избегне 
појава на топлински мостови. 

За топлинска изолација на коси кровни конструкции треба да се користат 
незапаливи и паропропустливи материјали, како на пример минерална волна, 
при што спојот на топлинската изолација на надворешниот ѕид и кровната 
конструкција треба да биде решен без можност за појава на топлински мостови. 

генерално, топлинска изолација кај коса кровна конструкција со греано 
поткровје се изведува со вградување на меки плочи минерална волна во два 
слоја, слој помеѓу рогови, како и слој  под рогови, со задолжителна парна брана 
поставена од внатрешната потопла страна на конструкцијата. Во овој случај 
тврдите плочи од органско потекло не претставуваат соодветен избор на материјал 
за топлинска изолација поради тешкото ракување при нивно вградување во 
кровната конструкција.

Слика 2.57. Правилна изведба на топлинска изолација на кровна конструкција 
со ѕид
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Поставување  
термоизлоација 

помеѓу носач
Поставување  на 

парна барна

Поставување  на 
термоизолација 
помеѓу рогови а)

б)

Слика 2.58. Поставување на топлинска изолација на кос кров кај негреано 
поткровје: а) слоеви топлинска изолација; б) вградување

ако просторот под кровната конструкција не се грее, односно просторот не 
е наменет за домување, тогаш топлинската изолација е наједноставно да биде 
поставена директно врз подната конструкција од последниот кат кон негреаниот 
тавански простор. бидејќи во овој случај станува збор за поткровје со подна 
конструкција без натоварување, кај истата како термо изолационен материјал 
може да биде применет насип од топлинско изолационен материјал во растресита 
состојба или пак помеки плочи или филц минерална волна.

 а)          б)

Слика 2.59. Правилна изведба на топлинска изолација кај кровна конструкција 
кон негреан тавански простор: а) карактеристичен пресек;           

б) можни начини на вградување
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рамните кровни конструкции кај зградите може да бидат решени како 
проодни, непроодни кровови или зелен кров,  во согласност со што се изведува 
нивната завршна обработка. од сите надворешни елементи на градбата рамните 
кровни конструкции се најмногу изложени на атмосферски влијанија, поради 
што важно е да бидат квалитетно топлински изолирани со правилно  решено 
одводнувањето. изборот на материјал за топлинска изолација кај проодни 
рамни кровни конструкции и тераси, зависи од потребната јакост која треба да ја 
задоволат плочите што се поставуваат. топлинската изолација на рамна масивна 
проодна или непроодна кровна конструкција, најчесто се изведува со вградување 
на тврди плочи од органско потекло, додека тврди плочи од минерално потекло 
се применуваат исклучиво само кај непроодни кровови. Зелената кровна 
конструкција, соодветно хидро и топлински изолирана кон стамбениот простор 
од долната страна, претставува одлично конструктивно решение, бидејќи добро 
ја задржува топлината, акумулирајќи ја во слоевите земја, со што се постигнува 
постојана температура во завршниот слој и во лето и во зима. кај ваквото решение 
се зголемува бројот на потребни слоеви и нивната вкупна дебелина, а во зависност 
од видот на растенијата се одредува потребната дебелина на слојот земја, при што 
важно е да се спречи продирање на корењата до слојот хидроизолација и влага до 
топлинската изолација. 

 а)                  б)

       
Слика 2.60. Правилна изведба на топлинска изолација кај рамна кровна 

конструкција: а) класичен начин на изведба; б) со вметнати 
готови елементи за прекин на топлински мост

Вградување на топлинска изолација кај ѕидови 

Ѕидовите се најголемиот поединечен елемент од надворешната обвивка на 
зградата, кои исполнуваат низа на функции, како оградување на просторот, ја носат 
кровната конструкција, спречување инфилтрација на воздух, бука,  спречување 
на загуба на топлина, па до нематеријални, преку кои се препознава карактерот 
на зградата, градителот и архитектот, можностите на изведувачот и воопшто 
историскиот и социјалниот момент во кој баш со  таквата зграда е задоволена една 
од примарните човечки потреби-потребата за засолниште од невреме.
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Во современо време, составот на конструкцијата е функција од естетски и 
конструкциски критериуми, како и критериуми на одржливост. со зголемување 
на свеста за одржливост на зградата, остварување на топлински комфор во 
зградата и намалување на потрошувачката на енергија, односно зголемување на 
енергетската ефикасност на зградата, ја наметна потребата за постигнување на 
одреден степен на топлинска заштита на надворешните ѕидови. традиционалните 
материјали само условно може да ги исполнат тие барања, најчесто со значајно 
зголемена количина на материјал што не е пропорционална на остварените 
подобрувања.

спроведувањето на топлина низ конструкцијата на ѕидот се спречува со 
прекин на хомогената конструкција на ѕидот со материјали со помала топлинска 
спроводливост, односно топлински изолатори. Во минатото тоа се постигнувало 
со прекин на хомогениот состав на ѕидот со изведба на шуплини внатре во 
конструкцијата на истиот. Шуплините се изведувале како континуирани или 
само на дел од површината од ѕидот. наједноставен пример се двослојните ѕидови 
од тула со воздушна шуплина или двослоен камен ѕид со голема дебелина често 
исполнет со нафрлан камен или шут со голем процент воздушни шуплини во 
состав на исполната. 

Слика 2.61.  Конструкција на надворешен ѕид: а) двослоен камен ѕид;                
б) Двоен ѕид од тула со воздушни шуплини

современите топлински изолациски материјали на понапреден начин ја вршат 
истата улога, формирајќи низа на мали шуплини исполнети со воздух или гасови со 
помала топлинска спроводливост, со што се намалува влијанието на конвекцијата 
внатре во шуплините на ѕидот. генерално, топлинската изолација на надворешен 
ѕид треба да биде изведена со додавање на нов топлинско изолационен слој од 
надворешната страна на ѕидот, а само во исклучителни случаи од внатрешната 
страна на ѕидот. 

При вградување на топлинска изолација од надворешна страна на ѕидот можни 
се две варијантни решенија на завршниот слој кој го штити топлинско изола ци-
скиот слој и остатокот од ѕидот од надворешните атмосферски влијанија. Првото 
решение се изведува со вградување на надворешен заштитен слој плочи кои се 
лепат директно врз топлинско изолацискиот слој, формирајќи контактна фасада. 
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Слика 2.62. Контактна фасада

Во зависност од гипсениот слој контакните фасади може да бидат тенкослојни 
или дебелослојни. топлинско изолациониот материјал се лепи на подлогата со 
полимерноцементно лепило. Плочите или ламелите термоизолационен материјал 
се поставуваат со хоризонтално поместување во однос на претходниот ред. 
За разлика од ламелите, плочите термоизолационен материјал задолжително 
дополнително се прицврстуваат и на механички начин. 

Слика 2.63.   Механичко прицврстување

аглите и отворите треба внимателно да бидат обработени, по што врз 
целокупната надворешна површина се нанесува полимерно цементно лепило и се 
втиснува текстилно-стаклена алкално отпорна мрежичка. се нанесува повторно 
полимерно цементното лепило, после чие сушење се нанесува импрегнирачки 
премаз за да се воедначи впивливоста на површината. како завршен слој кај 
тенкослојните контактни фасади, се користат силикатни, силиконски, силиконско-
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силикатни или акрилатни завршни слоеви со минимална дебелина на зрната од 
1,5 до 4 (mm). кај дебелослојните контактни фасади се користи минирален гипс со 
дебелина од 15 (mm) и завршно декоративен слој со дебелина до 5 (mm).

Слика 2.64. Чекори на вградување на контактна фасада

како термоизолационен материјал кај контактна фасада може да се применат 
и вакуумско изолациони плочи, но при нивно вградување истите мора да бидат 
заштитени од надворешната страна со дополнителен слој на термичка заштита, 
како би се избегнало нивно евентуално механичко оштетување.

Слика 2.65. Вградување на вакуумско изолациони плочи и нивна заштита 

кај второто решение на вградување на топлинската изолација, заштитниот 
слој е во облик на поединечни елементи кои се прицврстени на соодветна 
подконструкција, проектирана на начин да помеѓу слојот на заштитната облога и 
топлинско изолациониот материјал остане воздушен слој кој се вентилира према 
надвор, формирајќи така наречена вентилирана фасада. Всушност топлинско 
изолациониот слој завршува со воздушен слој за проветрување низ кој треба 
да биде овозможено циркулирање на воздухот со цел да се суши влагата во 
термоизолациониот материјал.
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Слика 2.66. Вентилирана фасада

Слика 2.67.  Чекори на вградување на вентилирана фасада

индустријата на градежни материјали и за двата начини на вградување на 
топлинска изолација на фасадата нуди многу варијантни решенија, при што и во 
двата случаи дебелината на топлинско изолациониот слој не треба да биде помала 
од 10 до 12 (cm). 

кај неизолиран ѕид од шуплива тула со дебелина од 19 (cm) вредноста на 
коефициентот на премин на топлина на ѕидот изнесува U=1,67 (W/m2K), додека 
кај неизолиран армиранобетонски ѕид со дебелина од 20 (cm) истиот изнесува 
U=3,20 (W/m2K). и во двата случаи со поставување на изолација од камена волна 
од 10 (cm) доаѓа до драстично намалување на вредноста на коефициентот на 
топлина и истиот изнесува U=0,32 (W/m2K), односно U=0,35 (W/m2K), соодветно. 

генерално, со примена на термоизолационен материјал со дебелина од 10 до 
12 (cm) вредноста на коефициентот на премин на топлина низ ѕид се движи во 
граници од 0,25 до 0,35 (W/m2K). 

кај нискоенергетски и пасивни објекти во зависност од климатските услови и 
бараниот степен на енергетска потрошувачка дебелината на топлинската изолација 
треба да биде значително поголема. треба да се потенцира дека со примена на 
современи решенија, како на пример употреба на вакуумско изолациони плочи, 
може да се намали дебелината на топлинската изолација за да се добие ѕид со исти 
топлински карактеристики.
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Слика 2.68. Споредба на дебелина на изолација со исти карактеристики на 
премин на топлина кај лесна застаклена фасада: а) вакуумско 

изолациони плочи; б) класична топлинска изолација 

За топлинска изолација на лесни преградни ѕидови спрема негреан простор 
може да се применат меки плочи термоизолација или со примена на полиуретанска 
пена.

Слика 2.69. Поставување на изолација на преградни ѕидови

топлинска изолација на подножје на надворешен ѕид се изведува како контактна 
тенкослојна фасада применувајќи тврди плочи, односно ламели минерална волна 
или експандиран полистирен. Во подножјето на надворешниот ѕид за топлинска 
заштита, мора да биде вграден водоневпивачки материјали, односно екструдиран 
полистирен-XPS.
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1. Хидроизолација
2. Пенасто стакло
3. Пенасто стакло 
4. обѕидување
5. надворешен ѕид
6. кошулица - 
     внатрешен простор 
7. темелна плоча

Слика 2.70. Топлинска изолација на подножје на надворешен ѕид

Вградувањето на топлинска изолација од внатрешна страна на ѕидот е 
неповолна од градежно-физички аспект, проследена со дополнително решавање 
на проблемот на дифузија на водена пареа, како и исполнување на построгите 
барања во поглед на сигурност против пожар. иако се подобруваат изолациските 
карактеристики на ѕидот доаѓа до значајна промена на топлинскиот ток  во ѕидот, 
со што основниот носив ѕид станува поладен.  како би се избегнало настанување 
на кондензат и појава на мувла, посебно внимание треба да се посвети на изведба 
на парна брана, а доколку постои топлински, треба да биде изолиран и делот од 
преградата која се спојува со надворешниот ѕид. најчесто санирање на постоечки 
надворешен ѕид со вградување на термоизолација од внатрешна страна се изведува 
само кај згради кои се под заштита на споменици, кога мора да се избегнат 
промените на надворешната фасада, поради нејзината историска вредност.

При поставување на вакуумско изолациони плочи од внатрешна страна на 
ѕидот,  споевите мора да се прилепат со самолепливи фолии поради постигнување 
на ефикасни парни брани, а плочите треба да се заштитат од оштетувања, односно 
пробивање на фолијата.

Слика 2.71. Вакуумско изолациони плочи вградени од внатрешна страна          
на ѕидот 
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со примена на ваквата мерка за подобрување на енергетската ефикасност 
важно е правилно поврзување на топлинската заштита на ѕидот со топлинската 
заштита на останатите конструктивни елементи, на начин да се избегне прекин 
во топлинската изолација, односно да не дојде до појава на топлински мостови. 
Во зависност од останатите мерки и користениот енергенс, поставувањето на 
топлинска изолација на ѕидовите најчесто има период на поврат на средствата од 
7 до 10 години.

Прозорци и застаклени површини 

Забелешка: Ова се најслабите делови од обвивката на зградите, преку кои, 
просечно, се губи една третина од топлината во зима и  енергијата за ладење 
во лето. 

најголемите загуби во енергијата низ застаклените површини се должат на 
загубата на воздух, инфилтрацијата и топлинските мостови вдолж рамката на 
компонентите од кои е формиран прозорецот, како и поради трансферот на 
топлина преку материјалите од составните делови. Прозорците и застаклените 
површини, кои се дел од обвивката на зградата, а чија основна функција е како 
и на останатите елементи од обвивката, имаат уште една многу важна улога, да 
обезбедуваат природна светлина во внатрешните простории. со пропуштање на 
сончевата светлина придонесуваат за зголемување на  топлинските добивки. 

Уште во фазата на проектирање мора да се води сметка за  правилно поставување 
на прозорците и застаклените површини во зградата, но исто така треба да бидат 
предвидени енергетско-ефикасни прозорци кои обезбедуваат голем отпор на 
пренос на топлина. обичните прозорци најчесто имаат низок и недоволен отпор 
на пренос на топлина. големите прозорци треба да бидат проектирани да бидат 
на јужната фасада, со цел да овозможат загревање на внатрешните простории во 
зима. исто така треба да бидат предвидени и соодветни типови засенчувачи, или  
соодветна стреа или веранда преку прозорецот со цел да се спречат топлинските 
добивки од сонцето во тек на лето. со цел да се избегне влегување на северен 
ладен воздух во просториите прозорците предвидени на ладната северна страна 
од зградата треба да бидат проектирани со помали димензии. 

Прозорците во праксата може да бидат поделени според бројот на крила од кои 
што се составени, како и спрема начинот на отворање.
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a) б) в)

Слика 2.72. Типови прозорци: а) еднокрилен; б) двокрилен; в) повеќекрилен

a)

г) д) ѓ)

б) в)

Слика 2.73. Начини на отворање: а) по хоризонтална оска; б) отклопни;          
в) комбинирано отворање по хоризонтална оска и отклопен;          

г) ротационен; д)хоризонтално лизгачки; ѓ) вертикално лизгачки

температурата на внатрешната страна на стаклото зависи од типот на 
застаклување, а прозорците може да се класифицираат и според составот на 
крилата.
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надворешна
темп.
- 10 ос

надворешна
темп.

- 10 ос

Внатрешна 
темп.
20 ос

Внатрешна 
темп.
20 ос

темп. на внатрешно стакло  -2,3 ос темп. на внатрешно стакло  9 ос

топл. изолација: Ug=5,9 W/m²K
Звучна излолација: 30 db

топл. изолација: Ug=2,8 W/m²K
Звучна излолација: 33 db

   а)                  б) 

        
Слика 2.74. Типови на стакло: а) еднослојно стакло 4 (mm);                                  

б) IZO стакло 4+12+4 (mm)

   а)     б)    в)                           г)                           д)

Слика 2.75. Состав на крилата: а) еднослоен прозор со еднослојно 
застаклување; б) еднослоен прозор со двослојно застаклување;      

в) еднослоен прозор со двослојно застаклување; г) двослоен прозор-
крило на крило; д) еднослоен прозор од класичен тип соодвоени 

крила

Прозорците се класифицираат според вредноста коефициент на пренос на 
топлина U, кој претставува инверзна вредност на термичкиот отпор R, така што 
колку е пониска вредноста на U, толку е подобра енергетската ефикасност на 
прозорецот. 

Прозорците чија вредност на коефициентот на пренос на топлина U изнесува 
1 или помалку се нарекуваат „супер прозорци“. комерцијално достапните 
високо ефикасни прозорци вклучуваат повеќеслојни стакла, ниско-емитирачки 
премази  и пополнување со инертен гас помеѓу стаклените слоеви и изолационите 
површини. 
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Еднослојно стакло
алуминиумска рамка

Двослојно стакло
Дрвена рамка

Двослојно стакло
Дрвена рамка
Воздушен простор исполнет со гас

Двослојно стакло
Дрвена рамка
Воздушен простор исполнет со гас
2 слоја премаз

Слика 2.76.  Коефициент на пренос на топлина U за различни типови на 
прозорци

Двојно застаклените прозорци имаат до 75% пониски вредности на 
коефициентот на пренос на топлина U споредено со прозорците со единечно 
застаклување. најефикасните прозорци со двојно застаклување дозволуваат да 
влезе околу 80% сончевата светлина, а коефициентот на пренос на топлина U 
изнесува приближно 2. 

топлинските карактеристики на прозорците зависат и од типот на материјалот 
од кој што е изведена рамката и во зависност од истиот може да бидат изведени со 
дрвени, пластични или метални профили. 

   а)                       б)     в)
  

Слика 2.77. Типови прозорци во зависност од употребениот профил: а) дрвени; 
б) пластични; в) метални
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Уште од најстаро време дрвото е еден од најчестите материјали за изработка 
на профили за прозорци поради добрите механички карактеристики, но истото 
е подложно на стареење и пропаѓање, поради што е потребно да се посвети 
внимание на неговата обработка и заштита од атмосферски влијанија, како и 
да се преземе соодветно одржување во тек на експлоатација. За задржување на 
димензионалната стабилност и зголемување на цврстината, дрвените профили, 
денес се изработуваат од ламелирано дрво, кое има подобри механички 
карактеристики споредено со масивното дрво. Во зависност од производителот, 
постојат и профили од лепено ламелирано дрво кај кои во постапката за 
изработка на профилот е оставена мрежа од шуплини исполнета со воздух, со 
што дополнително се намалува вредноста U.

   а)                              б)     в)

Слика 2.78.  Типови прозорци: а) дрвени; б) пластични; в) метални

најчесто применувана пластика за изработка на рамка кај прозорците, се 
применува  термопластен полимер поливинил хлорид, додека кај металните 
рамки најчесто се применуваат челични или алуминиумски профили, по правило 
со прекинати топлински мостови, освен кај специфичните конструкции во 
ентериер. Металните прозорци се карактеризираат со многу висока механичка 
јакост, постигната со релативно мали пресеци на конструкцијата на рамката, 
како и со големата трајност која се должи на карактеристиките на материјалот. 
Поради големата топлоспроводливост на металот, коефициентот на премин на 
топлина низ овие рамки е висок и се движи во границите од 1,5 до 3,2 (W/m²K). 
кај современите алуминиумски профили со прекинати топлински мостови се 
постигнуваат вредности блиски до PVC профилите. 

Во поново време најголем потенцијал покажуваат така наречените композитни 
конструкции, кај кои различни типови материјал се користат на оптимален 
начин. Металот и дрвото се применуваат за постигнување на механичка јакост, 
додека различните типови на топлинско изолациони материјали за зголемување 
на отпорот на премин на топлина, а со различните типови на завршни облоги се 
зголемува трајноста на конструкцијата на прозорците. Примери на композитни 
конструкции на прозорци се: 
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PVC–алуминиумски прозорци, кај кои основната рамка на прозорецот е PVC 
профил со дополнителна облога од алуминиум, со која ја зголемува трајноста на 
прозорецот и се менува визуелниот карактер;

Дрво–алуминиумски прозорци, со внатрешна облога од алуминиумски профил 
и дополнителна топлинска изолација;

алуминиумско-дрвени прозорци, кој во основа е алуминиумски прозорец со 
внатрешна дрвена облога, која не влијае значајно на коефициентот на премин 
на топлина, но го зголемува чувството на удобност и донекаде ја намалува 
контактната температура во внатрешните плочи на прозорецот.

   а)                              б)     в)
           
Слика 2.79. Композитни прозорци: а) PVC–алуминиум; б) дрво–алуминиум;      

в) алуминиум-дрво

Во зависност од материјалот на рамката и карактеристиките на стаклото 
постојат неколку степени на ефикасност на прозорците. Прозорец со 
алуминиумска или метална рамка има низок термички отпор со што дозволува 
голем пренос на топлина, додека дрвена рамка е подобра бидејќи дрвото е 
изолационен материјал. системите со двојно застаклување или двојните прозорци 
ги намалуваат топлинските загуби за околу 50%, споредено со системите со 
единечно застаклување, намалувајќи ги загубите на воздух, кондензација, влага 
и формирање на мраз. 

санација или замена на прозорци

Прозорците и застаклените конструкции од фасадата се најдинамичниот 
елемент на надворешната обвивка при размена на топлинската енергија со 
околината, предизвикано од големите коефициенти на премин на топлина во 
однос на останатите конструкциски елементи од обвивката. кон ова придонесува 
и фактот дека прозорците како дел од надворешната обвивка не само што се 
предвидени за пропуштање на доволно дневна светлина во просториите, туку 
истите се предвидени и за природно проветрување. Загубите на топлина низ про-
зорците се трансмисиски загуби, загуби од вентилација и загуби од радијација, 
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така што oвие загуби може да изнесуваат и до 50%  од вкупните топлински загуби 
низ надворешната обвивка на зградата. Максималниот коефициент на премин 
на то плина низ прозорците и балконските врати зависи од материјалот од кој е 
изведен профилот, како и од дебе лината на самиот профил, а согласно нашите 
стандарди истиот за дрво  може да изнесува U =1,80 (W/m2K), за ПВЦ рамки 
може да изне сува U =1,70 (W/m2K), додека за метални рамки може да изнесува 
U=2,00(W/m2K). Во европските регулативи максималниот коефициент на премин 
на топлина низ прозорците и балконските врати има тенденција да биде ограничен 
кон се пониски вредности од 1,40 до 1,80 (W/m2K). коефициентот на премин на 
топлина низ прозорците кај стари згради се движи од 3,00 до 3,50 (W/m2K), при 
што вкупните загуби низ прозорците често се десет и повеќе пати поголеми од 
загуби на топлина низ ѕидовите, од што може да се согледа колкава важност 
игра енергетската ефикасност на прозорците во вкупните енергетски потреби 
на зградата. кај нискоенергетски и пасивни куќи, коефициентот на премин на 
топлина низ прозорците треба да се движи од 0,80 до 1,40 (W/m2K). Препорака при 
градење на современи енергетски ефикасни згради е да се применуваат прозорци 
со коефициент на премин на топлина U< 1,40 (W/m2K).

За рационална употреба на енергијата и топлинска заштита во згради, во поглед 
на пропустливоста на воздух, барањата се такви, што при разлика на притисок 
од 50 Pa потребно е да се осигураат најмалку 0,2 измени на воздух во еден час, 
кога зградата не се користи, односно 0,5 во време кога зградата се користи. овој 
број на измени на воздух се овозможува примарно со природна вентилација 
низ отвори и инфилтрација на воздух низ конструкцијата на надворешната 
обвивка. Денес, како и претходно, контролата на пропустливост на воздух со 
мерење не е задолжителна, што претставува проблем за оценка на истата при 
енергетски преглед на постоечки згради. Дополнително, вистинскиот степен 
на пропустливост на воздух во нормални услови на користење, се разликува 
од бараните вредности при поголеми разлики на притисок. Можност за оценка 
постои, но пред сè зависи од активностите на корисникот и вкупното ниво на 
природно проветрување. Детална пресметка на природното проветрување при 
енергетски преглед и енергетско сертифицирање на згради е преобемна, така 
што прифатлив е пристапот на користење на минимални вредности на промени 
на воздух за користење на зградата спрема важечката регулатива во периодот на 
гредење на зградата.

Подобрувањето на енергетските карактеристики на зградата со реконструкција 
на прозорците  е можно да се постигне со низа мерки, кои може да се сведат на 
неколку заеднички елементи:

 → намалување на коефициентот на премин на топлина низ застаклувањето,
 → намалување на коефициентот на премин на топлина низ профилот на 

прозорецот,
 → намалување на линиските топлински мостови, предизвикани од начинот на 

вградување на прозорците,
 → намалување на пропустливоста на воздух на прозорците,
 → вградување на заштита на прозорците-ролетни,
 → замена со нови прозорци и надворешни врати со подобар топлински 

квалитет.
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Пресметката за остварената заштеда со замена на прозорците, спрема нормата 
13790, се утврдува како разлика помеѓу потребната топлинска енергија за греење 
пред и после замената на прозорците.

со намалување на топлинските загуби низ прозорците, како резултат на 
помалите коефициенти на премин  на топлина, влијание во вкупното намалување 
на потребната топлинска енергија за греење и ладење на зградата може да има 
намаленото сончево зрачење низ прозорците. Врз него директно влијае факторот 
на премин на зрачењето низ застаклувањето, што го дава процентот на топлинско 
зрачење кое продира низ застаклувањето во правец нормален на рамнината на 
застаклување. овој коефициент за секоја стаклена плоча или за комбинација 
на застаклување, двослојно  или трослојно стакло, е дефиниран од страна на 
производителот на стакло. Доколку не се достапни податоци од производителот, 
тогаш може да се применат емпириски податоци, спрема кои за секоја плоча од 
еднослојно или повеќеслојно стакло со дебелина од 4 (mm) коефициентот на 
пропуштање на зрачењето се намалува за приближно 10% во однос на непречан 
премин на зрачење и дополнителни 5-8% за секој нискоемисивен премаз, што во 
случај за трослојно нискоемисивно застаклување би дал вкупен коефициент на 
премин на зрачење од 0,54 (100-3x10-2x8).

Замената на прозорци е  најдобар начин кој влијае на подобрување на сите 
карактеристики на зградата, но и е најскап начин, бидејќи е поврзан со низа 
градежни зафати кои го следат вградувањето на прозорци. Затоа, пред замената на 
прозорци потребно е да се разгледаат сите останати можности за подобрување на 
енергетската ефикасност со кои би можело да се постигне задоволителен квалитет. 
таквите мерки на санација на постоечките прозорци вклучуваат:

 → столарски поправки,
 → поправка на дотрајаните делови од конструкцијата,
 → поправка на оковот,
 → вградување заптивки,
 → замена на застаклувањето,
 → изведба на фолии за намалување на g коефициентот,
 → изведба на подвижни заштити од сонце-ролетни,
 → топлинска изолација на кутијата за ролетни.

намалувањето на апсорпцијата на топлинското зрачење низ прозорците можно 
е да се изврши преку намалување на коефициентот на апсорпција на зрачењето 
низ стаклените плочи, што може да се постигне со замена на застаклувањето, 
со поставување на затемнети фолии на застаклувањето или со поставување на 
подвижни заштити од сонце-ролетни. треба да се нагласи дека намалувањето 
на апсорпцијата со замена на застаклувањето или со поставување на фолија е 
осетлива мерка, бидејќи се намалува природното осветлување во просторот со 
што се зголемува потребната енергија за осветлување бидејќи, истовремено се 
намалуваат и соларните добивки во зимскиот период, зголемувајќи ја потребната 
топлинска енергија за греење. изведбата на подвижна заштита е битно 
поквалитетен зафат, бидејќи не влијае на однесувањето на зградата во зимскиот 
период, но истиот може да биде неизводлив во одредени услови од технички и 
обликувани причини.
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новите прозорци со квалитетни топлински карактеристики се произведуваат 
со минимално двослојно стакло 4+16+4 (6) (mm), а кај одредени типови 
воздушниот простор помеѓу стаклата е исполнет со благороден гас, а за 
намалување на топлинските загуби, нанесен е премаз од внатрешната страна на 
стаклото. кај ваквите типови прозорци коефициент на премин на топлина низ 
стаклото изнесува U=1,1 (W/m2K). рамката кај квалитетните прозорски профили 
може да биде изведена од различен материјал како дрво, дрво-алуминиум со и без 
топлинска изолација, pvc, pvc-алуминиум или алуминиум, најчесто со прекинат 
топлински мост во самиот профил. Времето на поврат на инвестицијата за 
замена на прозорците значително зависи од површината на застаклувањата и 
површината на фасадата, така што истата може да изнесува и повеќе од 20 години, 
но во комбинација со други мерки за подобрување на енергетската ефикасност 
истата станува економски исплатлива.

Влијание на сончева радијација

Во вкупниот енергетски биланс на зградата важна улога имаат и топлинските 
добивки од сонцето, поради што, кај современите архитектонски решенија се 
посветува големо внимание како на прифаќањето на сончевите зраци, така и 
на заштита од прекумерното сончево зрачење, особено што е потребно да бидат 
регулирани и оптимизирани пасивните добитоци на топлина. 

Во летниот период за зголемување на енергетската ефикасност на зградата 
потребно е да се обезбеди топлинска заштита на надворешните нетраспарентни 
градежни елементи со површинска маса помала од 100 (kg/m2) преку поставување 
на стреи, засенчување или озеленување на околината со листопадни дрва. 
надворешните нетранспарентни градежни елементи изложени на сончево зрачење 
мора да имаат соодветни термодинамички карактеристики, со цел да се намали 
нивниот придонес во загревањето на воздухот во просториите во текот на летните 
месеци. исто така треба да се обезбеди и топлинска заштита на надворешната 
страна на прозорските елементи со надворешни помошни елементи како ролетни, 
капаци или стреи.

системите за заштита од сонце во согласност со условите во околината, 
обезбедуваат пријатен престој во зградите, така што со соодветно техничко 
решение се постигнува прилагодлив влез на сонце во зградата, а од друга страна 
се спречува прегревањето на просториите со што во летниот период се намалува 
потребата од ладење. За заштита од преинтензиво осветлување и топлинските 
добивки од сончевото зрачење во летниот период, може да бидат  применети 
следните решенија:

 → архитектонска геометрија, како проектирање на тремови, стреи, 
натстрешници, балкони и предвидување на зеленило,

 → поставување на елементи за надворешна заштита од сонце, како различни 
подвижни и неподвижни брисолеи,  ролетни, тенди, желузини или завеси,

 → поставување на елементи за заштита од сонце и насочување на светлото 
помеѓу стаклата од прозорецот-холографски елементи, поставување на 
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рефлектирачки стакла и фолии, стакла кои го насочуваат светлото, стаклени 
призми и слично,

 → проектирање на повеќе функционални конструктивни елементи кај зградата.

               

а) б) в)
  

Слика 2.80. Надворешна заштита од сонце како елемент на архитектурата: 
а) хоризонтални и вертикални засенувачи; б) желузини; в) брисолеи

Вградување на сончеви колектори за топла вода 

При дефинирање на мерките за подобрување на енергетската ефикасност на 
градбите треба да се разгледа можноста за примена на алтернативни системи, 
односно примена на обновливи извори на енергија, како самостојни или како 
дополнување на постоечките. Една од мерките за подобрување на енергетската 
ефикасност на градбите, претставува и вградувањето на сончеви колектори за 
топла вода.

Во Правилникот за енергетски карактеристики на згради, објавен во службен 
весник бр. 94 на 4-ти јули 2013 година, е пропишано дека: При градба на нови 
или значителна реконструкција на постојни згради или градежни единици 
во сопственост на лицата од јавниот сектор, треба задолжително да се вградат 
сончеви колектори за топла вода, доколку тоа е економски исплатливо. 

согласно Правилникот за енергетски карактеристики на згради, следните 
типови на згради од јавниот сектор треба да вградат сончеви колектори за топла 
вода: 

 → згради во здравствениот сектор, 
 → ученички и студентски домови, 
 → детски градинки, 
 → установи за социјални грижи, 
 → спортски сали, 
 → казнено-поправни домови и 
 → воени касарни. 
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намалувањето на потрошувачката на енергија за подготовка на потрошна 
топла вода (ПтВ) е можно со примена на системи за топлинска трансформација на 
сончевата енергија преку дополнително греење на постојните или нови топлински 
системи, а кои истовремено се користат и за задоволување на останатите 
топлински потреби на објектот. 

За да се провери економската исплатливост на вградувањето на сончеви 
колектори потребно е да се направи пресметка на можностите за искористување 
на сончевата енергија во системот и пресметка на трошоците за погонот и 
инвестицијата во системот. Пресметката на техно-економската ефикасност на 
системите од сончеви колектори за подготовка на ПтВ се спроведува во неколку 
чекори:

 → определување на максимално потребната површина на сончеви колектори,
 → определување на оптималната површина на сончеви колектори,
 → пресметка на искористената сончева енергија и
 → пресметка на вкупните трошоци на мерката, заштедите и времето на поврат 

на средствата.

системите за греење на вода со помош на сончева енергија вообичаено се 
користат за подготовка на потрошена топла вода (ПтВ), а нешто поретко за греење 
на простории. топлинските колектори може да се интегрираат во надворешната 
обвивка на градбата и мора да ги задоволуваат сите функционални и технички 
барања кои се важни за градежната конструкција, но може да бидат и засебно од 
градбата. 

Поставување на сончеви колектори 

топлинските колектори може да бидат поставени:
на кров – интегрирани во подкров, прицврстени на конструкцијата на кровот, 

потпрени на независна потконструкција или поставени како натстрешница,
на фасада – интегрирани во завршниот слој, како независна конструкција или 

во состав на вентилирана фасада, како стреа, ограда и сл.,
непосредно покрај градбата, монтирани на сопствена потконструкција пред 

градежната конструкција.  
топлинските колектори не мора да бидат дел од фасадата, ниту пак видлив 

елемент при обликувањето на градбите. Меѓутоа, кога се дел од завршниот изглед 
на надворешната обвивка, многу е битно нивно соодветно вклопување во истата, 
како и примена на соодветно поставување на елементи преку кои се гарантира 
оптимално ниво на производство на топлина. изгледот на топлинските колектори 
подобро се вклопува со современите проектни решенија на градбите и нивните 
модерни надворешни обвивки, отколку со старите градби. Поради тоа кај старите 
градби се препорачува примена на колектори со помали димензии.
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Слика 2.81. Сончеви системи за греење и ПТВ интегрирани во елементи на 
фасада и огради на тераси

Во поглед на функционалните барања и барањата за облик, примената на 
топлинските колектори во однос на фотонапонските системи има поголеми 
ограничувања, имајќи го предвид фактот дека се работи за елементи со поголеми 
димензии, а и поради неможноста за остварување на транспарентност, како 
и технички посложеното поставување. на пазарот постојат производи кои во 
еден елемент интегрираат фотонапонски модули и топлински колектори, со што 
се олеснува нивното поврзување, обликување и вклопување во надворешната 
обвивка. 

кровните колектори може да бидат директно монтирани врз кровната покривка 
(слика 2.82а), или да бидат дел на самата кровна покривка (слика 2.82б), што е 
подобро решение имајќи го предвид фактор на заштеда на материјал за кровна 
покривка и подобра топлинска изолација. 

исто така, колекторите може да се монтираат на рамни кровови, тераси 
или подлоги, користејќи посебни носачи кои при тоа мора да ги издржат сите 
оптоварувања од ветер, снег и слично, (слика 2.83). најчесто во вакви случаи 
колекторите се спојуваат во групи и полиња. 
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а)                                б)

Слика 2.82. Кровен колектор: а) директно врз кровна покривка, б) дел од кровна 
покривка

Слика 2.83. Сончев систем од група на колектори монтирани на кровни носачи 

Проектирање на енергетски ефикасни згради

историски гледано, човекот отсекогаш 
размислувал како да изгради дом што во зима ќе 
биде потопол, а во лето поладен. овој проблем 
го проучувал и сократ, грчки филозоф пред 
2500 години. Во литературата ова истражување е 
познато како „сократова куќа“ и во основа на ова 
истражување било влијанието на движењето на 
сонцето врз формата, изгледот и конструкцијата 
на куќата.

Денес за зградите во кои се преземени соодветни 
мерки со цел да се намали потрошувачката на енергија, без притоа да се намали, 
па дури и да се подобри комфорот на престој, велиме дека се енергетски ефикасни 
згради.
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Комфор

Под поимот коМфор се подразбира условите во зградата да бидат соодветни 
за сите активности што корисникот ги обавува во неа. При проектирање на зграда 
неопходно е да се применат проектантски мерки за обезбедување на:

• воздушен комфор – квалитет на воздухот,
• топлински комфор,
• светлински комфор,
• звучен комфор.

Воздушен комфор 
Воздушен комфор значи обезбедување на свеж воздух богат со кислород, а тоа 

се постигнува со замена на постојниот воздух од објектот со нов воздух од надвор. 
согласно стандардот MKS EN 15242, бројот на измени на надворешниот воздух 
пресметан  врз основа на нето загреван волумен, треба да изнесува најмалку  
0,5 h-1 (што значи за време од еден час 50 % од волуменот на воздух во објектот да 
се замени со свеж надворешен воздух). При обезбедување на воздушен комфор 
потребно е пред сè максимално да се искористи природната вентилација. При тоа 
потребно е:

• да се предвидат системи за контрола на природната вентилација за да се 
избегне негативното влијание на провевот,

• да се вградат системи со вештачка вентилација каде што не може да се 
обезбеди воздушен комфор со природна вентилација.

Топлински комфор 
Под топлински комфор се подразбира обезбедување на температура во 

просториите на која човекот ќе се чувствува пријатно. Зависно од намената на 
објектот (домување, градинка, болница, спортска сала, трговски центар и др.) 
дијапазонот на топлинскиот комфор  се движи од т= 16 ос до  т=30 ос

За обезбедување на топлинскиот комфор потребно е:
• правилно димензионирање на елементите на обвивката,
• заштита од прекумерно сончево зрачење,
• пасивно / природно ноќно ладење,
• оформување на зградата и/или сенките што ќе го спречат влијанието на 

директното сончево зрачење,
• одржување на температурата во границите на комфорот.

откако ќе се исцрпат сите архитектонско градежни можности и мерки за 
постигнување на топлински комфор, може да се воведат системи за греење, ладење 
и вентилација.

светлосен комфор
Мерки за обезбедување на светлосен комфор се:
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• максимално воведување на дневна светлина со минимално користење на 
вештачко осветлување,

•  максимален влез на дифузно и минимален влез на директно сончево зрачење 
во летниот период,

• примена на системите за заштита од сончевото зрачење што ќе овозможат 
доволна количина на дневна светлина,

•  ефикасна контрола на светлината од сончевото зрачење со задржување на 
пропишаното ниво на осветленост.

Звучен комфор
Мерки за звучен комфор се: 
• соодветна изолација од воздушен звук кај градежните елементи (ѕидови, 

плафони и др.),
• соодветна изолација од воздушен звук на надворешните градежни елементи 

(фасадни ѕидови, отвори, кров и покривки),
•  соодветна изолација од звук на удар на подови и ѕидови,
•  соодветен акустичен одзив на просторијата,
•  прифатливо ниво на звучен притисок на звуците во просториите,
•  соодветно проектирање на инсталациите кои произведуваат звук.

Категории на енергетски ефикасни згради
Зависно од потрошувачката на енергија за греење или ладење на објектот, денес 

се издвоени 5 категории на енергетски ефикасни згради (куќи):
• Нискоенергетска куќа (Low Energy House)
• Пасивна куќа (Passive House, Ultra-low Energy House)
• Нулта куќа или куќа со нулта енергија (Zero-energy House)
• Автономна куќа или куќа без сметки (Autonomous Building, house with no 

bills)
• Куќа со вишок енергија (Energy Plus House)

Нискоенергетска куќа (Low Energy House)

генерално, нискоенергетска куќа е било кој тип на куќа која користи помалку 
енергија од обична куќа. кај овој тип куќа смалената потрошувачка на енергија за 
греење и ладење обично е резултат на вградена термичка изолација во обвивката 
на објектот и вградени квалитетни прозорци. оваа куќа обично е опремена со 
сончеви колектори за санитарна топла вода, со геотермални пумпи за загревање 
и ладење на објектот и производство на санитарна топла вода, а може да бидат 
применети и технологии кои ја рециклираат топлината од отпадните води од куќата. 
критериумите кои треба да ги исполни нискоенергетската куќа дефинирани се 
во националните стандарди на секоја земја и најчесто се разликуваат од земја до 
земја.
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Пасивна куќа (Passive House)

Пасивна куќа е куќа која троши многу малку енергија така што во неа е можно 
да се живее и без традиционални системи за греење. Потребата за греење и ладење 
е помала од 15 (kWh/m²) годишно, а вкупната потрошувачка на енергија (греење, 
ладење, топла вода и струја) не смее да надмине 42 (kWh/m2)  годишно. тоа е околу 
10 пати помалку од потрошувачката на обични куќи.

Куќа со нулта енергија  (Zero-energy House или Net Zero Energy House)

куќа која годишно има нула потрошувачка на енергија и нула емисија на јаглен 
диоксид (CO2) се нарекува „куќа со нулта енергија“. тоа значи дека куќата може да 
биде независна од енергетската мрежа, но во пракса во некој период од годината 
куќата користи енергија од енергетската мрежа, а во друг период враќа енергија во 
мрежата (самата произведува вишок енергија). овој тип куќа е посебно значајна 
од аспект на заштита на животната средина затоа што произведува минимално 
количество на стакленички гасови.

Автономна куќа ( Autonomous Building, house with no bills)

автономната (независната) куќа е замислена нормално да функционира 
независно од инфраструктурната поддршка. таа нема приклучок  на мрежата за 
дистрибуција на електрична енергија, водовод, канализација, Птт мрежа и др. таа 
е многу повеќе од енергетски ефикасна куќа. 

Куќа со вишок енергија (Energy Plus House)

куќа со вишок енергија е куќа која во просек, во текот на целата година, 
произведува повеќе енергија користејќи обновливи извори на енергија отколку 
што зема од надворешните системи. тоа се постигнува со примена на мали 
генератори за електрична енергија, но под услов да се применети соодветни 
техники за проектирање и градење на енергетски ефикасен објект и соодветен 
избор на локација.

Архитектонски мерки за проектирање на енергетски ефикасни 
згради

За да се проектира и изведе енергетски ефикасна зграда потребно е да се земат 
во предвид сите факторите кои имаат влијание врз потрошувачката на енергија 
во објектот, а тоа се: микро и макро локацијата, внатрешната и надворешната 
архитектура, составот на обвивката, воздухопропустливоста на објектот и 
условите за вентилација. 
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Микро и макро локација

Локацијата е важен фактор при проектирањето на енергетски ефикасните 
згради затоа што климатските услови и ориентацијата на објектот влијаат на аголот 
под кој сончевите зраци во лето и во зима паѓаат врз објектот (слика 6.1),  што има 
големо влијание врз потребите за греење и ладење, а секако и за осветлување на 
објектот. 

Патека на сонцето во 
текот на годината

север

Запад југ

Исток

Декември 21

јуни 21

Слика 2.84. Положба на сонцето и агол под кој паѓаат сончевите зраци во 
лето и зима

Во вкупниот енергетски биланс на зградата важна улога имаат топлинските 
добивки од сонцето, поради што кај современите архитектонски решенија се 
посветува големо внимание како на прифаќањето на сончевите зраци, така и 
на заштитата од прекумерното сончево зрачење. најекономично решение е кога 
објектот има ориентација север-југ, додека истокот и западот не се препорачливи 
(слика 2.84). 

Поставувањето на прозорци на јужната страна овозможува користење 
на сончевите зраци за загревање на просторот во зима, затоа што сончевите 
зраци се ниски и навлегуваат подлабоко во просториите (слика 2.85), додека 
за заштита од прегревање на просторот во лето, кога сончевите зраци паѓаат 
под поголем агол, потребно е да се постават системи за заштита од сонце. 
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Ниско зимско 
сонце

Високо зимско 
сонце

стреата ги запира 
директните знаци

Слика 2.85. Агол под кој сончевите зраци паѓаат на јужната страна на 
објектот во лето и зима

системите за заштита од сонце во согласност со условите во околината 
обезбедуваат пријатен престој во зградите, така што со соодветно техничко 
решение се постигнува прилагодлив влез на сонце во зградата, а од друга страна 
се спречува прегревањето на просториите со што во летниот период се намалува 
потребата од ладење. За заштита од преинтензивно осветлување и топлинските 
добивки од сончевото зрачење во летниот период може да бидат применети 
следните решенија:

 → архитектонска геометрија, како проектирање на тремови, стреи, 
натстрешници, балкони и предвидување на листопадно зеленило 
(слика 2.86),

 → поставување на елементи за надворешна заштита од сонце, како различни 
подвижни и неподвижни брисолеи,  ролетни, тенди, желузини или завеси 
(слики 2.87, 2.88 и 2.89),

 → поставување на елементи за заштита од сонце и насочување на светлото 
помеѓу стаклата од прозорецот-холографски елементи, поставување на 
рефлектирачки стакла и фолии, стакла кои го насочуваат светлото, стаклени 
призми и слично.
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Слика 2.86. Засенчување на објектот со листопадно зеленило

                      
Слика 2.87. Елементи од надворешната архитектура со кои се засенчува 

објектот

а) б) в)

Слика 2.88. Надворешна заштита од сонце со: а) тенда, б) надворешна 
ролетна; в) внатрешна ролетна
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Прозорците на северната страна не влијаат на добивките на енергија од 
сончевите зраци во зима, а не предизвикуваат ни прегревање на просторот во 
лето. на северната страна нивната површина треба да се намали до минимум 
можни архитектонски стандарди, бидејќи од таа страна не се можни соларни 
печалби, а при тоа ќе се намалат и загубите низ прозорците во зимскиот период. 

Многу е важно да се избегнуваат прозорци на источната и западната страна 
од објектот. Доколку е тоа сепак неопходно, истите да бидат со најмали можни 
димензии и да бидат добро засенчени. ова е со цел да се избегне прегревањето на 
објектот од летното ниско сонце на тие страни. 

кај објектите лоцирани во екстремни климатски услови, а посебно силно 
ветровити предели, треба да се пристапи крајно внимателно, посебно заради 
потребата од повисока херметизираност на објектот. 

Архитектура 

распоредот на просториите, диспозицијата, дизајнот, а посебно компактноста 
на фасадите имаат огромно влијание при проектирањето на енергетски ефикасните 
згради. од исклучителна важност е јужната страна да се додели на просториите за 
долг престој (дневна соба, трпезарија, работна соба и сл.). Во исклучителни случаи 
некоја од овие простории може да се лоцира и на северната страна на објектот 
(посебни барања или убав видик). 

За спалните соби е прифатлива и северната страна, доколку објектот е само 
на едно ниво. Доколку е на кат, тогаш и спалните соби е пожелно да ја добијат 
јужната ориентација. санитарните јазли, скалиштата, оставите и останатите 
помошни простории е добро секогаш да ја заземат северната ориентација или во 
исклучителни ситуации источната и западната ориентација (слика 2.90 и 2.91).

При проектирањето на енергетски ефикасните згради мора да се има во предвид 
потребата од компактност на објектот, односно што е можно помала површина 
на обвивката. За таа цел се пресметува факторот на облик кој претставува однос 
помеѓу површината на обвивката и волуменот на објектот. 

најдобар фактор на облик би се постигнал доколку објектот има форма на 
топка но, од аспект на изведба, тоа е комплицирано и неекономично решение 
(слика 2.92). оттаму формата на коцка е најповолна од аспект на енергетската 
ефикасност на објектот.
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Слика 2.89. Пасивна куќа проектирана од  Franz Freundorfer

Слика 2.90. Основа на приземје и кат на пасивна куќа проектирана                  
од  Franz Freundorfer

Слика 2.91. Енергетски ефикасен објект во форма на топка - најповолен 
фактор на облик
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Обвивка на зграда  

Ѕидовите кај енергетски ефикасните згради потребно е да бидат добро 
изолирани, што обично се постигнува со дебелина на изолација на ѕидот над 100 
(mm). сепак вистинската дебелина ќе биде резултат на пресметките, а со цел да 
се задоволи условот пропишан во Правилникот за енергетски карактеристики 
на зградите U ≤ 0,35(W/m2K) (слика 2.93). крововите најчесто се изолирани со 
дебелина на изолација поголема од 150 (mm), а повторно со цел да се задоволи 
условот U ≤ 25(W/m2K) (слика 6.11), а за под над терен U ≤ 0,4 (W/m2K) и меѓукатни 
конструкции над негреан простор U ≤ 0,3 (W/m2K) (слика 6.12). 

Надворешни ѕидови 
Ѕидови кон негреани 
простории

Надворешни ѕидови 
вкопани во земја

Слика 2.92. Пропишани вредности на коефициентите на премин на топлина   
U за надворешни ѕидови

Меѓукатна конструкција 
под негреан тавански 
простор 

Рамни или закосени 
покриви над греани 
простори

површинска маса на конструкција < 150 kg/m²
површинска маса на конструкција > 150 kg/m²

Слика 2.93. Пропишани вредности на коефициентите на премин на топлина   
U  за покривни конструкции

 

Меѓукатна конструкција над 
отворен простор (пасаж)

Подови на терен (земја)

Слика 2.94. Пропишани вредности на коефициентите на премин на топлина   
U за меѓукатни конструкции
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топлинските или термичките мостови се најпроблематичните места кај еден 
градежен објект, од аспект на топлински загуби, бидејќи загубите низ истите 
можат да бидат и до 35% од вкупните топлински загуби. Доколку истите не ги 
пресметуваме, потребно е да се зголеми вредноста на коефициентот на премин на 
топлина за вредност ∆U=0.1(W/m2K).

Воздухонепропусност (херметичност)

Ветерот и потисната сила која тој ја создава допринесува за создавање на 
воздушни текови во објектот, или кај нас познати како провев. инфилтрацијата 
на воздухот во објектот најверојатно е дека ќе се појави во ниските катови, а 
ексфилтрацијата во повисоките катови и ваквиот феномен создава провев низ 
целиот објект. гледано од конструктивна гледна точка, инфилтрацијата со ништо 
не влијае на зградните елементи, но истата во голема мера влијае на внатрешната 
температура. Ексфилтрацијата пак е онаа која е критична за елементите на зградата, 
па може дури и да ја загрози стабилноста на елементите и конструкцијата. При 
преминот на топлиот воздух од внатре кон надвор низ елементите од обвивката, 
истиот се лади до точката на роса и како резултат на тоа се појавува кондензирање. 
Во елементот (ѕид, кров, под) останува сериозна количина на влага и како 
илустрација: низ отвор од само 1 (mm) и должина од 1 (m), во изолациониот слој 
се наталожуваат и до 360 грама вода за еден ден или за една зима околу 35 литри 
вода. тоа навистина може сериозно да влијае на секој елемент на зградата (под, 
изолација, па дури и конструкција ако е дрвена).

токму заради сè ова, но и заради правилното и ефективно функционирање 
на системот за вентилација, неопходно е херметизирање или висока 
воздухонепропустливост на објектот. истата се постигнува на најразлични 
начини: специјални фолии, дрвени плочи, малтерисување и др. Потребно е 
исклучително добро да се внимава при осигурувањето на продорите, инсталациите 
и врските меѓу различни елементи од зградата (ѕид-прозор, ѕид-кров и сл.). 
Воздухопропустливоста е еден од критериумите за оценување и сертификација 
на енергетски ефикасните згради. така на пример за Пасивните куќи  дозволената 
вредност е n50 ≤ 0,6h-1, каде n50 претставува однос помеѓу волументот на 
истиснатиот воздух при притисок од 50 (ра) и вкупниот волумен на објектот. 
Препорака е оваа вредност да се намали што е можно повеќе, па дури и под 
0,3h-1. Воздухонепропустливоста се мери и изразува преку воздушната размена 
при 50(ра) разлика во притисок. или поточно за 1 час дозволено е да излезат од 
објектот 60% од воздухот, при извлекување со вентилатор со притисок од 50(ра). 
Проверката се прави со така наречен Blower Door Test. создадениот притисок 
од 50(ра) одговара на притисокот што го создава директен ветер со брзина од 40 
(кm/h) на ветровитата страна од објектот и при тоа, за објект од околку 150 (m2), 
сите отвори низ кои што поминува воздух при ваков притисок собрани во еден е 
отвор од 15/15 (cm).

од сè до сега кажано, очигледно е дека потребите од дополнителна топлина и 
топлинскиот товар на објектот се директно зависни од воздухонепропутливоста 
на објектот и тоа обратно пропорционално. 



Ен
ЕргЕтс

к
а

 Еф
и

к
а

с
н

о
с

т н
а

 о
бјЕк

ти

117

Вентилација 

ако воздухонепропустливоста е најспецифичен детал, тогаш вентилацијата е 
клучниот елемент во целиот систем. не само што преку вентилацијата се врши 
замена на искористениот воздух со свеж, туку се врши и достава на потребното 
количество на топлина за загревање на објектот и се контролира влажноста и 
квалитетот на воздухот. Попатно системот мора да ги задоволи највисоките 
критериуми за комфорност, ефективност, економичност и противпожарност. При 
димензионирањето на системот, основна е количината на потребен свеж воздух, 
која на пример за Пасивните куќи изнесува само 20 до 30 m3/човек, додека за 
простории со поголема физичка активност (вежбални) или простории каде што 
ќе се пуши, потребната количината е 50 до 60 m3/човек. 
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III ДЕЛ: МАШИНСТВО

Извори на енергија

Земјината атмосфера континуирано е исполнета со непрекинат проток на 
енергии од различни извори, а целокупната енергија на Земјата потекнува од два 
основни извори и тоа:

 - извори што се наоѓаат надвор од земјината атмосфера; тоа е енергијата 
на сончевото зрачење и гравитационата енергија на системот Земја-
Месечина-сонце, и

 - извори што се наоѓаат на Земјата, или во нејзината внатрешност од 
нејзиниот постанок, во кои влегуваат: геотермалната, нуклеарната и 
енергијата на хемиските реакции.

овие извори на Земјата постојат од нејзиниот постанок и овозможуваат 
создавање на други извори на енергија, како што се: фосилните горива, енергијата 
на водните текови, енергијата на ветерот, енергијата на морските бранови, 
геотермалната енергија, енергијата на плимата и осеката и др., кои човекот ги 
користи посредно, или непосредно за задоволување на потребите од енергија.

според користењето, изворите на енергија можат да се поделат на: 
конвенционални и неконвенционални. Во конвенционалните извори, односно 
извори на енергијата кои денес се користат и за кои се развиени технички решенија 
за нивно користење, спаѓаат: фосилните горива, енергијата на водните текови 
и нуклеарните горива. Во неконвенционалните, односно извори на енергија со 
понов датум на користење, за што се потребни нови научни и технички решенија, 
спаѓаат: енергијата на сончевото зрачење, енергијата на ветерот, геотермалната 
енергија, биоенергијата, енергијата на плимата и осеката, топлинската енергија на 
морињата и океаните, енергијата на морските бранови и енергијата добиена при 
фузија на лесните атоми.

Во зависност од тоа дали изворите на енергија се обновуваат или не, можат да се 
поделат на: извори на енергија кои природно се обновуваат (неисцрпни) и извори 
на енергија кои природно не се обновуваат (исцрпни). Енергијата од обновливите 
извори, што е присутна во околната средина, не е последица на некоја човекова 
активност, туку потекнува од изворите надвор од земјината атмосфера и во земјината 
внатрешност. типичен претставник на таков извор на енергија е сончевото зрачење.

Во обновливите извори на енергија спаѓаат енергиите на: сончевото 
зрачење, внатрешната топлина на Земјата, водните текови, ветерот, плимата и 
осеката, морските бранови и топлинската енергија на морињата и океаните. Во 
необновливите извори на енергија спаѓаат: фосилните, нуклеарните горива, и 
енергијата на фузија на лесните атоми. Енергијата од необновливите извори во 
природата се наоѓа во неслободна (врзана) состојба, а се ослободува како резултат 
на човековата активност.
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конвенционални извори на енергија

фосилни горива
Во фосилните горива се вбројуваат: јагленот, суровата нафта и природниот гас. 

фосилните горива имаат органско потекло (затоа уште се нарекуваат и органски 
горива) и настанале како резултат на топлинското, механичкото и биолошкото 
влијание, во долг временски период повеќе од 400 милиони години на растителниот 
и животинскиот свет, наталожени во различни геолошки формации.

Јагленот е најраспространето фосилно гориво. Потекнува од палеозоитскиот 
период (пред 350 милиони години) кога пространите карбонски шуми биле 
потопувани од големите продирања на морињата на копното. се наоѓа во слоевите 
на земјината кора. основни видови на јаглен, по геолошката класификација се: 
антрацит, камен јаглен, кафеав јаглен, лигнит и тресет.

Суровата нафта претставува смеса на поголем број јаглероводороди со ра-
злична молекулска маса и начин на нивно врзување, со присуство на сулфур 
(до 6 %), кислород (до 4 %) и азот (до 1 %) во примесите. суровата нафта се 
добива од Земјата преку дупнатини кои специјално за тоа се дупчат на местата 
каде има наоѓалишта на нафта, а кои се наоѓаат на длабочини во Земјата пре-
тежно до 5000 [m], па и повеќе.

нафтата, во сурова состојба, како природно гориво, не нашла широка примена, 
но со нејзина преработка можат да се добијат исклучително ценети производи, тн. 
нафтени деривати, кои ги задоволуваат современите технички услови. нафтените 
деривати во најголем број случаи, се користат како горива (течен нафтен гас, 
технички гас, моторни и авионски бензини, петролеум, дизел горива и масла за 
горење), но и како мазива за подмачкување и суровини во хемиската индустрија.

Природниот гас се јавува обично на местата каде има наоѓалишта на нафта, или 
самостојно (без нафта). настанал по истиот процес на трансформација од истите 
праматерии како и нафтата. Природниот (земјен) гас се наоѓа како слободен над 
нафтата, или како врзан, растворен во нафтата. Во составот на природниот гас се 
наоѓаат гасни јаглероводороди, од кои најмногу метан со примеси на водород и 
негоривни гасови (сO2, и O2).

Енергија на водните текови
Енергијата на водните текови денес несомнено претставува најразвиена гранка 

на енергетиката заснована на обновливите извори на енергија. трансформирањето 
на потенцијалната енергија на водните текови во механичка се вршело уште 
во времето на римската империја, а во електрична енергија од крајот на XIX 
век. Енергијата на водните текови зависи како од количеството на водата која 
протекува во единица време, така и од водниот пад, односно, од разликата меѓу 
нивоата на водата.

Нуклеарна енергија
Енергијата која се добива при нуклеарните процеси од радиоактивните материи 

се нарекува нуклеарна енергија. од повеќето нуклеарни процеси, при кои се 
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ослободува нуклеарна енергија, досега се користат три: радиоактивно распаѓање, 
нуклеарна фисија и нуклеарна фузија. Во процесот на радиоактивното распаѓање 
од нуклеарните материи спонтано се ослободува енергија. радиоактивното 
распаѓање може да биде интересно само во специјални случаи и мала единична 
моќ, а посредно оваа енергија се користи при експлоатацијата на геотермалната 
енергија.

За искористување на нуклеарната енергија најважни се нуклеарните 
трансформации предизвикани со надворешно влијание на јадрото на атомот, како 
што се нуклеарната фисија и фузија. Процесите на нуклеарната фузија (спојување 
на јадрата на лесните атоми), денес се користат само за нуклеарни експлозии, а 
нивното користење за континуирано снабдување со нуклеарна енергија се наоѓа 
во фаза на развој. Процесот на нуклеарната фисија (цепење на јадрата на тешките 
атоми) за сега е единствен процес, кој нашол најширока примена во добивањето 
на нуклеарната енергија.

Неконвенционални извори на енергија

Енергија на сончевото зрачење
Енергијата на сончевото зрачење е најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив 

извор на енергија кој не ја загадува околната средина. Меѓутоа, енергијата на 
сончевото зрачење има два основни недостатоци и тоа: има мала густина на 
енергетскиот флукс и е непостојана. Заради тоа, нејзиното користење е поврзано 
со решавањето на проблемот на концентрација на протокот на сончевото зрачење 
и акумулацијата на сончевата енергија.

сонцето е основен извор на енергијата на сончевото зрачење. со својата огромна 
маса, која е загреана на висока температура (во центарот на сонцето температурата 
изнесува околу 107 (к), а на површината околу 5900 (к) зрачи енергија. основата 
на неговото зрачење се базира на ултравиолетовиот (9 %), видливиот (45 %) и 
инфрацрвениот (46 %) дел од спектарот. Вкупната енергија што доаѓа кон Земјата 
изнесува околу 1,73*1017 (W) [5,4*1024 (ј/god), односно 1,5*1021 (Wh/god)], или само 
приближно 4,5*10-10 дел од енергијата што ја зрачи сонцето.

Енергија на ветерот
Заради апсорпцијата на сончевото зрачење во земјината атмосфера, доаѓа до 

различен степен на загреаност на приземните слоеви на воздухот и на површината 
на Земјата, што доведува до експанзија, односно, до движење на воздухот, тн. 
ветер. на создавањето на ветерот, покрај овие термички појави, треба уште да 
се додадат и ефектите од ротацијата на Земјата. Енергијата на движењето на 
воздушните маси се вика енергија на ветерот.

Енергијата, која може да се добие од ветерот зависи од неговата брзина и од 
големината на површината на која тој дејствува. така на пример: теоретската 
(расположливата) енергија што се добива при дејствување на ветер со брзина од 
10 (m/s) на површина од 1 (m2) изнесува 600 (W), а вистинската енергија што може 
да се добие изнесува максимално 60 % од теоретската, или 360 (W).
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Ветерниците со моќност од 10 до 100 (kW) првенствено се наменети за локално 
снабдување со енергија, а оние над 2 (MW), што денес се во експлоатација, можат 
да се вклучат и во регионалните електроенергетски системи со висок напон.

сепак со оглед на дифузниот карактер, а посебно непостојаноста на брзината 
на ветерот, работата на ветерниците е неконтинуирана и перспективите за нивна 
широка примена, ако не се реши проблемот на акумулација на енергијата, се 
релативно мали.

Енергија на биомаса и биогас
Енергијата што се добива од биомасата се нарекува биоенергија. Под поимот 

биомаса обично се подразбира обновлива органска материја, која се произведува 
во растителниот свет со процесот на фотосинтеза. основата на биомасата ја 
сочинуваат органските соединенија на јаглеродот, кои во процесот на сврзување 
со кислородот, со согорување, или природен метаболизам, ослободуваат енергија.

најпогодни растенија за добивање на биомаса се: шеќерната трска, шеќерната 
репка, пченката, некои видови алги и тн. Природните ѓубрива, земјоделските и 
другите отпадоци исто така можат да се користат за добивање на биоенергија. 
Во услови на ферментација на биомаса или органски отпадоци во отсуство на 
кислород (анаеробна дигестија), може да се создаде биогас со висока концентрација 
на метан и голем енергетски потенцијал.

Енергија што може да се добие при согорување на биомасата изнесува од 
10 (Мј/kg) за сурова дрвена маса; 20 (Мј/kg) за сува дрвена маса; 40 (Мј/kg) за 
масти до 55 (Мј/kg) за метан. Дрвото, како извор на енергија, се користело уште 
многу одамна и денес сè уште останува основен извор на енергија во повеќе делови 
на Земјата.

геотермална енергија
топлината содржана во внатрешноста на Земјата се нарекува геотермална 

енергија. Дека внатрешноста на Земјата е потопла од нејзината површина се 
потврдува со појавите на: вулканските ерупции, изворите на пара или топла вода 
и др. температурата на земјата се зголемува со длабочината, што е доказ дека 
постои струење на топлина од центарот кон површината на Земјата. 

според досегашните сознанија внатрешната топлина на Земјата потекнува од 
радиоактивното распаѓање на тешките елементи во земјината кора, а еден дел 
доаѓа од нејзината внатрешност, т.е. од центарот, каде се смета дека температурата 
достигнува до 6000 (°с). освен со радиоактивното распаѓање, топлината во 
земјината кора се создава и на други начини и тоа со: егзоенергетски хемиски 
реакции, кристализација и вцврстување на растопените карпи, триење на 
површинските маси при тектонски поместувања и др.

изворите на геотермална енергија можат да се групираат главно во две групи 
и тоа:

 - геотермална енергија на подземните флуиди (топла вода или пара, односно 
подземни резервоари на топла вода),

 - геотермална енергија на сувите карпи.



Ен
ЕргЕтс

к
а

 Еф
и

к
а

с
н

о
с

т н
а

 о
бјЕк

ти

123

Трансформации на енергија и реакции преку кои се остваруваат

Природните форми на енергија ретко може да се користат непосредно, односно 
без одредена трансформација. За нивна практична употреба неопходно е да се 
изврши трансформација (преобразување) во попогодна форма на енергија. 

Постојат голем број машини и постројки кои ја претвораат енергијата од еден 
облик во друг, а во продолжение е дадена листа на дел од нив:

 - мотор со внатрешно согорување (топлинска → механичка),
 - електрогенератор (кинетичка или механичка → електрична),
 - генератор на топлина (топлинска → електрична енергија),
 - горивни ќелии (хемиска → електрична енергија),
 - ветерни турбини (енергијата на ветрот → механичка или електрична),
 - термоцентрала (топлинска → електрична енергија),
 - хидроцентрала (потенцијална → електрична енергија),
 - светилка (електрична енергија → светлина),
 - микрофон (електрична енергија → звук),
 - батерија – галвански елемент (хемиска → електрична) итн.

основните енергетски трансформации се остваруваат преку следните реакции 
(процеси, постапки):

 - согорување – процес на преобразување на хемиската во внатрешна  
топлинска енергија,

 - нуклеарни реакции – претворба на нуклеарната енергија во внатрешна 
енергија на носителот на енергија,

 - претворба по механички пат – турбински претворби  (трансформација на 
потенцијалната енергија на водотеците, топлинската енергија на водната 
пареа, кинетичката енергија на ветрот) во механичка работа,

 - зрачење - сончева енергија.

трансформација на енергијата од фосилните горива во попогодни форми на 
енергија

фосилните горива, како основни форми на енергија, во многу случаи се 
користат на директен начин, за добивање на топлинска енергија по пат на 
директно согорување. Меѓутоа, многу често тие се преработуваат во форми, што 
е условено од потребите на потрошувачите и од потребите за постигнување на 
поголема енергетска ефикасност. 

Преобразување на јагленот во попогодни извори на енергија
издвојувањето на испарливите материи од цврстите горива е една од првите 

и најразвиени постапки за преобразување на природната форма на различни 
видови јаглен во други горивни форми: кокс (или полукокс) и смеса од гасови 
(согорливи и несогорливи). Почетоците на развојот на овој процес се поврзани со 
потребата за добивање на кокс. 

издвојувањето на испарливи материи од јагленот се врши со постапки на 
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дестилација, гасификација, пиролиза и сл. најчесто, притоа не настанува хемиска 
промена на составните компоненти, што се спроведува со доведување на топлина 
без или со ограничено присуство на воздух. Притоа од горивото се издвојуваат 
гасните и течните материи, додека цврстите се таложат.   

Преработка на нафта 
суровата нафта добиена од земјината кора не може да се транспортира ниту 

да се користи во таква форма, затоа што во нејзиниот состав освен согорливи 
јаглероводородни соединенија, се содржани и соли, механички нечистотии, мил, 
песок и вода. При изнесување на нафтата на површината доаѓа до снижување 
на притисокот, што предизвикува појава на гасни меури, односно издвојување 
на најлесните јаглероводороди и сулфуроводород. Првата, основна преработка 
на суровата нафта се врши во постројки лоцирани во непосредна близина на 
наоѓалиштето.

Почетниот третман на суровата нафта опфаќа издвојување на гасови, соли 
и механички нечистотии. Лесните гасови се отстрануваат по пат на дегазација 
во сепаратори за сурова нафта, додека доколку нафтата содржи потешки 
јаглероводороди, пропан и бутан, со постапка на стабилизација се добиваат 
втечнети гасови и стабилизирана нафта. отстранувањето на соли и механички 
нечистотии се врши со постапка на таложење во специјално конструирани 
резервоари, при што во нафтата најпрво се додава вода со истовремено загревање 
до 400 (к). За разбивање на емулзијата од нафта и вода и за издвојување на 
механичките нечистотии се применуваат механички, физичко – хемиски и 
електрични постапки.

основни постапки и процеси на кои подлежи нафтата откако истата ќе се 
донесе во рафинериите сè: подготовка на нафтата, пречистување, загревање и 
дестилација. 

Преобразување на нуклеарна енергија во внатрешна топлинска енергија
нуклеарната енергија е енергија што се ослободува преку нуклеарни 

реакции или по пат на радиоактвно распаѓање. таа се ослободува во текот на 
прегрупирање на честиците што ги сочинуваат јадрата на атомите. нуклеарната 
енергија за мирновременски потреби се искористува по нејзиното преобразување 
во топлинска, а потоа и во електрична енергија. Познати процеси на енергетска 
трансформација на овој вид на енергија се нуклеарната фисија и нуклеарната 
фузија. 

При нуклеарни реакции најголем дел од складираната енергија се манифестира 
како кинетичка енергија на новите изотопи, потоа како кинетичка енергија на 
неутроните и како енергија на зрачење. само мал дел од енергијата се трансформира 
во топлинска енергија. 

трансформацијата на енергија при нуклеарна реакција може да се претстави со 
следново равенство: Нуклеарна енергија → кинетичка енергија на новите изотопи 
+ кинетичка енергија на неутроните + енергија на зрачењето + внатрешна 
топлинска енергија.
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Трансформација на внатрешна топлинска во механичка енергија
Внатрешната енергија е својство на термодинамичкиот систем, а се состои од 

кинетичка енергија на молекулите и потенцијална енергија која што е резултат 
на привлечните и одбивните сили помеѓу молекулите. За разлика од механичката 
енергија и топлинската, кои се преодни форми на енергија, внатрешната енергија 
не ги преминува границите на системот. топлината е форма на енергија што е во 
состојба да преминува преку границите на системот како резултат на постоење 
на температурна разлика помеѓу системите, доколку границата помеѓу системите 
пропушта топлина.

За пренесување на внатрешната енергија во механичка се користат медиуми како 
вода, водена пареа, гасови и др.  Во зависност од начинот на кој што се употребува 
погонскиот медиум, односно работниот флуид, топлинските машини се делат на 
клипни машини и турбомашини. За трансформација на внатрешната топлинска 
енергија во механичка енергија неопходен е кружен процес, кој се остварува 
во топлински машини со помош на работен медиум кој при снижување на 
температурата експандира од повисок на понизок притисок. При таа експанзија се 
врши работа која се пренесува од медиумот на подвижните делови на топлинската 
машина. При експанзија на медиумот, системот предава механичка енергија, а 
при компресија на системот му се доведува механичка енергија. количеството 
на добиена, односно одведена механичка енергија не зависи само од почетната и 
крајната состојба, туку и од промените помеѓу тие вредности.

основна карактеристика на затворен термодинамички систем е тоа што во 
него експанзијата на медиумот може да се користи само еднаш за добивање на 
механичка работа, така што тој реално е неупотреблив. За да биде термичката 
машина употреблива, во неа мора постојано да се доведува (пред компресија) 
и да се одведува (по експанзија) работен медиум. системот во кој циклично се 
доведува и одведува работен медиум се нарекува отворен термодинамички 
систем, а механичката енергија што се предава од таков систем се нарекува 
механичка работа. кружен процес се нарекува секој процес кој го доведува 
термодинамичкиот систем во почетната положба. Ваков процес, прикажан во p-v 
дијаграм е даден на слика 3.1.

Слика 3.1. Концепт на затворен термодинамички процес во p-v дијаграм
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Основни термодинамички величини и процеси

од претходниот текст може да биде извлечена физичката дефиниција за поимот 
енергија, односно: Енергија во некој термодинамички систем е акумулирана 
(потенцијална) работа или способност на системот преку определени процеси 
(промени на состојбата) да изврши работа или предаде топлина.

оваа физичка (термодинамичка) дефиниција ја поставил MaxPlanck во 1924 
година, односно: Енергија претставува способност на системот да извршува 
работа кон надвор.

Во литературата која ја изучува термодинамиката често пати се сретнува 
реченицата дека термодинамика е наука за топлината. термодинамиката е наука 
за енергијата, а не само наука за топлината, затоа што ја проучува врската и 
трансформацијата на топлинската енергија во други облици на енергија. тоа може 
да се согледа при толкувањето на главните закони на термодинамиката:

1. Прв главен закон на термодинамиката:
Енергијата може да има различни облици но не може да се произведува. тоа 

значи дека енергијата може да го менува обликот од еден во друг облик на енергија. 
од оваа констатација произлегува „Законот за одржување на енергијата“ кој гласи: 
Енергијата не може да се произведе и да се изгуби, туку преминува од еден облик 
во друг:

трансформацијата на енергијата од еден облик во друг се нарекува способност 
на трансформацијата или техничка вредност на трансформа-цијата. такви 
трансформации се на пр. потенцијална во кинетичка, кинетичка во механичка, 
механичка во електрична и тн.

2. Втор главен закон на термодинамиката:
топлината преминува од тело  со повисока температура (извор на топлина) 

на тело со пониска температура (способност на премин на топлина). според тоа 
топлината е енергија. обратен случај е можен, односно премин на топлина од 
тело со пониска температура на тело со повисока температура, само во случај на 
доведување на надворешна работа. не е можно постојано да се зема топлина од 
еден извор на топлина и да се трансформира во механичка работа. 

За опишување на трансформациите на енергијата, потребно е претходно да се 
дефинираат следните поими:

 - Ексергија (Е): удел на енергија кој може да се претвори во било кој облик 
на енергија (да изврши работа).

 - Анергија (В): енергија која може да се претвори во ексергија (не може да 
изврши работа).

 - Загуби на енергија (Еz): дел од енергијата кој се губи во процесите и се 
предава на околината.
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граница на системот

систем
Доведена
енергија

одведена
енергија

Слика 3.2. Трансформација на енергијата во еден енергетски систем. 

За оценка на квалитетот на извршување на трансформација на енергијата се 
користат следните коефициенти (слика 3.2.):

термички коефициент на полезно дејство на енергетската трансформација:

Максимален коефициент на полезно дејство на енергетската трансформација:

Ексергетски (технички) коефициент на полезно дејство или степен на полезно 
дејство:

сите коефициенти на корисно дејство се бездимензионални единици. 

Основни поими за енергија

Енергија претставува способност на одредено тело да врши работа, да генерира 
топлина и емитира светлина. 

Енергијата се дели на примарна и секундарна. 
• Примарна енергија е енергија содржана во природна форма во носителот на 

енергијата (енергенсот), без процес на трансформација. 
• Секундарна енергија е енергија добиена со енергетска трансформација од 

примарни ресурси (на пр.: лесно течно гориво, бензин, електрична енергија, 
топлинска енергија и др.).

финална (непосредна) енергија е енергијата што доаѓа до крајниот корисник, 
односно енергија на границата на системот (зграда). таа може да биде и примарна 
и секундарна.
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корисна енергија е енергијата што може директно да се користи за задоволување 
на потребите на крајните корисници.

ПрИМАрНА
ЕНЕргИјА

Секундарна 
енергија

Процеска 
топлина

Директна 
топлина

Механичка  
енергија

Светлина

Други форми 
на енергија

ф
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ал
на
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Загуби при  
трансформација

П
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ка
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ја

Загуби при финална 
потрошувачка

Примарна, секундарна, финална и корисна енергија
некои природни форми на енергија може директно да се користат. Други 

мора да се подложат на одредени процеси на претворба за да се дојде до корисна 
(употреблива) форма на енергија.

Примарна енергија Секундарна енергија

Претворба

Претворба

Ел.централа 
топлана, 
котларница,
рафинерија

Загуби при
претворба
складирање и 
дистрибуција

Загуби при
претворба
складирање и 
дистрибуција

Загуби при
претворба
складирање и 
дистрибуција

Отпадна 
топлина

Загуби при подготовка и транспорт

фосилни 
горива

јаглен

Нафта

гас

Дрво, тресет

Сонце

Хидроенергија

биомаса

геотермална

Ветер

Уран,
ториум
деутериум

Нуклеарна
енергија

Обновливи
извори

Ел.струја

ф
ин

ал
на

 
ен

ер
ги

ја

корисна
енергија

Централно 
греење

Мотор,
горилник,
светилка, 
бела техн.,
телевизор,
друго

Механичка 
работа

Топлина

Светлина

Звук

Нафтени 
продукти, 
гас

Топлина

ЗгрАДА
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ПрИМАрНА ЕНЕргИјА
(во природна форма)

фосилни 
извори на
енергија

камен јаглен

кафеав 
јаглен

Нафта

Природен 
гас

Електрична 
енергија

Централно 
греење

Продукти 
на нафта

Примарна
енергија

Секундарна
енергија

Загуби при пренос
и складирање

Загуби при подготовка 
и транспорт

Загуби при 
претворба и 
складирање

Примена надвор од
подрачјето на 
енергетиката

Загуби при 
претворба и др.

Подрачје на 
претворба

Мотор
Пламеник
Светилка
радио

Механ.
работа

Топлина

Светлина

Звук

гас

брикети

кокс

Тресет и др.

U, Th, D

Сонце

Ветер

Вода

геотермална

биомаса

Електро- 
централа 
Топлана
рафине-
рија

Нуклеарна
енергија

Обновливи 
извори на
енергија

СЕкУНДАрНА ЕНЕргИјА
(по техничка претворба)

фИНАЛНА  ЕНЕргИјА
(кај корисникот, пред 

последната претворба)

ЕНЕргИјА
ТЕХНИкА

ОТПАДНА 
ТОПЛИНА

кОрИСНА ЕНЕргИјА
(кај корисникот, по  

одбивање на сите
енергетски загуби))

Сенкиеви дијаграми (енергетски биланс на различни видови постројки)
загуби на топлина

електрична 
енергија

електрична 
енергија

загуби на топлина

загуби на 
топлина

примарно 
гориво 

(бензин)

примарно 
гориво 
(јаглен)

примарно 
гориво 

(ураниум 2,5% 
U235)

примарно 
гориво 
(дизел)

кинетичка 
енергија

кинетичка 
енергија

загуби на 
топлина

горива и согорување

горива

гориво е материја способна за активно соединување со кислородот од воздухот, 
при што интензивно се ослободува значително количество енергија, која на 
околината се предава во вид на топлина. горивото претставува смеса од хемиски 
соединенија на согорливи и несогорливи елементи. спојувањето на согорливите 
елементи на горивото со кислородот од воздухот е сложен физичко-хемиски 
процес, наречен согорување и обично е проследен со појава на пламен. При 
одвивањето на процесот на согорување настанува трансформација на хемиската 
енергија на горивото во топлина на продуктите на согорување.
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Во денешно време основен извор на топлинска енергија се фосилните горива 
од природно потекло, а процесот на согорување е најраспространет начин за 
трансформација на хемиската енергија на горивата во топлина. околу 80 % од 
произведената и искористената енергија во светот се добива од фосилните горива, 
а останатите 20 % се добиваат со користење на енергијата на водата, нуклеарните 
горива, енергијата на ветерот, геотермалната енергија и други енергетски извори.

класификација на горивата

Поделба на горивата најчесто се врши на следниот начин [6]:
според агрегатната состојба, на:

 - цврсти горива,
 - течни горива,
 - гасни горива и
 - мешани (цврсти и течни) горива.

според создавањето, на:
 - природни горива,
 - фосилни (од растително и животинско потекло),
 - минерални (аноргански и минерални материи),
 - вештачки - синтетички (произведени со физичко-хемиски процеси).

според видот на изворот на енергија, на:
 - хемиски горива и
 - нуклеарни горива.

Во следната табела е даден поедноставен приказ на горивата поделени според 
нивната агрегатна состојба и начинот на добивање [5] .

гориво
Природни

начин на добивање

Вештачки

агрегатна
состојба

Цврсто

Дрво, тресет, јаглен 
(лигнит, кафеав 
јаглен, камен јаглен, 
антрацит), маслени 
шкрилци, отпадни 
горива од индустријата и 
земјоделството (оризова 
арпа, сончогледова 
лушпа, слама и др.)

Дрвен јаглен, кокс, полукокс, 
брикети идр.

течно сурова нафта
нафтени деривати (мазут, 
бензин, керозин, дизел гориво 
и др.)

гасно Природен гас (земјин гас)
генераторски гас, рафинериски 
гас, гас од високи печки, коксни 
печки и др.
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Цврсти горива 
јагленот е најраспространето фосилно гориво. настанал со фосилизација на 

растителен свет. Установено е дека за добивање на 0,3 (m) слој на јаглен било 
потребно околу 6,1 (m) компактен слој од вегетација. овој компактен слој, во 
отсуство на воздух и под влијание на висок притисок и висока температура, 
сукцесивно се трансформирал во тресет, лигнит, кафеав јаглен, камен јаглен 
и антрацит. со процесот на стареење јагленот станувал потврд, содржината на 
кислород, водород и влага се намалувала, а содржината на јаглерод се зголемувала.

кај нас, врз основа на содржината на вкупната влага, долната топлинска 
моќ на согорливата маса на јагленот и содржината на испарливите материи во 
согорливата маса, јаглените се делат на лигнит, кафеаво- лигнитски јаглен, кафеав 
јаглен и камен јаглен.

Течни горива [5]
Единствено природно течно гориво е нафтата. суровата нафта, која настанала 

со распаѓање на растителен и животински свет, геолошки е постара од јагленот и 
претставува смеса од разни јаглероводороди, кислород, сулфур, азот и примеси. 
Во составот на органската маса на нафтата јаглероводородот е застапен со  
83-87 %, водородот 11-14 %, кислородот 0,1-1,0 %, азотот 0,05-1,5 % и сулфурот со 
0,1-5 %. содржината на влага изнесува до 2 %, а минерални примеси има од 0,1 до 
0,3 %. За разлика од другите природни горива, суровата нафта ретко се користи 
како гориво. 

со фракциона дестилација на нафтата се добиваат различни течни горива 
(бензин, керозин, дизел гориво, мазут и др.), разни масла за подмачкување и друго. 
Значително помало количество течни горива се добива со преработка на јаглени 
(кафеав и камен јаглен) и маслени шкрилци. тешките фракции при преработката 
на нафтата - мазутите, се користат како основно течно гориво во парните котли, 
а лесните течни горива понекогаш се користат како гориво за потпалување кај 
малите котелски единици.

гасни горива [9]
најголем дел од гасните горива денес се дистрибуираат во гасна состојба, додека 

течен (каплив, нафтен гас тнг) се испорачува до потрошувачите (корисниците) 
во челични садови под притисок (боци) и во контејнери. Помала количина од овој 
гас се доставува до бензинските станици за полнење на автомобилски резервоари.

Заедничка особина на сите гасови што горат се:
 - способност за согорување,
 - гасна состојба на горилникот,
 - стисливост (компресибилност).
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Поделба на гасните горива
Вообичаена поделба на горивните гасови е спрема:

 - начинот на добивање,
 - спрема физичките и хемиските својства.

спрема начинот на добивање, гасовите се делат:
 - гасови добиени од јаглен,
 - гасови добиени од нафта,
 - гасови добиени директно од земјата (природни),
 - гасови добиени како нуспроизвод на различни хемиски процеси

гасовите добиени од јаглен се:
 - градски гас,
 - коксен гас,
 - генераторски гас.

Во гасови добиени од нафта се вбројуваат:
 - рафинериски гас,
 - течен нафтен гас (тнг),
 - бензински гас.

од претходните најширока употреба има течниот нафтен гас (тнг) (бутан- 
пропан), или чист пропан. гасот добиен директно од земја претставува природен 
гас т.н. земјен гас. составот му е променлив, но најголем волуменски дел му 
припаѓа на метанот (CH4).

гасови што се добиваат како нуспродукти при разни хемиски процеси се:
 - гротлен гас,
 - отпаден гас.

овие гасови воглавно се употребуваат како енергетско гориво во процесите 
каде што се добиваат. од сите гасови кои беа претходно споменати, најширока 
примена имаат: природниот, градскиот и течниот, нафтен гас (тнг).

Согорување

Согорување: основни поими [4]
согорувањето на горивата, без оглед дали се работи за фосилни горива или 

горивни материи со поинакво потекло (растителна биомаса, биогас, комунален 
отпад) претставува сложен физичко – хемиски процес на соединување на 
согорливите компоненти со кислородот од воздухот, при што хемиската енергија 
врзана во горивната материја интензивно се претвора во топлина и се предава 
на околината. овој процес обично е проследен со појава на пламен. Вкупното 
количество топлинска енергија што може да се добие при согорување на одредено 
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гориво зависи од неколку фактори: топлинската моќ на горивото, количеството 
на гориво кое учествува во процесот на согорување и од ефикасноста на процесот 
на согорување.

За да започне процесот на согорување потребно е да бидат исполнети одредени 
услови. Пред се, треба да се воспостави непосреден допир на молекулите на 
согорливите компоненти од горивото со молекулите на материјата оксидатор 
(воздух, кислород) и неопходно е доведување на одредено количество енергија, 
потребна за кинење на атомските врски во почетните молекули кои учествуваат 
во процесот. Доколку постои допир на горивото со кислородот, процесот на 
согорување започнува во моментот кога ќе се постигне температурата на палење 
на соодветното гориво. тоа е температура при која топлината што се ослободува 
како резултат на одвивање на процесот на согорување е поголема од топлината 
предадена на околината, така што процесот на согорување станува самоодржлив 
и може да тече непрекинато. 

Во табела 3.2 се дадени температури на палење на горивата во воздухот при 
атмосферски притисок. 

Табела 3.2. Температури на палење на горивата во воздух при атмосферски 
притисок

гориво температура 
на палење (°с)

1. Цврсти горива
- Дрво и јаглен
- Лигнит и тресет
- кафеав јаглен
- камен јаглен
- антрацит
- кокс од камен јаглен

200 – 300
180 – 300
300 – 375
350 – 400
500 – 550
500 – 550

2. течни горива
- бензин
- керозин
- Дизел гориво
- Мазут
- Масло за ложење

330 – 520
380
30 – 90
350 – 400
210 – 220

3. гасни горива
- Водород во смеса со воздух
- со во смеса со воздух
- Метан
- Етан 
- Пропан
- бутан

530 – 590
610 – 660
654 – 790
540 – 594
525 – 588
490 – 570
290
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Топлинска моќ [5]
топлинската моќ на горивата ја определува количината на топлина која се 

ослободува при потполно согорување на 1 (kg) цврсто или течно гориво, или 
единица волумен (m3) на гориво во гасовита состојба.

Долна топлинска моќ (Hd) е количината на топлина која се ослободува при 
потполно согорување на 1 (kg) гориво без оглед на неговата агрегатна состојба, 
при што водата во продуктите од согорувањето се наоѓа во облик на пареа. Во 
техничката пракса, важен е податокот за долната топлинска моќ на горивото, 
бидејќи во процесот на согорување на горивото продуктите од согорувањето одат 
во оџакот со температура од околу 180 (0с). на овој начин, водата со продуктите 
на согорувањето одат со димните гасови во облик на пареа.

Во следната табела е дадена просечната долна топлинска моќ за одредени 
горива [10]

Вид на гориво Просечна долна топлотна 
моќ на горивата (kJ/kg)

сушено дрво 11720 до 13400
сушен тресет 10470 до 16750
Лигнит 14240 до 18840
Црн јаглен 18000 до 23030
камен јаглен 25120 до 33500
антрацит кокс 33500 до 35590
Дрвен јаглен 31400 до 33500
кокс од црн јаглен 24280 до 29310
кокс од камен јаглен 29310 до 30150
брикети од црн јаглен 21770 до 23030
брикети од камен јаглен 30560 до 31400
нафта 39780 до 46060
Петролеиум околу 46060
Моторно масло околу 41870
Мазут околу 46060
бензин околу 45640
Етил алкохол околу 26800
Природен земен гас 3350 до 6280 kJ/Nm³
гас од високи печки 2130 до 4190
генераторски гас 3350 до 7120
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Системи за преобразување на енергија 

греење
Загревањето на просторијата или зградата со печка, котел или друг извор на 

енергија се нарекува греење. За загревање на објектот се трошат 80% од вкупните 
трошоци поврзани со објектот.

Централното загревање се користи во најголемиот дел од зградите и се состои 
од неколку под-системи:

 - резервоар за гориво, цевен развод на гориво и горилник,
 - систем за третман на водата,
 - систем за подготовка на топла вода/пареа, цевен развод и грејни тела 

(котел, цевки, радијатори).

секој под-систем има значајна улога за добро раководење со греењето. 

Подготовка на санитарна топла вода (СТВ)
системот за подготовка на водата што се користи за домашни потреби посебно 

за подготовка на храна, за хигиена и чистење или перење на алишта во било кој 
тип на зграда се нарекува систем за подготовка на санитарна топла вода. овој 
систем се состои од:

 - резервоар (бојлер за топла вода), вклучително топлински изменувач и 
електрични греачи,

 - цевен развод,
 - пумпа.

Вентилација
Доведувањето на свеж воздух во просторијата или објектот се нарекува 

вентилација на истиот.
Во зависност од намената на објектот и од активностите кои се одвиваат во 

него, постојат различни видови на вентилација кои третираат различни количини 
на свеж воздух.

системите за вентилација се состојат од:
 - вентилатори,
 - вентилациски канали,
 - вентилаторски клапни,
 - систем за рекуперација на отпадната енергија.

Поделбата на системите за греење
системи за греење се делат според:

 - сместувањето на изворите на топлина (единечно, централно, далечински),
 - според видот на горивото (цврсти, течни, гасни, електрична енергија, 

сончева енергија),
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 - носителот на топлина (топловодно, вреловодно, парно, воздушно),
 - начинот на оддавање на топлина (конвекција, зрачење и нивна 

комбинација).

Поединечно греење на просториите
Еден од најраспространетите начини на греење претставува таканаречениот 

локален (индивидуален) начин на греење, при кој грејното тело е сместено 
директно во просторијата што треба да се грее. овој начин на греење има 
предности, но и низа недостатоци. Предноста на таквиот начин на греење е во 
прилагодувањето на греењето според вистинските потреби за греење, односно се 
грее само тогаш кога се користи просторијата. Покрај оваа предност не може да 
се заборави на големиот број недостатоци: нарочно опслужувањето, нехигиенска 
работа (особено при користење на цврсти горива), низок комфор, а од енергетска 
гледна точка и низок коефициент на полезно дејство и др. 

Примената на индивидуалниот начин на греење во урбани средини, гледано од 
еколошки аспект е многу понеповолно во однос на системите за централно греење. 
индивидуалните печки на цврсто гориво се значителни загадувачи на животната 
средина, особено ако се концентрирани на една помала површина. Во светот па 
и во нашата земја повеќе се применуваат локалните во однос на централните 
системи за греење, или 70 % од семејствата во Македонија се греат со локални 
системи, претежно на цврсти горива.

индивидуалните печки се изработуваат во зависност од моќта за греење во 
следните големини: 3-4, 4-5, 6-7, 7-8 (kW), а за моќности поголеми од 8 (kW) се 
препорачува  таа да расте постепено за 2 (kW).

За индивидуално греење на просториите со цврсти горива се користат:
 - камини, отворени и затворени,
 - ѕидани печки,
 - челични печки.

Приклучок 
за оџак

оџак

капа

решетка со 
пепелнник

Довод на 
воздух

камините произлегле од најстариот вид на 
огниште - отворено огниште и претставуваат 
делумно заградено куќно огниште. Денес сè 
уште се користи како грејно тело во земјите со 
блага клима или служи како украсен елемент 
во еден ентериер за правење на посебна 
атмосфера и чувство на лагодност. Може 
да послужи и за евентуално догревање на 
просториите. За жал, каминот претставува 
најнеекономичен начин на греење, со мало 
оддавање на топлина и голема потрошувачка 
на гориво. Покрај овој недостаток кај камините 
можат да се појават и низа други недостатоци: 
слаб провев, недобро согорување на горивото 
а најчесто се сретнуваат без довод на свеж воздух во огништето. коефициентот на 
полезно дејство на каминот е многу мал и се движи од 20 - 30 %. 
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Врата за 
гориво
Врата за 
пепел

Ѕиданите печки со согорување на горивото во 
просторот на согорување брзо произведуваат топлина, 
еднаш или двапати на ден (во време од 1/4 до 1 н), 
што е и нивна главна одлика. така добиената топлина 
на излезните гасови се акумулира во големата маса 
на печката и полека во текот на денот се предава на 
околината. тоа значи дека овие печки уште можат да 
се наречат термоакумулациони печки. Зафаќаат голем 
простор, но понекогаш се применуваат и од естетски 
причини, а коефициент на полезно дејство (кПД) се 
движи од 80 - 85 %.

Печките од леано железо спаѓаат во групата на помодерни печки на цврсти 
горива. карактеристично кај нив е да со подесување на количеството на воздух за 
согорување, горивото во печката може поспоро или побрзо да изгори во зависност 
од потребниот греен капацитет на печката. тие се многу погодни за краткотрајно 
ложење и за трајно ложење (трајна работа). Во однос на акумулационите печки, 
овие печки имаат мала способност на акумулација на топлината, поради релативно 
тенките ѕидови. Печките од леано железо се сепак конкуретни на пазарот, а 
причина за тоа е вградената автоматика која ја подобрува работата со печката, а 
исто така спречува прегревање и гасење на пламенот во печката.

отвори за 
провев

главна зона 
на жарот

шахта за 
пригушување

клапна за 
пригушување

приклучок
на оџак

решетка во 
облик на корпа

решетка

пепелник
пепелник

поклопец украсен
поклопец
полнење 
на гориво

зона на 
жар

печка за горен провев
печка за долен провев

коефициент на  
полезно дејство
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За индивидуално греење со други видови горива и електрична енергија:
 - гасни печки,
 - печки на течно гориво,
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 - електрични апарати за греење на просторот,
 - панели кои зрачат.

Елементи на индивидуални системи за греење се:
 - регулаторот (ако е применливо),
 - оџак.

Системи за централно греење
Централно греење може да биде топловодно, вреловодно, парно или воздушно. 

топловодно греење - носител на топлина е топла вода со максимална температури 
до 110 (0с) (сега обично потис/поврат 90/70 (0с) кај постарите верзии на изведба, 
или 80/60 (0с) во поновите верзии и со 55/40 при ниско температурските системи). 
Водата се загрева во котли или загреватели на топлина («изменувачи на топлина») 
и преку систем на цевки се води до грејните тела, радијатори, конвектори или 
слично. откако ја предала топлината, водата се враќа назад за повторно да се 
загрее.  Во далечинските системи за греење топлата вода или пареа се доведуваат 
до топлински потстаници сместени во зградите. таму преку загревател 
(разменувачот на топлина) или отворен систем за мешање на водата, се загрева 
водата за греење на зградата. 

Воздушно греење - загревање воздух, носител на топлина е топол воздух кој 
се загрева во разменувач на топлина, димни гасови (продукти на согорување) /
воздух или топла вода/воздух и преку канали се дистрибуира низ објектот.

котлите се постројки наменети за производство на врела (топла) вода или пара 
со одредени параметри за топлификациони, технолошки и енергетски цели.

Во зависност од топлоносителот котлите можат да се поделат на:
 - парни котли, наменети за производство на водена пара,
 - вреловодни(топловодни) котли, наменети за производство на врела вода,
 - комбинирани, наменети за истовремено или наизменично производство 

на врела вода и пара.
Во зависност од горивото што се користи котлите можат да се поделат на котли на:

 - цврсто,
 - течно,
 - гасно,
 - отпадно (индустриско, земјоделско, градско ѓубре и др.),
 - комбинирани (пример на цврсто и течно гориво.

котлите се постројки кои можат да се поделат и во 
однос на капацитетот, притисокот, конструкцијата, 
начинот на согорување, начинот на циркулација 
и др. За помали потреби од топлинска енергија 
(најчесто производство на врела вода за греење) 
се користи котел-шпорет кој има наједноставна 
и најмала конструкција. најчесто се користи за 
индивидуално греење на просториите и за готвење. 
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најчесто се ложи со цврсто гориво. конструкцијата на овие котли е едноставна со 
големо просторно ложиште и со гасни прегради поставени на патот на излезните 
гасови со цел поголемо искористување на топлината. номиналната топлинска 
моќ на овие котли се движи од 1,5 - 3,5 (kW). овие котли имаат максимален кПД 
(коефициент на полезно дејство) до 81 %.

котли на течно гориво имаат предност во однос на претходните заради 
едноставната конструкција со едноставен и потполно автоматизиран начин на 
ложење, лесна набавка на гориво со можност за купување на целата количина за 
грејна сезона, малиот потребен простор на складирање на горивото (резервоар за 
гориво) и сл. тоа се причините што дене се сè уште голем бројот на корисниците 
на котлите со течно гориво. овие котли се со релативно евтина изведба, најчесто 
се челични, а редовно се со ложишта под притисок со горилници за течно гориво. 

Примената на котлите на гасно гориво е можна таму каде постои гасна мрежа. 
овие гасни котли се изработуваат најчесто со моќ од 5,8 - 29 (kW) а специјалните 
до 81 (kW). Често пати во внатрешноста на овие котли постојат лиени ребра во 
хоризонтална положба со цел искористување на топлината на излезните гасови.

Слика 3.3. Ѕиден котел на гасно гориво со бојлер за топла вода

Може да се изведуваат и со челично куќиште како котлите на течно гориво со 
ложиште под притисок со гасен горилник (со вентилатор). 

нивната конструкција е со вертикални челични цевки низ кои поминуваат 
излезните гасови за наголемување на преносот на топлина.

регулацијата на температурата се постигнува со примена на регулациони 
трикраки мешачки вентили. 
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Топлински изменувач и  
термички вентил

Сигурносен  и вентил 
за обезбедување

котел бојлер
Трокрак 
вентил

Трокрак 
мешачки 
вентил

Собен
термостат

Термостат

Слика 3.4. Принципиелна шема на поврзување на котел со акумулатор (бојлер) 
за топла вода

Многу често и сè повеќе применувани уреди за ладење и догревање (греење) 
на простории се собните климатизери или вентилаторските конвектори. нивната 
примена е сè поголема заради можноста да остварат две функции - греење и ладење. 
најчесто се произведуваат како поделени (SPLIT) системи. кај нив испарувачот 
се наоѓа во просторијата, а остатокот од ладилната машина се наоѓа надвор од 
просторијата, поврзани меѓусебно со цевки за циркулација на медиумот, со што 
се одбегнува непријатната бучава на компресорот. главно се користат за ладење на 
просториите во летниот период, но исто така можат да се користат и за греење до 
минимална надворешна температура од -15 (0с), а во последно време и до - 20 (0с). 
бидејќи работат како топлинска пумпа, при потрошувачка на 1 (kW) електрична 
енергија се добиваат над 3 (kW) топлинска енергија.

испарувач

компресор
кондензатор

Слика 3.5. Принципиелна шема на климатизер во поделена (split) изведба
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  овие уреди се снабдени со потполна електронска регулација, програматор, 
лесно воочлив дисплеј, термостат, трокраки вентили и сл., при што лесно може 
да се постигне бараната температурa во просторијата. Ладењето и греењето се 
постигнува со рециркулација на внатрешниот воздух во просторијата, односно не 
постои можност за довод на свеж воздух од надвор. 

кај прозорските климатизери ладилната машина претставува една компактна 
целина. Принципот на работа нè е идентичен со претходниот. Предноста на 
овој тип собни климатизери е во можноста на довод на свеж воздух од надвор. 
Ладењето и греењето се изведува со рециркулација на воздухот низ климатизерот 
(прикажано на сликата). се поставуваат на прозор на претходно подготвена 
конструкција за држење на климатизерот или на припремен отвор во ѕидот. 
бучавата кај овој тип е поголема во однос на разделните системи. се изработуваат 
со иста моќ како разделните системи.

испарувач

Вентилатор
кондензатор

компресор

Вентил

ВнатрЕ

наДВор

Слика 3.6. Принципиелна шема на климатизер во компактна (прозорска) 
изведба

Можност за употреба на алтернативни горива во домаќинствата
Во следната табела се дадени можностите за замена на постоечките системи 

за греење и добивање на санитарна топла вода (стВ) во колективното и 
индивидуалното станбено домување.
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извор на топлина за: Замена со:
колективно станбено домување

греење

Централно градско 
топловодно греење

топлинска пумпа (инвертер сплит 
систем)

котел на гас
топлинска пумпа (вода, земја)

котел на струја
топлинска пумпа

котел на гас

санитарна топла 
вода Електричен грејач

отпадна топлина од системот за греење
сончеви колекторски системи

индивидуално станбено домување

греење

Централно градско 
топловодно греење

- котел на биомаса (пелети, дрво, 
брикети) во комбинација со сончеви 

колектори за предгреење на работниот 
флуид (вода)
- котел на гас

- топлински пумпи

котел на струја

котел на ЕЛ масло за 
домаќинства

санитарна топла 
вода Електричен грејач сончеви колектори за санитарна топла 

вода

Топлински загуби на изворот на топлина

котел Енергија во работниот 
медиум (водна пара, вода)

Енергија во  
горивото

топлинска загуба поради 
континуирано одведување 
талог 3 %

Загуба на топлина кон 
околината 2 - 4 %

топлинска загуба со 
излезните гасови 10 -18 %

Искористена енергија 
(степен на корисност 
на котелот) 75-80 %Енергија на 

влезот 100 %
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Пресметка на потрошувачка на различни видови енергија

Потрошувачка на електрична енергија

каде што:
- C – вкупната сума,
- Q – потребна топлинска моќност (kW),
- τ – времетраење на грејната сезона (h),
- cEE – цена на електричната енергија (ден./kWh).

Потрошувачка на екстра лесно масло за домаќинства

каде што:
- GEL – Потребно количество на екстра лесно масло за домаќинства (kg),
- Е – топлинска енергија (kWh),
- ηк – кПД на котелот (и целиот систем за греење),
- Hd – долна топлинска енергија на горивото (kWh/kg).

Потрошувачка на пелети

каде што:
- GP – Потребно количество на пелети (kg),
- Е – топлинска енергија (kWh),
- ηк – кПД на котелот (и целиот систем за греење),
- Hd – долна топлинска енергија на горивото (kWh/kg).

Пресметка на потребна топлинска енергија (kWh)

Е = инсталиран капацитет (моќност) на системот [kW]  x   време на користење [h]

Пример за пресметка на гориво за објект (табелата [9] служи за пресметка на 
цените и е ориентациона – не може да се земе како основа за вистинска пресметка 
бидејќи е подложна на секојдневни промени)
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Чинење на топлинска енергија по тип на енергенс - гориво
р.

бр
.

Енергенс

коефициент на 
искористување 
на постројката

Малопродажна 
цена без ДДВ

Цена на 
приватен 

објект

Цена на 
деловен 
објект

η (ДЕн/...) (ДЕн/
kWh)

(ДЕн/
kWh)

1
стрУја (12h дневно / 4 h 
ноќна тарифа + ангажирана 
моќност)

k = 1.00 Прив. 1.90/3.80 
Деловно 5.70 5.20 8.95

2 нафта (за домаќинство) k = 0.90 55 ДЕн/l 6.39 6.50

3 МаЗУт k = 0.90 47.9 ДЕн/kg 4.82 5.63

4 ПрироДЕн гас k = 0.95 30.9 ДЕн/
dm³(l) 3.20 4.12

5 бУтан-ПроПан k = 0.95 47.5 ДЕн/
dm³(l) 3.87 4.48

6 јагЛЕн (1500 kcal/t) k = 0.80 5900 ДЕн/t 4.09 4.09

7 тоПЛинска ПУМПа k = 2.00 2.60 4.47

8 огрЕВно ДрВо k = 0.85 3540 ДЕн/m³ 0.64 0.64

9 оВоШни сЕМки k = 0.90 3100 ДЕн/t 0.69 0.69

10 ДрВЕни ПЕЛЕти k = 0.90 12400 ДЕн/t 2.75 2.75

11 биоМаса (ПЕЛЕт) k = 0.90 6200 ДЕн/t 1.37 1.37

12 биоМаса (ЧиПс) k = 0.90 4650 ДЕн/t 1.00 1.00

13
тоПЛификаЦија (по 
калориметар + ангажирана 
моќност)

k = 1.00 4.80 9.60
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Штетни емисии при енергетски трансформации: 
Согорување на фосилни горива

CO2

јаглерод диоксид претставува неотровен гас кој локално, при нормални атмосферски 
концентрации, не е опасен за живиот свет. се смета за еден од главните гасови што 
влијаат врз климатските промени.

SO2
гас со локално и регионално штетно влијание врз животната средина. Емисијата 
зависи од содржината на сулфур во горивото, како и од видот на постројката.

NOx

азотните оксиди (воглавно NO2 и NO) се формираат при согорување без оглед на 
присуството на азот (N) во горивото. Емисијата на NOx зависи од видот (квалитетот) 
на системот за согорување.

N2O азот субоксид (или диазот оксид) е еден од класифицираните стакленички гасови.

CH4 Метан, еден од класифицираните стакленички гасови.

CO јаглерод моноксид е исклучително штетен (отровен) гас, кој произлегува од 
нецелосно согорување на горивата.

TM
тешки метали: олово (Pb), жива (Hg), кадмиум (Cd), хром (Cr), никел (Ni), цинк (Zn), 
бакар (Cu), арсен (As), селен (Se), ванадиум (Vn), берилиум (Be) и калај (Sn). некои 
од тешките метали се јавуваат при согорување на фосилни горива во индустриски 
и енергетски објекти.

POP
Постојани органски загадувачи – емисиите произлегуваат од различни процеси, 
вклучувајќи и согорување на фосилни горива. најпроучувани се диоксините и 
тиофените.

VOC или NMVOC – неметански испарливи соединенија.

TSP
Вкупни суспендирани честици – сите честици со дијаметар помал од 15 µm. се 
формираат при согорување на течни и цврсти горива и при други процеси. тие 
апсорбираат и дистрибуираат други опасни материи (тешки метали, S итн.).

PAH
Полициклични ароматични јаглероводороди, се испуштаат при согорување на 
дизел горива, јаглен, при греење со дрва, при производство на кокс, при пожари 
и спалување на отворено (согорување на отпадоци, шумски пожари, горење на 
локации по реколта итн.)

Приказ на концептот на намалување на емисијата со заштеди на енергија
Намалување на  
емисијата?

Заштеда на 
топлинска енергија 
од 1 kWh

x kWh побарувачка
Влезна 
енергија

гориво

Ефикасност на
котларницата = 0,75

1 kWh

(1-0,2) x 0,75
Намалено внесување 

на енергија

Намалено внесување на енергија

калорична вредност на горивото

Намалено 
внесување 

на горво

Намалено 
внесување 

на горво

Намалено 
внесување 

емисија
Специфична 

емисија

Мрежни загуби 
15 - 20 %

Пресметка на CO2 при индиректна емисија:
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каде што:
 - емисија на CO2 (kg/годишно),
 – годишна примарна енергија (kWh/годишно),
K – специфичен фактор на емисија на CO2 (kg/kWh).

годишната примарна енергија за функционирање на даден објект се определува 
на тој начин што доведената енергија потребна за нормално функционирање на 
системот во зградата ќе се помножи со факторот на преобразување на примарна 
енергија . факторите  и K за повеќе видови извори се дадени во следната табела.

фактори на примарна  
енергија (f)

CO2 коефициент на 
производство (K)

необновлива Вкупна (kg/MWh)
нафта за домаќинство 1,35 1,35 330
гас 1,36 1,36 277
камен јаглен 1,19 1,19 394
Лигнит 1,40 1,40 433
кокс 1,53 1,53 467
Дрвени струготини 0,06 1,06 4
Дрво 0,09 1,09 14
буково дрво 0,07 1,07 13
Елка 0,10 1,10 20
Електрична енергија од хидроцентрала 0,50 1,50 7
Електрична енергија од термоцентрала 4,05 4,05 1340
Електрична енергија од нуклеарна 
централа 2,80 2,80 16

според правилникот за енергетска контрола (службен весник, бр.94, стр. 168, 
јули 2013 година) дефинирани се конверзионите фактори за определување на 
емисијата на јаглероден диоксид во однос видот на гориво, и истите се дадени во 
следната табела.

ЕнЕргЕнс
фактор на емисија

(tCO2/TJ) (tCO2/MWh)
Екстра лесно масло за греење 74,1 0,267
Природен гас 56,1 0,202
Мазут 77,4 0,279
огревно дрво 0 0
Лигнит (кафеав јаглен) 101,2 0,364
Моторни бензини 69,3 0,249
Дизел горива 74,1 0,267
тнг (пропан – бутан) 63,1 0,227
Електрична енергија 254,1 0,915
топлинска енергија (централно греење) / 0,259
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Топлински биланс на објекти

Надворешни 
топлински
добивки

Внатрешни 
топлински
добивки

Термотехнички систем

П
ри

ма
рн

а 
ен

ер
ги

ја

ф
ин

ал
на

 е
не

рг
иј

а

Зграда или зона  
(греен простор

Трансмис. 
загуби

Вентил. 
загуби

Топлински 
загуби

Топлински 
загуби

Предавање 
топлина развод резервоар 

на топлина
Трансфор- 
мација на 
енергија

Топлински 
загуби

Топлински 
загуби

Топлина потребна 
за греење

 

Топлински зони на објектот
ВкУПНА ПОТрОШУВАЧкА НА 

ЕНЕргИјА И ЕНЕргЕТСкА кЛАСА 
НА ЗгрАДАТА

СУМА НА НИВО НА ЗгрАДАТА

Потребна финална енер.за 
погон на HVAC системите  

(Систем 1)
Топлински загуби 

на техн.системи што 
може да се искорис-

тат во зоната

Топлина за
греење 

(ладење)

Зона 1 Зона 2 Зона 3

разменета 
топлина 
извори / 

пон.

разменета 
топлина 
извори / 

пон.

разменета 
топлина 
извори / 

пон.

Топлина за
греење 

(ладење)

Топлина за
греење 

(ладење)

Енерт.загуби и  
потребна помош 

на енергија на
HVAC системот

Топлински загуби 
на техн. системи што 
може да се искорис-

тат во зоната

Збир на ниво на техн.систем

Поделба на зградата на зони

Појдовни податоци: термофизички каракте-
ристики на зградата, видови термотехнички
системи , метеоролошки параметри

карактеристики на системот за греење, 
подготовка на СТВ, ладење, вентилација 
и регулација

Систем 1 Систем 2

Определување граници на зградата

Потр. фин. ен.за 
погон на HVAC 

(Систем 2)

Покрив

фасадни ѕидови фасадни ѕидови

Прозори и врати Прозори и врати

Негреен подрум

греен просторгреен простор

Негреен таван Негреен таван

Негреен подрум

Подрумски ѕидови Подрумски ѕидови

Термичка 
обвивка

Покрив
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грејни тела
Загревните тела се наменети за предавање на топлината од топлоносителот, на 

воздухот во просторијата што се загрева. Всушност, загревните тела се изменувачи 
на топлина, во кои енергијата од топлоносителот се предава на воздухот.

Во зависност од начинот на движење на воздухот, загревните тела се делат на:
 - загревни тела со природно струење на воздухот, и
 - загревни тела со принудно струење на воздухот.

кај загревните тела со природно струење, воздухот околу загревното тело 
се движи благодарение на разликата во густината помеѓу топлиот и студениот 
воздух. на оваа група загревни тела припаѓаат: цевната змија, цевниот регистер, 
радијаторите и конвекторите. кај загревните тела со принудно струење, воздухот 
околу загревното тело се движи принудно, со помош на вентилатор. Во оваа група 
на загревни тела влегуваат калориферите.

грејни тела со природно струење на воздухот

Цевна змија и цевен регистер
Цевната змија е наједноставно и релативно добро загревно тело, а уште се 

нарекува и цевен радијатор. изработена е од цевка, со определен дијаметар, 
свиткана во вид на змија. низ цевката струи топлоносителот, а околу неа воздухот. 
се применува на места каде овие недостатоци можат да се занемарат (оранжерии, 
бањи, Wс-а итн).

Слика 3.7. Цевна змија Слика 3.8. Цевен регистер

Цевниот регистер се состои од повеќе прави цевки, споени со заварување на 
двата краја со цевки со поголем дијаметар, кои имаат улога на собирни комори. 
топлиот флуид се доведува во доводната (топла) комора, поминува низ половината 
прави цевки кон собирната комора на спротивната страна, од каде низ втората 
половина прави цевки се враќа кон собирната (ладна) комора. За да не дојде до 
мешање на топлиот и ладниот флуид, а и поради слободни топлински дилатации, 
доводната и одводната комора се разделени меѓу себе.
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радијатори

Слика 3.9. Радијатор

радијаторите се најприменуван вид на загревни тела со природно струење 
на воздухот. според конструкцијата, во принцип се разликуваат два вида на 
радијатори и тоа: плочести и радијатори составени од радијаторски елементи. 
радијаторските елементи се изработуваат со различни висини В, со една или 
од повеќе (сив лив, челични) вертикални шуплини-столбови, низ кои струи 
топлоносителот.

Местото и начинот на поставување на загревните тела во просторијата има 
големо влијание на загревањето и начинот на струење на воздухот во просторијата. 
најдобро загревање на воздухот се постигнува кога радијаторот се поставува 
под прозорецот. на тој начин надворешниот (студен) воздух, кој навлегува низ 
процепите на прозорот, се загрева и како полесен се качува кон таванот, каде се 
лади и како потежок се спушта кон подот и повторно се враќа кон радијаторот. ако 
радијаторот се постави на спротивниот ѕид од ѕидот на кој се наоѓа прозорецот, 
струењето на воздухот ќе биде спротивно.

конвектори

конвекторите се загревни тела со природно струење на воздухот, изработени 
од цевки на кои, на соодветни растојанија, се поставени ребра. топлоносителот 
(вода или пареа) струи низ цевките, а предавањето на топлината на воздухот се 
врши со конвекција (зрачењето е занемарливо), по што го добиле и самото име. За 
правилно насочување и интензивирање на струењето на воздухот, конвекторите 
се поставуваат со заштитна преграда, тн. маска.
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Слика 3.10. Конвектор

топлината што ја оддава конвекторот зависи од загревната површина (бројот и 
должината на цевките и површината на ребрата), видот на топлоносителот (вода, 
или пареа), односно температурната разлика меѓу топлоносителот и воздухот итн. 
конвекторите како загревни тела, се применуваат и кај системите за водно и кај 
системите за парно греење. 

Загревни тела со принудно струење на воздухот
топлината што се предава по пат на конвекција кај едно загревно тело зависи од 

површината на загревното тело, температурната разлика помеѓу топлоносителот 
и приемникот на топлина (воздухот) и коефициентот на преминување на топлина.

ако е потребно да се зголеми топлината што се предава од загревното тело 
со конвекција, при непроменета температурна разлика помеѓу топлоносителот 
и воздухот во просторијата, неопходно е потребно да му се зголеми 
топлоразменувачката површина, или коефициентот на преминување на 
топлина. бидејќи, кај природното струење не може да се зголеми коефициентот 
на преминување на топлина (брзината на воздухот зависи од температурната 
разлика), во тој случај мора да се зголеми топлоразменувачката површина, 
односно димензиите на загревното тело.

Еден од можните начини димензиите на загревното тело да останат непроменети, 
а сепак топлината што се предава со конвекција да се зголеми, е да се зголеми 
коефициентот на предавање на топлина, што се постигнува со зголемување на 
брзината на движење на воздухот. брзината на струење на воздухот кај загревното 
тело може да се зголеми со помош на центрифугални или аксијални вентилатори. 
таквите загревни тела се нарекуваат загревни тела со принудно струење на 
воздухот.
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калорифер

Слика 3.11. Шематски приказ на калорифер
1-оребрено загревно тело; 2-вентилатор; 3-тело на калориферот; 4-електромотор; 5-решетки; 6-држачи 
на електромоторот и вентилаторот; 7-довод на топлоносител; 8-одвод на топлоносител; 9-цевки; 
10-ребра

калориферот се состои од оребрено цевно загревно тело-изменувач на 
топлина 1, вентилатор за задвижување на воздухот 2, механичка кутија-тело 3, 
електромотор 4, решетки 5, за насочување на воздухот на излезот од телото на 
калориферот, држачи на електромоторот 6, и држачи за негово поставување.

Воздухот што се загрева во калориферот може да се земе од надвор, од 
просторијата во која е сместен, или и од двете места, од што ќе зависи и 
температурата на воздухот на излезот од калориферот. Местото на поставување 
на калориферот зависи од видот и намената на просторијата, воздухот што 
се загрева (надворешен, внатрешен, или нивна смеса), насоката на движење на 
загреаниот воздух и др. насочувањето на загреаниот воздух се врши со помош на 
решетката за регулирање на воздухот.

калориферите најчесто се поставуваат на ѕид, но може да се постават и на 
таван, во вид на висечки загревни тела. ако треба воздухот што се загрева и да се 
прочистува, на влезот во калориферот се поставува филтер за воздух.

Цевни мрежи
Цевните мрежи се дел од системите за централно греење и служат за 

пренесување на топлоносителот (вода или пареа) од изворот на топлина (котел, 
изменувач на топлина) до загревните тела. основни елементи на цевните мрежи 
се цевките, кои можат да бидат со различни дијаметри. Покрај нив, во цевните 
мрежи спаѓаат уште и елементите за спојување на цевките, органите за затворање 
и регулирање на протокот на топлоносителот и др.

Поделба на цевните мрежи
Цевките кај системите за централно греење, кои имаат задача да го доведат 

топлоносителот до загревното тело, се нарекуваат разводни, а оние што го враќаат 
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назад, повратни. кај системите за централно водно греење температурата на водата 
во разводните и повратните цевки се разликува, поради нејзиното ладење во 
загревното тело. Цевните мрежи според ориентацијата се делат на хоризонтални и 
вертикални. според местото на поставување хоризонталните цевни мрежи уште 
се делат и на цевни мрежи со горен и долен развод.

Системи за дистрибуција на топлинска енергија, вода, пареа и 
воздух

нераскинлив дел на секој објект се дистрибутивните системи. Преку нив се 
обезбедува пренесување на енергијата од местото каде што се “произведува” 
до крајните потрошувачи. и електричната енергија се дистрибуира низ 
посебни водови, но не е предмет на разгледување во овој случај. од интерес се 
дистрибутивните системи за течности - цевководи и дистрибутивните системи за 
гасови - воздушните канали.

основната поделба на дистрибутивните системи е во зависност од намената на 
флуидот кој се транспортира:

- дистрибуција на ладна вода,
- дистрибуција на топла вода низ зграда,
- дистрибуција на топла вода - топлификација,
- дистрибуција на пареа,
- дистрибуција на кондензат,
- дистрибуција на воздух - системи за вентилација.

Цевководите се користат за транспорт на гас, пареа и течности. Посебни 
ограничувања и барања се поставуваат за цевководните системи при 
конструирањето, а особено при нивното вградување и поврзување со уредите. 
секој цевководен систем се состои од цевки со определена должина, цевни врски, 
вентили - елементи за затворање, носечки и потпорни елементи и евентуално 
топлинска изолација.

кај цевководите се користат вентили за затворање, засуни (шибер вентили), 
заклопки (пеперутка вентили) и славини (топчести вентили). Хидрауличните 
отпори на елементите за затворање влијаат на зголемувањето на потрошувачката 
на енергија на пумпата во системот, па затоа е важно да се применуваат рационално 
и да се користат тие кои се со помал отпор.

Сигурносни вентили
сигурносни вентили со различни изведби го испуштаат повисокиот притисок 

што може да се создаде во котли, резервоари и цевководи. на таков начин го 
спречуваат неконтролираното наголемување на притисокот во садот кој се 
контролира. Во спротивен случај, со зголемувањето на притисокот над јакосните 
граници на материјалот, може да дојде до нарушување на неговата структура и 
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појава на хаварија. Материјалните штети се големи, но посебно е опасно и по 
животот на персоналот кој ја опслужува опремата. сигуроносните вентили може 
да се со пружина или со тег.

Неповратни вентили
неповратниот вентил го спречува повратниот ток на контролираната насока на 

проток на флуидот, наместо да го затвори. секогаш се поставуваат зад пумпите, за 
да се спречи било каква појава на повратно струење на флуидот низ пумпите. како 
орган на затворањето најчесто е плочка или топка.

Вентили за испуштање на воздух
Во инсталацијата која е полна со течност, воздухот може да предизвика многу 

проблеми, бидејќи прекинувањето на протокот на вода низ делови на системот 
за греење, предизвикува дел од инсталацијата да не се грее, а останатиот дел е 
неурамнотежен. тоа често се изразува при долен развод на грејната инсталација, 
кога не може да се врши централно обезвоздушување на инсталацијата, туку 
се обезвоздушува секоја вертикала или секој радијатор одделно. Потребно 
е да се постават лончиња за испуштање на воздух на највисоките делови од 
инсталацијата, со вградени рачни или автоматски вентили за испуштање на 
воздух, а на радијаторите рачни вентили за испуштање на воздух.

Системи за климатизација и вентилација
климатизацијата како поим означува процес кој вклучува подготовка, 

дистрибуција и внесување на воздухот во климатизираниот простор. со 
климатизацијата се регулираат и одржуваат, во зададените граници, следните 
параметри: температурата на воздухот, релативната влажност, брзината на 
струењето на воздухот, чистотата на воздухот, нивото на буката и нивото на 
притисокот во просторот, се поради постигнување на пријатна и здрава околина 
за лицата кои престојуваат во просторот, или пак за постигнување на услови 
потребни за индустриско производство.

Во секоја просторија постои дел во кој корисниците го поминуваат поголемиот 
дел од времето и тој се нарекува зона на престој, како и дел во кој релативно ретко 
влегуваат и во кој поради тоа не е потребно одржување на порано наведените 
параметри во зададените граници. Во литературата постојат препораки за тоа што 
се смета за зона на престој, но од тоа може да има и отстапувања во зависност 
од видот и намената на просторот. регулацијата на процесот на подготовка на 
воздухот се врши автоматски, со прилагодување на променливите влијанија на 
надворешната средина и внатрешните топлински оптоварувања.
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1,0 m од ѕидови со: 
- прозори 
- врати 
- радијатори

0,5 m од ѕидовите
0,5 m над под

1,3 m над подот
(седење)

1,8 m над подот
(стоење)

системот за греење, вентилација и климатизација (гВик или HVAC-Heating-
Ventilation-Air-Conditioning) се користи, кога преносот на топлина и супстанциите 
помеѓу внатрешниот простор и надворешната околина не е можно да се регулира 
на пасивен начин, односно кога не може да се постигне саканото чувство на 
удобност во просторот по природен пат, потоа, кога постојат многу строги 
барања за квалитет на воздухот во просторот (операциони сали, лаборатории, 
производство на електроника и др.) како и кога природната вентилација или не 
е возможна или е со ограничени возможности (бучава од сообраќај, големи и 
високи простории, големи разлики на притисоци поради струењето на воздухот).

гВик системот има четири основни функции:
 - обезбедување на потребна енергија за греење и ладење на просторот,
 - подготовка на воздухот: греење, ладење, овлажување, одвлажување, 

прочистување и пригушување на бучавата,
 - дистрибуција на кондиционираниот воздух во климатизираниот простор 

(со доволен удел на надворешен воздух),
 - регулација и одржување на параметрите во внатрешниот простор во 

рамките на зададените граници.

Влијанието на температурата на површината на удобноста расте при слаба 
топлинска изолација на просторот и зависи од положбата на опремата на системот 
за гВик и од местоположбата на лицето во просторот. на пример, ако е грејното 
тело поставено покрај внатрешен (преграден) ѕид, а лицето се наоѓа покрај 
надворешниот ѕид или прозор, тоа ќе предава зголемена количина на топлина 
со зрачење кон надворешната површина, што создава осет на непријатност (т.н. 
„ефект на ладно зрачење”).

истражувањата покажуваат дека непријатност се јавува при топлински загуби 
на телото од 40 (W/m2), што за лице во мирување и неподвижен воздух одговара на 
температурна разлика помеѓу површините од околу 5 (0C). топлината разменета 
помеѓу телата (стопалото) и подот, значително влијае на чувството за топлинска 
удобност, особено ако е лицето без обувки.

Долната граница на површинската температура на подот е околу 17 (0C). 
од наведеното може да се заклучи дека на топлинската удобност значително 

Зона на престој
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влијае односот помеѓу температурата на воздухот во просторијата и средната 
температура на сите внатрешни површини во просторот. нивната разлика не 
треба да биде поголема од 3 (0C).

Вентилација
Вентилацијата претставува намерно уфрлување на одредена количина на воздух 

од надворешноста во просторот на објектот низ проектирани отвори. согласно 
тоа, вградување на систем на вентилација претставува намера за регулирана 
дистрибуција на воздухот во внатрешноста на објектот. Внесениот воздух се 
користи за остварување на прифатливи вредности на квалитетот на внатрешниот 
воздух во објектот и критериум на топлинска удобност. 

количината, односно протокот на доведениот воздух зависи од потребите кои 
се поставуваат за системот за вентилација, од кои основни се:

• доведување на надворешен воздух (кислород) во внатрешниот простор за 
дишење на луѓето (и/или животните),

• контрола на концентрацијата на загадувачите на воздухот во просторот,
• отстранување на загадувачот од просторот (подземни гаражи, тунели, 

лаборатории, работилници),
• отстранување на топлината и влагата од просторот (затворени базени, 

кујни,),
• одржување на константана термодинамичка состојба на воздухот во зоните 

на престој,
• воспоставување на сакана дистрибуција на воздухот во просторот.

Поделба на системите за вентилација
системите за вентилација спрема начинот на струење на воздухот се делат на:

 - природна вентилација,
 - присилна (механичка) вентилација.

Природна вентилација
струењето на воздухот кај природната вентилација иницирано е природно 

и/или, со вештачки добиени разлики на притисокот помеѓу надворешниот и 
внатрешниот простор, но без употреба на вентилатор. 

силите кои се причина за природната вентилација се:
•  енергијата на ветерот,
•  ефектот на оџак,
при што споменатите сили можат  да делуваат одделно и заеднички.

Предностите на овој начин на вентилирање се:
 - мали инвестициски трошоци,
 - едноставно одржување,
 - евтина погонска енергија,
 - мали брзини на струење на воздухот.

•  ниско ниво на бучава,
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недостатоци се:
 - слаба ефикасност,
 - слаба возможност на управување,
 - зависност од временските услови.

кај многу објекти прозорите се основата на природната вентилација и 
овозможуваат брзо вентилирање на просторот.

Присилна вентилација
Присилната вентилација се остварува со помош на вентилатори. Предностите 

на ваков начин на вентилација во споредба со природната вентилација се:
 -  независност од временските услови,
 -  добра возможност за регулација на дистрибуцијата на воздухот,
 -  поедноставување на процесот на проектирање на системите,
 -  голем избор на различна опрема.

недостатоци се:
 -  зголемени инвестициски трошоци,
 -  зголемена потрошувачка на енергија,
 -  зголемена циркулација на воздухот,
 -  бучава.

споредба на термотехнички системи во објектите 

Систем со климатизери (инвертер сплит системи)
овој систем се состои од split system климатизери кои се опремени со комплетна 

автоматика и далечинска контрола. секој уред е независен и се состои од 
внатрешна и надворешна единица. Внатрешната единица е опремена со филтер, 
повеќебрзински вентилатор и автоматика за различни режими на работа. како 
резервна варијанта се предвидуваат панелски електрични греалки.

греење со сплит систем со топлинска пумпа

компресор

течноста  
испарува 
во гас

гаста 
кондензира 
во течност

екпанзионен 
вентил

вентилатор
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Предности:
 - многу ниска почетна инвестиција,
 - комплетна автоматска далечинска контрола со регулација и тајмер за 

секоја единица засебно,
 - можност за пуштање во работа само на дел од системот (само на една или 

неколку единици),
 - енергетски ефикасен систем COP 3.

недостатоци:
 - енергетски неефикасен за температури под -5 (0C),
 - појава на шум од внатрешната единица [30-40 (dB)],
 - неможност на преправки на системот,
 - релативно краток век на траење (7-10 години).

Систем со воздушна дистрибуција на ладилна и топлинска енергија.
овој систем е широко распространет во саД и се состои од канали за 

дистрибуција на воздух (потисен и отсисен) и од решетки преку кои се доведува 
или одведува третираниот воздух. системот е составен од два независни дела од 
кои еден за приземје и еден за кат. како извор на ладилна и топлинска енергија 
се предвидени каналски топлински пумпи со заштеда на енергија до 66 %. Во 
единиците се поставени отсисни и потисни вентилатори, филтри и дополнителни 
електрични грејачи како резервна варијанта на топлинските пумпи. 

како главна енергетска единица е топлинска пумпа која е во изведба за монтажа 
во канал за вентилација.

разводот на енергија се врши преку развод на воздух кој се изведува со 
флексибилни црева и лимени канали изработени од поцинкуван лим што се 
вградени во спуштениот плафон.
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Предности:
 - ниска почетна инвестиција,
 - добар век на траење (15-20 год),
 - комплетна вентилација на просториите со можност за внесување на свеж 

воздух,
 - енергетски ефикасен систем COP 3.

недостатоци:
 - енергетски неефикасен за температури под -5 (0C),
 - појава на шум од каналската единица и струењето на воздухот [30-40 (dB)],
 - нефлексибилен систем во однос на преправки на истиот.

VRF фреонски систем 
овој систем се состои од топлинска пумпа која има една надворешна единица и 

повеќе внатрешни единици. разводот на енергија е преку фреон. регулацијата на 
внатрешните единици е за секоја единица посебно, додека надворешната единица 
се регулира автоматски според моменталните збирни потреби од внатрешните 
единици. 

извор на
енергија

надворешна единица

вградени и безжични контролери

сигнална линија

цевки(носители) на ладилниот флуид сепаратор експанзионен вентил

Предности:
 - ниска почетна инвестиција,
 - добар век на траење (15-20 год),
 -  компактна инсталација (бакарни цевки со мал дијаметар),
 - енергетски ефикасен систем COP 3.

недостатоци:
 - енергетски неефикасен за температури под -5 (0C), 
 - појава на шум од внатрешната единица [30-40 (dB)],
 - слабо флексибилен систем во однос на преправки на истиот,
 - проблеми на фреонска инсталација (тешко откривање на течење на фреон 

и можност за контаминирање на ентериерот со фреон.
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Топловоден систем со воздушно ладена топлинска пумпа 
овој систем се состои од цевна мрежа со работен флуид вода или гликол кај кој 

извршните уреди се вентилоконвектори (fancoil-ери). разводната мрежа може да 
се изведе со цевки од железо, бакар, полипропилен, алупласт или сл.  како извор 
на ладилна и топлинска енергија се користи воздушно ладена топлинска пумпа 
додека како извршни грејно - ладилни тела се користат вентилоконвектори «fan-
coileri”.

Предности:
 - одличен век на траење (над 20 год),
 - флексибилен систем со лесни и евтини преправки,
 - енергетски ефикасен систем COP 3 - COP 4.

недостатоци:
 - енергетски неефикасен за температури под -5 (0C),
 - појава на шум од внатрешната единица [30-40 (dB)],
 - висока почетна инвестиција.

Топловоден систем со водено ладена топлинска пумпа 
овој систем се состои од цевна мрежа со работен флуид вода или гликол кај 

кој извршните уреди се вентилоконвектори (fancoil-ери), а изворот на енергија е 
водено ладена топлинска пумпа. разводната мрежа може да се изведе со цевки од 
железо, бакар, полипропилен, алупласт или сл. 

бојлер

топлинска 
пумпа

систем вода - вода

на сликата е прикажан систем со водено 
ладена топлинска пумпа. системот ја користи 
температурата на подземните води за доведување 
на топлинската пумпа во режим на работа со висока 
ефикасност каде заштедата на електрична енергија 
е и до 80 %
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Предности:
- одличен век на траење (над 20 год),
- флексибилен систем со лесни и евтини преправки,
- енергетски најефикасен систем COP  > 4.

недостатоци:
- проблем со третман на водата (бигор и алги),
- висока почетна инвестиција.

Систем со подно и ѕидно греење и ладење 
овој систем се состои од цевна мрежа со работен флуид вода или гликол и 

цевни изменувачи (цевни змии) поставени во подовите или ѕидовите. како извор 
на енергија е топлинска пумпа која може да биде воздушно или водено ладена. на 
следните слики е претставена цевната мрежа која го претставува грејното тело со 
монтажа во под и во ѕид.

на следната слика е претставен пресек на системот за подно греење вграден во 
под со завршна обработка во дрво (паркет)

дрвен под

метален рефлектор
цевки за подно греење

изолација
вертикален 
завршеток 
на подот
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Предности:
 - одличен век на траење (над 20 год),
 - комплетно бесшумен,
 - енергетски ефикасен систем COP 3 - COP 4,
 - одлична линеарна дистрибуција на енергијата.

недостатоци:
 - можни медицински проблеми заради нарушена циркулација на крв во 

стапалата,
 - појава на струење на прашина од под кон плафон,
 - висока почетна инвестиција.

Системи за санитарна топла вода

Основни карактеристики на сончевите колектори [7]
сончевата енергија која доспева на земјата претставува електромагнетно 

зрачење кое може да се претвори во други форми на енергија: топлинска, хемиска, 
механичка, електрична. За сега, најуспешно е нејзиното претворање во топлинска 
енергија. При тоа, можат да се постигнат температури и до 3500 (0с). Меѓутоа, 
за секојдневната употреба и во многу индустриски процеси, најголема примена 
наоѓаат уредите кои работат на температури под 100 (0с).

Претворувањето на сончевата енергија во топлина е едноставен физички процес: 
зрачењето директно се апсорбира во разни материјали, при што апсорбираната 
енергија во најголем дел се претвора во кинетичка енергија на електроните и 
во вибрации на атомите на материјалот од кој е направен апсорберот.  тоа се 
манифестира како негово загревање.

Уредите во кои се одвива овој процес се нарекуваат приемници или колектори  
на сончева енергија. според конструкцијата и принципот на работа се разликуваат 
два основни видови на колектори: рамни колектори и концентратори на сончевото 
зрачење. и двата вида имаат повеќе различни конструктивни решенија.

кога сончевото зрачење ќе падне на некој апсорбер, еден дел ќе се апсорбира, а 
друг ќе се рефлектира како што е прикажано на слика 3.12.
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Слика 3.12. Апсорпција и рефлексија на сончево зрачење: 1) сончево зрачење,   
2) апсорбирано зрачење, 3) рефлектирано зрачење, 4) апсорбер

Видови и конструкции на рамни сончеви колектори
според конструкцијата и начинот на функционирање се разликуваат рамни 

и фокусирачки сончеви колектори. рамните сончеви колектори го собираат 
глобалното (директно и дифузно) сончево зрачење и го трансформираат во 
топлина до температура од 100 (0с), додека фокусирачките, со помош на оптички 
систем, го концентрираат само директното сончево зрачење. кај нив можат да се 
постигнат температури и до 300 (0с).

Основни карактеристики, видови и конструкции на рамни сончеви 
колектори

трансформацијата на сончевото зрачење во топлинска енергија (загреана 
течност или воздух) без концентрација на сончевото зрачење, се врши со рамни 
сончеви колектори. рамните сончеви колектори се едноставни неподвижни уреди 
со помош на кои глобалното сончево зрачење може да се апсорбира и претвори 
во топлина. течности кои се користат како флуиди за трансфер на енергијата, кај 
рамните сончеви колектори најмногу се: вода, смеса со антифризи или слични 
јаглeроводородни и силиконски термички масла.

Сончеви колектори со течност
кај овие колектори како работен флуид се користи вода или течност со 

антифриз како додаток против мрзнење. основни составни делови се прикажани 
на слика 3.13.
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Слика 3.13. Составни делови на рамен сончев колектор:                    
1 – приклучок за влез на течноста; 2 – приклучок за излез на 

течноста; 3 – тело; 4 – рамна покривка; 5 – цевки за течност;      
6 – апсорпциона плоча; 7 – изолација.

куќиште
куќиштето кај рамните колектори се изработува од елоксиран алуминиум, 

поретко од поцинкуван челичен лим или пластични материјали. служи да 
ги штити внатрешните делови на колекторот од механички оштетувања и 
атмосферски влијанија.

Провидна покривка
По апсорберот, провидната покривка претставува најважен дел на колекторот. 

треба да има што поголем коефициент на трансмисија т.е. способност да го 
пропушта најголемиот дел на сончевото зрачење, а во исто време, да ги спречи 
загубите заради топлинско зрачење на апсорберот. треба да штити од атмосферски 
врнежи и влага т.е. да има потребна механичка, топлинска и хемиска отпорност. 
најпогоден материјал е стаклото кое најмногу и се користи за таа намена. 

Апсорбер
апсорберот претставува најважен дел од колекторот. на него се врши 

топлинската конверзија на сончевото зрачење. Заради што подобра апсорпција 
истите треба да бидат спектрално селективни. Затоа на горната површина на 
апсорберот се нанесува селективен слој од, на пример: галванизиран црн никел, 
црн хром, бакарен оксид или анодизиран алуминиум. се изработуваат од бакар 
и алуминиум, а поретко од челик или пластични материјали. апсорберот треба 
да има добра топлинска спроводливост и да е во добар контакт со флуидот 
заради ефикасно пренесување на топлината. Мора да биде отпорен на корозија и 
механички напрегања, временски постојан, погоден за автоматизирано масовно 
производство и релативно евтин. 
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Изолација
термоизолацијата на колекторот се врши со помош на предниот покривач 

(со формирање на воздушен слој) и изолација на  страничната и задната страна. 
Внатрешната изолација мора да е механички и хемиски стабилна, не смее да се 
топи или испарува во услови на работа на колекторот. како материјал најчесто се 
користи стаклена волна или термоизолациони пени (полиуретан или полистирен) 
или комбинација на слој од стаклена волна и слој на полиуретан што покажува 
најдобри резултати.

работен флуид
апсорбираната топлина, од апсорберот до потрошувачите, се одведува 

со помош на работен флуид. изборот на видот на флуидот е многу значаен, 
бидејќи од него зависи и векот на траење на колекторот. треба да биде со добра 
топлинска спроводливост, отпорен на температура, нетоксичен, незапалив, 
некорозивен и т.н. може да се подели во две основни групи: со вода и без 
вода. типични претстав ници на работни флуиди без вода се силиконските и 
јаглероводородните масла. сили  конските флуиди имаат повеќе поволни карак-
теристики: не мрзнат, не вршат корозија на металите, имаат добра термичка 
стабилност, не се токсични и имаат висока отпорност на палење. Единствен 
недо статок им е цената (4 – 7 €/l). најевтин, многу често применуван и термички 
ефикасен флуид е водата. нејзините два основни недостатоци се мрзнење и 
предизвикување на корозија. ако постои опасност од мрзнење, наместо вода се 
применуваат различни видови на антифризи.

Мерки за енергетска ефикасност

Во општи рамки, може да се сугерираат мерки кои ќе допринесат за ЕЕ, и мерки 
кои важат за сите објекти кои имаат централно греење и котли на течно гориво 
(нафта) [6].

• старите прозорци и врати се најчеста причина за загуба на енергија во 
објектите. Затоа е неопходна  промена на старите прозорци и врати,

• инсталирање на автоматски затворачи на вратите и едуцирање на 
корисниците, 

• поставување изолација на надворешните ѕидови,
• со оглед на тоа дека преку таванот се одведуваат околу 30% од загубите 

на топлина потребно е  поставување на изолација на кровот, посебно ако 
таванот е во лоша состојба,

• поставување изолација на подот,
• за климатизирани или неклиматизирани објекти кои што во лето се 

прегреваат, да се инсталираат надворешни затемнувачи на прозорците,
• замена на старите инкадесцентни светилки со жаречко влакно со нови 

флоуросцентни, 
• инсталирање на сензори за присуство во простории кои што не се користат 

често (соби за состаноци, тоалети и др.),
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• регулирање на надворешното осветлување со временски распоред, сензори 
за присуство и во синхронизација со природната светлина,

• можност за независна контрола на светилките кои што се блиски до 
прозорците. со ова се постигнува да во зависност од надворешната светлина, 
светилките кои се најблиску до прозорците даваат најмалку светлина, а 
светилките во просторијата кои се најоддалечени од прозорците даваат 
најмногу светлина односно трошат највеќе енергија,

• замена на постоечки печки на дрва со нови високоефикасни,
• подигнување на свеста на корисниците на објектите.

Подобрување на дистрибуцијата на топлина
• цевните водови треба да се изолираат, како во котларниците така и на 

местата каде што поминуваат низ незагреани простории. Загубите може да 
се намалат и за 80%,

• замена на делници со оштетување за намалување на загуби од истекување,
• урамнотежување на дистрибуцијата. неурамнотежена инсталација доведува 

до незадоволително греење во поедини простории. Проблемот делумно се 
решава со вградување на термостатски вентили,

• намалување на протокот на пумпите. Во принцип, во овие инсталации, 
најчесто пумпите се предимензионирани. Примената на пумпи со фреквентна 
регулација е добро решение. инвестицијата се враќа за приближно пет 
години.

Подобрување на топлинскиот ефект на радијаторите
По можност да се постави изолација на надворешните ѕидови, зад радијаторите. 

Доколку радијаторите се поставени во маска, истите треба да се проверат, или да 
се извадат или заменат со маска што не ја спречува циркулацијата на воздухот а со 
тоа да дојде до намалување на грејниот ефект на радијаторот.

регулација на котларите
• сите котлари од овој тип немаат автоматска регулација на греењето.  

Вградувањето на автоматската регулација е, условно задолжителна, секаде 
каде што ја нема, бидејки заштедите можат да се движат од 20 до 30%,

• контрола на температурите во просториите; зголемување на температурите 
за 1 (0с) доведува до зголемена потрошувачка за 6%,

• намалување на температурите во ноќен режим. Може да се очекува заштеда  
од 10- 20%,

• зонирање на објектот е неопходност доколку постојат различни режими за 
греење за поедини зони во објектот. 

котлара
• задолжително е чистењето на котелот барем еднаш годишно. саѓите го 

намалуваат капацитетот на котелот за 4 - 8%. саѓите се последица од 
лошо согорување, односно последица од неусогласен горач со котел, лошо 
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регулиран горач, лошо повлекување на оџакот, недостаток од воздух за 
согорување, и сл., 

• ако котлите се постари од 20 - 25 години пожелно е да се сменат. Повратот на 
средствата е околу 5 - 10 години,

• проверка и замена на експанзионен сад.

Честото додавање вода е сигнал дека е можна појава на корозија во инсталацијата 
заради влез на воздух. не смее да се дозволи годишно надополнување повеќе од 
1.0 (l/kW) инсталирана моќност на котелот. треба да се одбегнува системот со 
отворен експанзионен сад како и да се провери неговата големина.

Придобивки при примена на мерките за енергетска ефикасност кај 
термотехничките инсталации на ниво на урбани заедници и општини [1]

Долгорочни цели
Долгорочни цели односно очекувани резултати од мерките за енергетска 

ефикасност се:
• намалување на просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2),
• намалување на CO2 емисии во атмосферата,
• реконструкција на постоечките енергетски системи, 
• реконструкција на постоечките објекти,
• подобрување на внатрешниот конфор, 
• навремено откривање на енергетските системи со голема потрошувачка и 

нивно реконструирање,
• примена на природен гас за загревање,
• користење на обновливи извори на енергија.

Среднорочни цели
• среднорочните цели се однесуваат за периодот од три години,
• намалување на просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2), 
• намалување на трошоците за енергија, 
• замена на оштетени прозори и врати, поставување на изолација на ѕидните 

и тавански површини,
• реконструирање на потстаниците и котларниците во објектите,
• подобрување на внатрешниот конфор во објектите,
• замена на светилките од уличното осветлување,
• намалување на штетната емисија на гасови,
• континуирана заложба на поединците и други чинители за подобрување 

на енергетската ефикасност и перманентно предлагање и реализирање на 
проекти од енергетска ефикасност.

 
краткорочни цели
• дефинирање надлежности од доменот на енергетска ефикасност,
• реализирање на почетни проекти од енергетска ефикасност,  
• регулирање (намалување) на греењето во објектите каде што има прегреаност 
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односно регулирање на греењето во и вон работно време за оние објекти што 
не се вклучени во проектот за заштеди на топлинска енергија,

• замена на старите светилки со енергетски ефикасни светилки,
• намалување на специфичната потрошувачка на енергија по (m2).

Вежба:
Примери за едноставни мерки за заштеда на енергија во објектите[8]
нашите сегашни домови се градени без посебна претстава за тоа колку 

енергија ќе биде потребно за одржување погодна температура во внатрешноста. 
Затоплувањето на ѕидовите, подовите и крововите е недоволно. тие најчесто 
се направени од материјали коишто добро ја пренесуваат топлината. Често во 
ѕидовите на зградите се формираат «топлински мостови» - лошо загреани места, 
низ кои топлината се губи. Доставувањето топлина во новите градби е обемна 
и обично скапа работа. Добра идеја би била да се направи добра изолација при 
генерална поправка на ѕидовите и покривот. Денес постојат многу примери како 
би можеле да придонесеме за помала загуба на енергија во домовите. 

Пример: Завесите што се на прозорците, не треба да ги покриваат радијаторите 
(грејачите), така го спречуваат загревањето на собите. најефективно и најлесно 
може да се зголеми заштедата на енергија спречувајќи го провевот од прозорците 
и вратите. Во старите куќи влегува многу повеќе ладен воздух од потребата за 
вентилација.

Потребно е да се подготви куќата за зима преку затворање на отворите. најдобро 
е да се почне од прозорците. скршените прозорци треба да се заменат, а отворите 
да се изолираат со специјални ленти. слаба точка е и просторот меѓу прозорските 
рамки и ѕидот, аглите и другите места каде што се соединуваат различни елементи.

Ладилникот е во иста ситуација како со станот во кој треба да се одржува 
потребна температура. Во ладилникот постои соодветен уред која ја «исфрла» 
топлината надвор. За одржување ефективност на процесот, треба да сме сигурни, 
дека внатре нема премногу мраз, а самиот ладилник да се смести во најладниот 
дел од станот, за разликата во температурата внатре и надвор од ладилникот да 
биде минимална.

топлата вода начелно се користи за миење, туширање, капење во када, за миење 
садови и за перење. бидете внимателни и не користете повеќе топла вода отколку 
што е потребно за овие цели. тешко се менуваат старите навики, но морате да 
ја процените потрошувачката на топла вода и да утврдите дали таа може да се 
намали. Можете да заштедите намалувајќи го струењето на топлата вода, или 
нејзината температура. бидете внимателни и не дозволувајте водата да тече 
залудно. Затоа поправете ги чешмите што капат. При миење многу садови под 
млаз топла вода се троши многу електрична енергија. не оставајте ја водата да тече 
додека миете заби. За кратко туширање се троши многу помалку вода, отколку да 
се наполни кадата. и тушот може да се усоврши. Постојат специјални тушеви кои 
овозможуваат помалку да трошат вода (од 10 литри во минута) што дозволува 
комфорно туширање.
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При подготвувањето храна големината на садот за готвење треба да одговара на 
големината на изворот на топлина (рингла). освен тоа, важно е да не се користи 
многу вода, повеќе отколку што е потребно. намалувањето на загубата на енергија 
може да се постигне и со затворање на садот со капак.

искористувањето на напредната техника на осветлувањето (енергетско-
ефикасни светилки) овозможува заштеда и до 80% електрична енергија. Услов 
за економично искористување на осветлувањето е соодветна потрошувачка 
во осветлувањето и инсталирана техника за осветлување. Лустери со многу 
светилки обезбедуваат доволно осветлување за цела просторија, но доведуваат до 
формирање непожелни сенки при пишување на маса, машина за шиење, во аголот 
со играчки. наменски направено локално осветлување и покрај помалата моќност 
на светилките, обезбедува подобра светлина, без непожелни сенки.

Едноставни мерки:
• изгаснете го светлото кога не ви е потребно (светилките),
• искористете енергетско ефикасни флуоресцентни ламби. Енергијата што ја 

троши една светилка ќе биде доволна за пет нови светилки,
• понекогаш е подобро да се смени абажурот, отколку да се инсталира 

дополнително осветлување,
• направете ја достапна дневната светлина, тргнете ги завесите,
• да се зацврстат и изолираат прозорците за да нема провев,
• да се најдат и отстранат ладните провеви од вратите, пукнатините и другите 

места,
• пред сè, да се прави вентилација со кратко отворање на сите прозорци, 

отколку подолготрајно незначително да се отвораат,
• не ги мијте садовите под млаз вода, користете го лавабото во кујна,
• ако чувствувате дека е ладна водата од тушот или чешмата намалете го 

дотокот на ладна вода,
• користете туш, а не када. За кратко туширање се троши помалку вода, 

отколку да се наполни када,
• туширањето треба да биде комфорно при протекување вода не повеќе од 10 

л/мин.,
• при подготвувањето оброци користете капаци,
• пред почетокот на перење со машина, проверете ја програмата и упатствата 

на облеката за да не се употреби превисока температура,
• предадете ги производите од дома кои можат да се рециклираат,
• намалете ја загубата на топлина во системот за греење (изолирајте го 

бојлерот),
• уверете се дека притисокот и температурата во системите за греење не се 

превисоки,
• телевизорите и другите апарати, коишто имаат «STAND BY» функција 

трошат струја, дури иако се исклучени со помош на далечинскиот управувач. 
за целосно исклучување во текот на ноќта искористете го копчето за 
исклучување, за да заштедите енергија и да ја намалите опасноста од пожар.



Ен
ЕргЕтс

к
а

 Еф
и

к
а

с
н

о
с

т н
а

 о
бјЕк

ти

169

Дали знаете дека:
• ќе ви студи, дури и при висока температура на воздухот ако површините во 

собата се ладни,
• волнен џемпер и добри папучи создаваат чувство на топлина без зголемување 

на температурата во собата,
• дури и зимското сонце може да ја загрее собата; затоа кревајте ги (тргнете 

ги) завесите во сончевите денови, ако ви е потребна дополнителна топлина,
• за една година од чешмата истекуваат 2.000 литри вода, ако од неа истекуваат 

10 капки во минута,
• електричните светилки и прибори добиваат поголемо оптоварување во 

моментот на вклучување. За продолжување на векот на траење, не треба да 
ги исклучувате ако наскоро ви бидат повторно потребни,

• светлите ѕидови одбиваат 70 - 80% светлина додека темните само 10 - 15%,
• сметот е ресурс од кој може да се добие енергија,
• при купување на квалитетни производи, обично штедите и го намалувате 

количеството отпад.

Во материјалот се користени материјали, предавања, изданија, презентации од 
следните автори: Доц. д-р Даме Димитровски, Проф. Ѓорѓе Давидовиќ, Проф. д-р 
Миле Димитровски, Проф. д-р славе арменски, Проф. д-р константин Димитров, 
Проф. д-р Марко серафимов, В. Проф. д-р Доне ташевски, В. Проф. д-р ристо 
филкоски и други автори наведени во литературата.



ЕН
ЕргЕТ

С
к

А
 Еф

И
к

А
С

Н
О

С
Т Н

А
 О

бјЕк
Т

И

170

референци

[1]  Димитровски, Д. (2006). Употреба на природен гас како начин за намалување 
на загадувањето во урбани средини. скопје: Македонија

[2]  ташевски, Д. (2014). Енергетика (интерна скрипта). Машински факултет – 
скопје: Македонија

[3]  филкоски, р. (2014). обуки за енергетски контролори. 
[4]  Димитровски, М. (2004). теорија и анализа на мотори сВс, УкиМ,  

Машински факултет – скопје
[5]  Петровски, и. (2004). Парни котли. Машински факултет – скопје: Македонија
[6]  Давидовиќ, Ѓ. (1994). Погонски материјали. Машински факултет – скопје: 

Македонија
[7]  арменски, с. (2010). термотехнички машини и уреди. алфа-94 – скопје: 

Македонија
[8]  МаЦЕф. (2014). Прирачник за обука на енергетски контролори. скопје: 

Македонија
[9]  гасификациски системи (интерна скрипта). Машински факултет – скопје: 

Македонија
[10]  Димески, г. (2014). Подобрување на емисиите во урбана средина со релокација 

на постројките  и супституција на горивата со природен гас – Магистерски 
труд. Машински факултет – скопје: Македонија

[11]  спасков, с. (2013), комерцијална презентација за примена на системи во 
индивидуални станбени објекти



Ен
ЕргЕтс

к
а

 Еф
и

к
а

с
н

о
с

т н
а

 о
бјЕк

ти

171

IV ДЕЛ: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  И ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ

Вовед во енергетската ефикасност на објектите од аспект на 
електротехниката

Човекот, во своите секојдневни активности,  отсекогаш се стремел кон 
подобрување на квалитетот на живеењето за задоволување на секојдневните 
животни потреби, но и за зголемување на удобноста при извршувањето на 
работните задачи. откривањето на наизменичната (ас) електрична енергија во 
втората половина од деветнаесеттиот век од страна на големиот научник никола 
тесла, отвори огромни можности за реализација на овие природни и исконски 
човекови тенденции. 

Експлоатацијата на електричната енергија во основа се состои од неколку 
фази (слика 4.1.): производство, пренос, дистрибуција и искористување. Притоа, 
производството всушност подразбира преобразување на енергијата од одреден 
примарен извор на енергија (вода, јаглен, нафта, нуклеарно гориво, обновливи 
извори на енергија) во електрична енергија. Преносот опфаќа пренесување на 
електричната енергија од електричните централи, вообичаено лоцирани во 
близина на примарните извори, до потрошувачите, односно до големите градови 
и индустриските објекти. Преносот се врши на зголемени напонски нивоа, од ред 
величина на неколку стотици киловолти. со дистрибуцијата се врши доведување 
на електричната енергија до секој одделен потрошувач, кој начелно ги опфаќа 
домаќинствата, деловните згради, јавните објекти и индустриските постројки. 
Во фазата на искористување, електричната енергија се преобразува во друг вид 
енергија за задоволување на човековите потреби, како на пример: светлинска, 
топлинска, механичка, хемиска, звучна и сл. 
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Термоцентрала

Хидроцентрала

Рурална дистр. мрежа

МНОГУ ВИСОК НАПОН
400 kV, 500 kV, 750 kV ..

ВИСОК НАПОН 110-220 kV 

ПРЕНОСНА МРЕЖА

ДИСТРИбУТИВНА МРЕЖА

10 kV, 20 kV, 
35 kV

НИЗОК
 НАПОН 

0,4 kV 

Нуклеарна 
централа

Средно голема 
термоелектрана

Индустриски  
потрошувачиГрадска мрежа

Ветрогенератори
Фотоволтаици

Фарма

Индустриска когенеративна 
постројка

Фабрика

≈ 600 MW 600-1700 MW

≈ 200MW

≈ 150MW

≈ 2 MW

≈ 30 MW

≈ 400 kW

Слика 4.14. Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија

Перманентното подобрување на квалитетот на живеење на поединецот, но и 
целокупниот развој на едно општество е неизбежно поврзан со зголемувањето на 
потребите од енергија воопшто, како и од електрична енергија како еден сегмент 
од вкупните енергетски потреби.

За жал, експлоатацијата на електричната енергија е поврзано и со негативни 
појави, од кои како најзначајни може да се издвојат исцрпливоста на примарните 
извори на енергија (освен обновливите) и емисијата на штетни, т.н. стакленички 
гасови кои вршат загадување на животната средина и влошување на климатските 
услови на локално и глобално ниво.

овие негативни појави поврзани со искористувањето на електричната енергија 
претставуваат основен мотив за искористувањето на предностите што ги нудат 
обновливите извори на енергија, но и изнаоѓањето техничко-технолошки решенија 
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со кои ќе се подобри искористувањето на уредите во сите фази на експлоатацијата 
на електричната енергија, вклучително и финалните потрошувачи, односно 
зголемувањето на енергетската ефикасност.

Зголемувањето на енергетската ефикасност на електротехничките уреди, 
односно зголемувањето на нивниот коефициент на полезно дејство подразбира 
извршување на иста корисна работа при помала потрошувачка на електрична 
енергија или зголемување на извршената корисна работа при иста потрошувачка 
на електрична енергија. 

најопшто гледано, мерките за подобрување на енергетската ефикасност 
на објектите може да се класифицираат во две категории: пасивни и активни. 
Притоа, пасивните мерки подразбираат подобрување на изолациските својства на 
објектот со примена на современи изолациски материјали и технологии со кои 
се намалуваат или ограничуваат надворешните топлински влијанија врз објектот, 
додека активните мерки подразбираат перманентно подобрување на енергетската 
ефикасност од аспект на потрошувачите на енергија, во прв ред електрична за 
разни цели, како и топлинска за загревање/ладење на просторот.

со откривањето на принципите за генерирање на електричната енергија 
со наизменична (ас) природа и можностите за нејзино пренесување на 
големи растојанија, честопати оддалечени од местата на примарните извори 
(хидроцентрали, поставени на водотеци или вештачки езера, термоцентрали 
на јаглен изградени во близина на рудници за јаглен, нуклеарни термоцентрали 
со голема моќност итн.) удобноста на дистрибуцијата кон потрошувачите, како 
и удобноста на искористувањето и преобразувањето во други видови енергија, 
ја прават електричната енергија составен и незаменлив дел од сите сфери на 
делување на современиот човек, од домаќинства, преку деловни и јавни објекти 
до индустриски објекти.

имајќи ги предвид сите наведени околности, трагањето по нови енергетски 
извори и рационалното, односно ефикасно трошење на енергетските ресурси, 
заедно со борбата за квалитетна храна и чиста животна средина претставуваат 
императив за човекот во 21-от век.

Целите на водичот за наставата по наставниот предмет Енергетска 
ефикасност на објекти, во делот електротехника се насочени кон две насоки: 
оспособување на учениците од електротехничките училишта од образовните 
профили електротехничар-енергетичар, електротехничар за електроника и 
телекомуникации и електротехничар за компјутерска техника и автоматика за 
вештини поврзани со искористувањето на електричната енергија и давање општи 
познавања за учениците од завршната година на не-електротехничките струки за 
аспектите на енергетската ефикасност на потрошувачите на електрична енергија, 
како и со улогата и значењето на ефикасното искористување на енергијата. 

Видови постројки за добивање електрична енергија

Под поимот “производство на електрична енергија” всушност подразбираме 
преобразување, односно претворање на енергијата од еден вид во друг, бидејќи, 
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како што е познато, енергијата не се произведува и не се губи, туку само го 
менува својот облик (механичка, топлинска, хемиска, нуклеарна, електрична, 
електромагнетна итн.) 

кога станува збор за добивањето електрична енергија, постројките може да се 
класифицираат според видот на т.н. основна или примарна енергија на горивото. 
Познати се следните видови технолошки постројки:

• термоенергетски постројки или термоелектрични централи (тЕЦ) на 
фосилни горива: 
 - тЕЦ на јаглен,
 - тЕЦ на мазут,
 - тЕЦ на природен гас. 

• нуклеарни енергетски постројки или нуклеарни електрични централи 
(нЕЦ),

• Хидроенергетски постројки или хидроелектрични централи (ХЕЦ),
• Електрични централи на обновливи извори на енергија (оиЕ):

 - ветроелектрични централи (ВЕЦ),
 - фотоволтаични (или фотонапонски) централи за директна конверзија на 

сончевата во електрична енергија,
 - мали ХЕЦ, 
 - централи на биомаса и биогас,
 - електрични централи и топлински системи од геотермални извори,
 - горивни ќелии.

начинот на снабдување на електроенергетскиот систем (ЕЕс) со електрична 
енергија зависи од повеќе фактори, како:

• енергетски потенцијал и можности за експлоатација на домашни енергетски 
ресурси (фосилни горива, хидро потенцијал, оиЕ), 

• географски и метеоролошки услови (ветерна енергија или сончева 
радијација), 

• транспортна инфраструктура (поврзаност со водени транспортни коридори, 
излез на пристаништа, железничка инфраструктура) заради можност на 
увоз на примарни енергетски ресурси како на пример јаглен или нафта, 

• електроенергетска поврзаност со други системи, заради увоз/извоз на 
електрична енергија, но и стабилност на ЕЕс,

• енергетски системи како нафтоводи и гасоводи за континуирано снабдување 
со нафта, нафтени деривати и природен гас.

сите овие фактори влијаат на енергетската политика на одредена национална 
енергетска политика и изграденост на ЕЕс, а секако и на цели регионални ЕЕс.
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Структура на потрошувачите на електрична енергија 

Потрошувачите, односно, согласно Законот за енергетика, корисниците на 
електрична енергија (ЕЕ), може да се класифицираат според структурата и типот 
на потрошувачот, според напонското ниво, како и според големината на моќноста 
и потрошувачката на електрична енергија. Притоа, основни елементи кои го 
карактеризираат корисникот на ЕЕ се инсталираната моќност и енергетската 
интензивност, од кои зависи напонското ниво и начинот на енергетско снабдување. 
Притоа, инсталираната моќност ја претставува вкупната инсталирана моќност 
за одреден корисник, а енергетската интензивност претставува показател за 
потрошувачката на електрична енергија на одреден корисник.

генерално, корисниците на ЕЕ може да се поделат на:
• индустриски и  
• дистрибутивни корисници.

индустриските корисници ја искористуваат електричната енергија за 
добивање разни добра (металуршки производи, хемиски производи, прехранбена 
индустрија, земјоделски комбинати и други). овие потрошувачи всушност го 
остваруваат најголемиот придонес во бруто националниот доход.

Во дистрибутивни корисници спаѓаат останатите потрошувачи кои како 
посебни субјекти претставуваат мали потрошувачи, како: домаќинствата, 
објектите од општ интерес, комерцијални објекти, услужните и другите сервисни 
гранки (банкарски услуги, осигурителни   компании, колонијални продавници и 
други мали потрошувачи).

Значи, дистрибутивните корисници генерално, опфаќаат:
• деловни згради,
• објекти од општ интерес:

 - болници,
 - училишта,
 - градинки,
 - факултети,
 - државни установи (министерства, музеи, театри и др.),

• станбени објекти:
 - колективни згради,
 - индивидуални згради.  

 
Во најголем дел потрошувачите се поврзани во ЕЕс составен од извори 

на електрична енергија (термоцентрали на фосилни горива, хидроцентрали, 
нуклеарни централи и електрични централи од обновливи извори на енергија). 
Ваквото енергетско снабдување на поврзани субјекти (потрошувачи и извори) во 
ЕЕс, овозможува сигурно и доверливо снабдување.   

Еден мал дел од потрошувачите се напојуваат од самостојни, односно 
автономни енергетски системи. најчесто тоа се објекти коишто се оддалечени од 
електроенергетската мрежа (базни станици на телекомуникациски оператори, 
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разни објекти како караули, царински, магацински и други испостави, планинарски 
домови, па дури и некои рурални средини кои се на голема оддалеченост 
од енергетската мрежа). тие се всушност потрошувачи со мала моќност и 
незначителна енергетска интензивност на потрошувачка на електрична енергија, 
така што може автономно да се напојувани надвор од енергетската мрежа.

Поделбата на потрошувачи според напонско ниво зависи од големината на 
инсталирана моќност на потрошувачот и од енергетската интензивност. 

индустриските потрошувачи како електрометалуршките постројки кои 
имаат електропечки со голема моќност најчесто се на напонско ниво од 110 (kV). 
кај помалите индустриски потрошувачи, како на пример од прехрамбената 
индустрија, хемиската и други, енергетските постројки се поврзани на напонско 
ниво од 35, 20, 10 или 6 (kV). 

Дистрибутивните потрошувачи кои имаат најчесто инсталирана моќност од 
20 (kW) до 50 (kW), се поврзани на нисконапонската мрежа од 0,4 (kV). овие 
се најмногубројни потрошувачи и распоредени во т.н. радијална топологија на 
дистрибутивната мрежа. 

Енергетска структура на потрошувачите во ЕЕС на Македонија

Потрошувачката на електрична енергија во Македонија според видови на 
потрошувачи и според напонското ниво за периодот 1996-2007 година е прикажан 
на слика 4.2.: 

Директни потрошувачи
Загуби и нерег.потрошувачка
индустрија (10kV и 35kV)
комерцијала и Улично осв.
Домаќинства 0.4 kV

години

Слика 4.15. Структура на потрошувачката на електрична енергија                 
во Р. Македонија

Може да се забележи дека потребата од електрична енергија континуирано 
расте, а последните 5 години вкупната потрошувачка расте со годишна стапка од 
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4,46%. Ваквиот раст е предизвикан од рестартирањето на големите потрошувачи 
(фЕни, силмак и челичната индустрија), чии годишен раст е околу 11,5%. 
Дистрибутивната потрошувачка има константен раст во изминатиот десетгодишен 
период од околу 2,5%, а се очекува слична тенденција и во наредниот период.

на слика 4.3. е прикажано процентуалното учеството на поедини категории 
потрошувачи за 2007 година. 

Директни 
потрошувачи 26%

Загуби и нерег. 
потрошувачка 
19%

Домаќинства 
0,4 (kV) 36 %

комерцијален 
и услужен 
сектор 10 %индустрија  

10 (kV) и 35 (kV) 
9%

Слика 4.16. Процентуално учество на поедините категории потрошувачи      
во Р. Македонија во 2007 година

Може да се забележи дека најголем удел во потрошувачката на електрична 
енергија имаат домаќинствата кои учествуваат со 36%, а потоа следат големите 
потрошувачи со 26%, малата индустрија со 9%, и загубите во системот кои 
изнесуваат околу 19%. 

Да споменеме дека големите индустриски потрошувачи, во најголем дел 
електрометалуршките комбинати кои се на напонско ниво од 110 (kV), потребите 
од електрична енергија ги обезбедуваат на пазарот, додека дистрибутивните 
потрошувачи и малите стопански организации се регулирани потрошувачи кои 
се снабдуваат преку дистрибутивната мрежа на ЕВн.

Енергетска структура на изворите на електрична енергија во ЕЕС 
на Македонија 

структурата на изворите на електрична енергија во ЕЕс на Македонија ја 
сочинуваат: 

• хидроелектрани, со вкупна инсталирана моќност од над 580 (MW),
• тЕЦ на лигнит и на мазут, со вкупна инсталирана моќност од 1010 (MW) и
• гасни термоелектрани на природен гас од 284 (MW).
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За да функционира ЕЕс како една целина постојат и преносен и дистрибутивен 
систем на електрична енергија. стопанисувањето со ЕЕс на Македонија го вршат 
четири субјекти и тоа: аД ЕЛЕМ - скопје (Електрани на Македонија), во државна 
сопственост, акционерско друштво за производство и снабдување на електрична 
енергија, аД МЕПсо – скопје, (Македонски Електро Преносен систем оператор), 
во државна сопственост, оператор на електропреносниот систем на Македонија 
– акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем на Македонија, Дистрибутивната компанија ЕВн 
Македонија аД и аД „тЕЦ неготино“ во државна сопственост, акционерско 
друштво за производство на електрична енергија чиј примарен извор е мазутот.

Табела 4.3. Основни параметри на постојните ТЕЦ 

тЕЦ број на 
агрегати гориво Pinst

(MW)
Влегување во ЕЕс

(година)
битола 3 Лигнит 675 1982 / 1984 / 1988
осломеј 1 Лигнит 125 1979
неготино 1 Мазут 210 1978
Вкупно 5 1010

Табела 4.4. Основни параметри на новите гасни електрани

тЕЦ број на 
агрегати тип

Pinst
(MW)

тЕ то скопје 1 CHP, комбинирана топлинска и 
електрична енергија 234

когел 10 мотори x 3 MW Мотори на природен гас 30

Енергетика ЕЛЕМ 2 CHP, комбинирана топлинска и 
електрична енергија 20

Вкупно 284

Во табела 4.3. се дадени основните технички параметри на постојните ХЕЦ во 
Македонија.
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Табела 4.5. Основни параметри на постојните ХЕЦ 

ХЕЦ
Qinst / агр.

(m3/s)
Pinst

(MW)
Влегување во ЕЕс

(година)
Вруток 9 172 1957 / 1973*
тиквеш 36 116 1966 / 1981*
глобочица 27 42 1965*
Шпиље 36 84 1969*
козјак 50 88 2004
св. Петка 50 36,4 2012
Матка 40 9 1937/2009*
равен 10,6 21,6 1959 / 1973*
Врбен 4,6 12,8 1959*
ВКУПНО 581,4

* ревитализирани

исто така во ЕЕс на Македонија има и мали ХЕЦ кои се во сопственост на 
приватни водостопански организации или во сопственост на ЕВн. Малите ХЕЦ 
придонесуваат со инсталирана моќност од околу 45 (MW) и годишно производство 
од околу 100 (GWh). 

на слика 4.4. е прикажана структурата на елементите на електропреносниот 
систем и електраните во р. Македонија.

Слика 4.17. Постојни и планирани објекти на преносниот систем на РМ
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на слика 4.5. е прикажан билансот на состојбата со снабдување со електрична 
енергија во Македонија за периодот 1996-2007. 

Увоз-извоз
Хидро ЕВн
Хидро ЕЛЕМ
термо-мазут
термо-јаглен

години

Слика 4.18. Биланс на снабдувањето со електрична енергија во Македонија

Во периодот од 1996 до 2007 година термоелектраните на јаглен и сите 
хидроелектрани заедно произведуваа просечно 6100 GWh [од 5469 (GWh) во 2002 
до 6482 (GWh) во 2005 година]. Во тој износ, хидроелектраните учествуваа просечно 
со 19,8%. овој износ, зависно од хидролошката година варира од 11% (2001) до 26% 
(2006). од 2000 година разликата до растечката потрошувачка се надополнува од 
увоз. Во 2007 година (слика 4.6), тЕЦ на јаглен (битола и осломеј) учествуваа со 53%, 
хидроелектраните заради сувата хидрологија со 12%, тЕЦ неготино со 5% и увозот 
со 30%. ова покажува дека во последните години, растат количините на увезена 
електрична енергија, односно дека постојните производни капацитети во Македонија 
не се доволни за покривање со моќност и енергија на потребите на конзумот во земјата.  

Увоз-извоз 30 %

Хидро ЕВн 1 %

Хидро ЕЛЕМ 11%

термо-мазут 5%

термо-јаглен 53 %

Слика 4.19. Придонесот на поедините ТЕЦ, ХЕЦ и увозот во покривање на 
потребите на конзумот за 2007
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недостатокот од производни капацитети во Македонија за покривање на 
потребите со електрична енергија се алармантен показател за неопходна интензивна 
инвестициска активност на градба на нови хидро и термо електроенергетски 
капацитети во Македонија. ова остава простор и за новите технологии на оиЕ 
кои можат да помогнат во подобрување на енергетското снабдување на земјата. 
од друга страна, тековната енергетска состојба во Македонија остава простор 
и за имплементација на мерките за енергетска ефикасност во сите сектори од 
енергетиката, како на страната на производните енергетски капацитети, така и на 
страна на потрошувачите. 

според стратегијата за развој на енергетиката во Македонија за период 2008-
2020 со визија до 2030 изработена од Македонската академија на науките и 
уметностите – МанУ, во Македонија, во периодот до 2030 година се планираат да 
се изградат значаен дел хидро објекти и термо капацитети. од планираните хидро 
објекти планирани за градба во Македонија во следниот период се: ХЕЦ бошков 
мост, акумулацијата Луково поле со ХЕЦ Црн камен, ХЕЦ Чебрен и галиште и 
малите ХЕЦ. од термоенергетски постројки во наредниот период се планира уште 
една гасна електрана во скопје. За покривање на потребите од базна енергија во 
периодот по 2020 година кога постојните тЕЦ на лигнит ќе бидат на крајот од 
својот оперативен животен век, планирани се градба на нови тЕЦ на лигнит во 
битола и Мариово, или пак како алтернатива постои и изградба на нуклеарна 
енергетска постројка.

Структура на потрошувачката на електрична енергија кај  
индивидуални корисници – домаќинства

Задоволувањето на секојдневните потреби на современото домаќинство е 
невозможно без користењето електрични уреди кои електричната енергија ја 
преобразуваат во друг вид полезна работа. на пример, приготвувањето храна не 
може да се замисли без електричен шпорет, електричен миксер/блендер; личната 
и општата хигиена (капење, перење, пеглање, чистење), се безмалку невозможни 
без користење електричен бојлер, машини за перење и сушење алишта, машина за 
миење садови, електричен фен, електрична пегла, правосмукалка; комуникациите 
(фиксен и мобилен телефон, компјутери, интернет); забавата и информирањето 
(радио, телевизија, мултимедиски уреди), често пати згревањето и ладењето 
на животниот простор и слично, ни ја покажуваат зависноста од електричната 
енергија, а со тоа ги отсликуваат и улогата и значењето на електричната енергија 
за современиот човек. овие фактори, надополнети со насушната потреба за 
чиста и квалитетна животна средина, придонесуваат кон градењето на односот 
на човекот кон енергенсите и кон електричната енергија, а во таа насока и кон 
рационалното, односно ефикасно искористување на енергетските ресурси и 
електричната енергија.

Во Tабела 4.6 е прикажана структурата на потрошувачката на електрична 
енергија во едно просечно четиричлено домаќинство со можни интервали на 
искористување од кои директно зависи вкупната потрошувачка на електрична 
енергија на месечно ниво.
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Табела 4.6. Структура на потрошувачката на електрична енергија во 
четиричлено домаќинство

Месечна потрошувачка - домаќинство, 4 члена

Уред
 

мо
ќн

ос
т 

(k
W

)

дн
ев

на
 

вк
лу

че
но

ст
 Месечна  

вклученост 
(саати)

Месечна  
потрош. 
(kWh)

Процентуално 
учествo(%)

од до од до од до

бојлер-и, фен 2 2.5 60 90 120 180 26.85 26.67

Ел. Шпорет 1 3 60 100 60 100 13.42 14.81

осветление 0.2 10 250 350 50 70 11.19 10.37

Машина за перење 1   30 60 30 60 6.71 8.89

фрижидер 0.15 12 300 400 45 60 10.07 8.89

Замрзнувач 0.15 12 300 400 45 60 10.07 8.89

Машина за сушење 1   20 40 20 40 4.47 5.93

климатизер (ладење) 1 5 30 40 30 40 6.71 5.93

тВ 0.1 10 250 350 25 35 5.59 5.19

Електронски уреди 0.05 10 300 400 15 20 3.36 2.96

Правосмукалка 1   7 10 7 10 1.57 1.48

          0 0 0.00 0.00

          447 675 100 100

Затоплување (60 m2) 8 5 120 200 960 1600    

очигледно, најголемо процентуално учество во вкупната потрошувачка на 
електрична енергија (доколку се изземе затоплувањето), имаат електричниот 
бојлер, електричниот шпорет, осветлувањето и ладилниците. оттука, кога станува 
збор за енергетската ефикасност во домаќинствата, најголемо внимание му се 
обрнува на рационалното искористување токму на овие уреди.      
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ПОДОбРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

Утврдување на постојната потрошувачка на електрична енергија 
на објект

За проценка на нивото на потрошувачката на електрична енергија и согледување 
на можностите за подобрување на енергетската ефикасност, потребно е да се 
спроведе постапка која започнува со утврдување на постојната потрошувачка на 
електрична енергија. За таа цел, се вршат следните активности:

• се читаат сметките за потрошена електрична енергија за одреден временски 
период, по правило за една година со цел опфат на сите годишни времиња,

• се согледуваат одделните ставки во сметката за потрошена електрична 
енергија,

• се анализираат различни сметки за потрошена електрична енергија на 
различни објекти,

• се анализираат сметките за електрична енергија на годишно ниво,
• се структурира потрошувачка на електрична енергија,
• се идентификуваат факторите што влијаат на потрошувачката на електрична 

енергија (моќност, време на работа, изолација и сл.),
• се согледуваат можните потрошувачи на електрична енергија,
• се идентификува електричната моќност на секој одделен потрошувач,
•  се одделуваат потрошувачите со постојан (продолжителен) временски режим 

на работа од потрошувачите со интермитиран и повремен - краткотраен 
режим на работа,

• се проценува времето на работење на одделните потрошувачи во објектот,
• се оценува можната потрошувачка на секој електричен апарат поединечно,
• се определува вкупната можна потрошувачка на електрична енергија за 

даден објект,
• се споредуваат добиените резултати од пресметаната можна потрошувачка 

на електрична енергија со реалната наплатена потрошена електрична 
енергија од сметката,

• се разликуваат класите на енергетска ефикасност,
• се согледуваат можностите за примена на уреди со подобрена класа на 

енергетска ефикасност,
• се наведуваат производи кои треба да бидат означени со етикети за енергетска 

ефикасност.
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Мерење на потрошувачката на електрична енергија кај 
индивидуалните корисници

кај индивидуалните корисници, односно домаќинствата, мерењето на 
електричната енергија се врши на директен начин, при номинален мрежен напон 
и реална вредност на струјата. 

на слика 4.7. е прикажана содржината на сметката за потрошена електрична 
енергија на индивидуален корисник за кој електричната енергија се регистрира со 
вистински вредности.

адреса на мерното место

Слика 4.20.  Содржина на сметка за потрошена електрична енергија

одделните ознаки го имаат следното значење:
• аВ: aктивна енергија, висока тарифа за период на отчитување,
• ан: aктивна енергија, ниска тарифа за период на отчитување,
• aктивна Вт (аВт): Вкупно потрошена активна енергија, висока тарифа, во 

пресметковниот период,
• aктивна нт (ант): Вкупно потрошена активна енергија, ниска тарифа, во 

пресметковниот период. 
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кон износот за потрошена електрична енергија се придружуваат износите за 
данок на додадена вредност (ДДВ) од 18% и комуналната такса за јавно осветлување 
која се наплатува за секое регистрирано броило.

од содржината на сметката може да се извлечат следните заклучоци:
1. се регистрира само потрошувачка на активна електрична енергија,
2. потрошувачката на електрична енергија во висока и ниска тарифа е 

приближно воедначена,
3. вкупната потрошувачка на електрична енергија е релативно натпросечна.
 
Прашање: на кој начин и со кои мерки е можно намалувањето на потрошувачката 

на електрична енергија?
Прашање: на кој начин и со кои мерки е можно намалувањето на износот на 

сметката за потрошена електрична енергија?
Дискусија: Да се нагласи делот од сметката што се однесува на потрошена 

електрична енергија во висока и ниска тарифа, како и вкупното количество 
потрошена електрична енергија!

Mожности за подобрување на енергетската ефикасност

Можностите за подобрување на енергетската ефикасност се утврдуваат со 
следните активности:

 - се врши глобална проценка на постоењето на можности за подобрување 
на енергетската ефикасност на електричните апарати и уреди,

 - се идентификуваат можности за подобрување на енергетската ефикасност 
на електричните апарати и уреди преку:

• замена на постоечките електрични апарати и уреди со нови кои се енергетски 
поефикасни,

• промена на начинот на користење,
• можности за намалување на времето на користење,
• начинот на одржување,

 -  се препознаваат можности за подобрување на енергетската ефикасност 
на електричното осветлување:

• штедливи (компактни флуоресцентни) или ЛЕД светилки,
• инсталирање на сензори во просториите каде има само движење, а не 

престојување – скалишни простори, ходници, коридори и сл., 
 - се согледуваат можности за подобрување на енергетската ефикасност на 

ладилници-фрижидери и замрзнувачи:
•  правилен избор на уредот согласно неговата класа и големина,
•  местото и условите на просторијата каде се поставува уредот,
•  начинот на користење на уредите за ладење,
•  начинот на одржување на уредите за ладење,

 - се идентификуваат можности за подобрување на енергетската ефикасност 
на електричните шпорети:
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• правилен избор на уредот согласно неговата класа и големина,
• местото и условите на просторијата каде се поставува уредот,
• начинот на користење на електричниот шпорет,
• начинот на одржување на електричниот шпорет,

 - се наведуваат можности за подобрување на енергетската ефикасност на 
машини за перење алишта, машини за миење садови и машини за сушење:

• правилен избор на уредот согласно неговата класа и големина,
• местото и условите на просторијата каде се поставува уредот,
• начинот на користење на уредот,
• начинот на одржување на уредот,

 - се согледуваат можностите за подобрување на енергетската ефикасност на 
уредите со опција за работење во stand-by:

• правилен избор на уредот согласно неговата класа и големина,
• познавање на потрошувачката на уредите во stand-by режим,
• начинот на користење на уредот,

 - се препознаваат можности за подобрување на енергетската ефикасност на 
електрични уреди кои не мора да имаат етикета за означување на класата 
за енергетска ефикасност.

Мерки за подобрување на енергетската ефикасност

Мерките за подобрување на енергетската ефикасност на електричните апарати 
и уреди кај корисниците во основа ги опфаќаат, но не се ограничени, со следните 
постапки и активности:

• при замена на електрични светилки, замената да се изврши со штедливи 
светилки,

• просториите каде има само движење, а не и престојување (скалишни 
простори, ходници, разни коридори и сл.) да бидат автоматизирани, односно 
со инсталирани сензори за движење,

• при набавка на нов ладилен уред секогаш да се води сметка за класата на 
енергетската ефикасност на производот и потребната големина на уредот,

• поставувањето на ладилните уреди да биде во што поладни места во објектот,
• ладилните уреди да не се изложени на сончево зрачење,
• ладилниот уред да биде одвоен минимум 10 (cm) на задниот дел на уредот 

од ѕидот,
• ладилникот да не се држи отворен повеќе од она што е потребно,
• во ладилникот да не се внесува топла храна,
• навремено одмрзнување на ладилникот, а посебно кога дебелината на 

нафатениот слој од мраз е поголема од 0,5 (cm),
• при набавка на нов електричен шпорет секогаш да се води сметка за класата 

на енергетската ефикасност на производот и потребната големина на уредот,
• секогаш да се избира соодветен сад во однос на големината на грејната плоча,
• при загревање на одредени состојки секогаш садовите да бидат затворени со 

капак,
• никогаш да не се загрева празна грејна плоча,
• вратата на рерната да се отвора само по потреба,
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• да не се користат деформирани садови,
• редовно да се чисти електричниот шпорет (грејните тела) од нечистотии и 

маснотии,
• при набавка на нови машини за перење алишта, машини за миење садови 

и машини за сушење секогаш да се води сметка за класата на енергетската 
ефикасност на производот и потребната големина на уредот,

• при користењето на машината за перење алишта да се избира програма со 
најниска температура на водата која ќе овозможи квалитетно перење,

• секогаш да се користи полна машина за перење алишта согласно препораките 
на производителот,

• редовно да се чистат и одржуваат машините за перење алишта, машините за 
миење садови и машините за сушење, согласно насоките и препораките на 
производителот,

• stand-by уредите да се исклучуваат од мрежа кога не се употребуваат подолг 
временски период,

• за електричните уреди кои не мора да имаат етикета за означување на 
класата за енергетска ефикасност да се води сметка при купување на уредот 
за неговата потрошувачка на електрична енергија и користењето.

Потрошувачка на електрична енергија кај индустриски и 
деловни корисници

кај големите корисници, кои вообичаено поседуваат сопствен трансформатор, 
мерењето на електричната енергија може да се врши на високонапонската 
или нисконапонската страна од трансформаторот. Притоа, доколку мерењето 
на потрошената електрична енергија се врши на високонапонската страна 
од трансформаторот, се користат напонски и струен мерен трансформатор 
(индиректно мерење на потрошувачката на електрична енергија), додека кај 
корисниците кај кои мерењето се врши на нисконапонската страна, мерењето 
се врши преку струен мерен трансформатор (полуиндиректно мерење на 
потрошувачката на електрична енергија). Во двата случаи, се воведува т.н. 
коефициент на трансформација на електричното броило. Вредноста на реално 
потрошената електрична енергија се добива како производ од измерената 
вредност и овој коефициент.
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адреса на мерното место

Слика 4.21. Содржина на сметка за потрошена електрична енергија за 
корисник со трансформаторско броило 

Друга карактеристична вредност за големите корисници е максималното 
15-минутно оптоварување на потрошувачот, или т.н. вршна моќност. Често 
пати, со мало рационализирање на потрошувачите од различен вид кај големите 
потрошувачи, оваа вредност може значително да се намали. секако, намалувањето 
на вредноста на вршната моќност не придонесува кон енергетските заштеди кај 
корисникот (зошто?), но може значително да влијае врз вкупниот паричен износ 
на сметката за потрошена електрична енергија.   

на слика 4.8. е прикажана содржината на сметката за потрошена електрична 
енергија на корисник за кој електричната енергија се регистрира преку 
трансформаторско броило чиј коефициент на трансформација изнесува 100. 
одделните ознаки го имаат следното значење:

• а Вт: активна енергија, висока тарифа,
• а нт: активна енергија, ниска тарифа,
• р Вт: реактивна енергија, висока тарифа,
• р нт: реактивна енергија, ниска тарифа,
• аМ (kW): максимално 15-минутно оптоварување во текот на мерниот 

период (вршна моќност).
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од содржината на сметката може да се извлечат следните заклучоци:
1. Претежната потрошувачка на електрична енергија е во периодот на висока 

тарифа.

Прашање: на кој начин и со кои мерки е можно намалувањето на активната 
енергија?

2. Потрошувачката на реактивна енергија и во висока, и во ниска тарифа е 
под дозволеното ниво, заради што и износот за реактивна енергија е 0. бидејќи 
дозволеното ниво на потрошувачка на енергија е до фактор на моќност од 
0,95, дозволеното ниво на потрошувачка на реактивна енергија е до 33% од 
потрошувачката на активна енергија (зошто?).

Во случајов, дозволеното ниво на потрошена реактивна енергија би било:
рВтдозв. = аВтх0,33 = 18074х0,33 = 5964 (kVArh) и 
рнтдозв. = антх0,33 = 6245х0,33 = 2060 (kVArh)

Прашање: Дали за овој корисник е препорачливо да се вгради уред за 
компензација на реактивна енергија?

3. износот платен за вршна моќност е доминантен во однос на износот за 
потрошена електрична енергија.

очигледно, во случајов, износот за вршната моќност изнесува 56% од вкупната 
вредност, што значи дека, доколку може да се изврши одредено прераспределување 
на активностите, има простор за намалување на износот на сметката, при иста 
потрошувачка на електрична енергија.   

Прашање: на кој начин и со кои мерки е можно намалувањето на вршната 
моќност?

Дискусија: Да се нагласи делот од сметката што се однесува на потрошена 
електрична енергија и делот што се однесува на максимална моќност!

Проценка на резултатите од воведувањето мерки за енергетска 
ефикасност во објекти 

За имплементација на мерките за енергетска ефикасност од аспект на 
електричната енергија во одреден објект, потребна е детална анализа на 
потрошувачката на електрична енергија на одделните потрошувачи во објектот. 
ова е причина што мерките за енергетска ефикасност може да внесат високи 
инвестициски вложувања, како за имплементација на нови електрични уреди, или 
замена на старите со нови поефикасни и штедливи енергетски уреди.
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Во овој дел се претставени можности за имплементација на мерките за енергетска 
ефикасност во подрачја кои излегуваат само од доменот на индивидуалните 
потрошувачи, од причини што мерките за подобрување на енергетската ефикасност 
се можни во безмалку сите градежни објекти каде е неопходно искористувањето 
на електричната енергија. направена е проценка на енергетската интензивност 
во ЕЕс на Македонија преку анализа на потрошувачката на електрична енергија 
и поделба на потрошувачите по сектори и нивна категоризација. За оваа 
потреба мора да се напомене дека е многу тешко точно да се оцени или измери 
потрошувачката на електрична енергија по поединечни електрични апарати 
или уреди како: термички потрошувачи за затоплување, бојлери за топла вода, 
електрични шпорети, потрошувачка за осветление, потрошувачка на останати 
апарати во домаќинството како машини за перење, за миење садови и други, 
видео и аудио апарати, електрични уреди за ладење како климатизери, испарувачи 
и друго. ова е посебно тешко за ЕЕс на Македонија заради тоа што сите апарати 
се приклучени на исто броило и не е можно точно да се оцени, туку постои 
методологија за проценка на потрошена електрична енергија по апарати или вид 
на корисен тип на енергија (термичка, светлосна и др.). 

Во енергетски системи каде има мултиенергетско снабдување од повеќе разни 
видови енергетски ресурси (електрична енергија, природен гас, или системи за 
централно снабдување со топлинска енергија, системи за централно снабдување 
со санитарна топла вода и други системи), полесно е да се оцени енергетската 
интензивност по поедини типови на апарати или уреди, затоа што одделни 
апарати и уреди се приклучени на разни енергетски снабдувачки системи. на 
пример, во западните земји каде има високо развиен систем на снабдување со 
природен гас до секој дом и индустриски потрошувач, термичките апарати за 
затоплување, бојлери за топла вода или шпорети за  готвење се приклучени на 
гас, а останатите видови потрошувачи (светлосни уреди, машини за перење на 
алишта или миење садови, разни аудио и видео апарати како телевизори, музички 
системи, компјутерски системи и др.) се приклучени на дистрибутивната мрежа 
на електроенергетскиот систем. Во ваков случај е полесно да се направи проценка 
на одделните потрошувачи. 

Во Македонија, гасоводната мрежа е сè уште недоволно развиена и нема 
дистрибутивна мрежа за природен гас, туку само одредени индустриски 
потрошувачи го користат природниот гас како енергенс. гасоводниот систем со 
капацитет од 800 милиони (m3) е сè уште недоволни искористен и моменталната 
интензивност изнесува околу 100 милиони (m3) годишно, што претставува околу 
12% од капацитетот на гасоводниот систем. 

Доминантна улога во енергетскиот сектор во Македонија претставува 
електроенергетскиот сектор, при што најголемиот дел од потрошувачите немаат 
можност за избор на тип на енергенс, туку масовно се користи електричната 
енергија. Затоа, при ваква конфигурација на енергетската мрежа каде доминира 
ЕЕс, многу е потешко да се оцени интензивноста на потрошувачката по поедини 
корисни типови на енергија (термална, светлинска и др.) или по разни уреди и 
типови на потрошувачи. Може по одредени методологии да се направи процена 
на потрошувачката на електрична енергија по поедини видови како:
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• топлинска енергија за затоплување, 
• енергија за осветлување,
• останати типови на енергетска потрошувачка.

Врз основа на проценката на енергетската интензивност може да се процени 
колку енергија може да се заштеди со воведување на разни енергетско ефикасни 
технологии или штедливи енергетски апарати. Енергетската ефикасност може да 
се воведе кај:

• индустриските потрошувачи при замена на енергетско гориво од различен 
тип,

• воведување енергетско ефикасни технологии за производство, при што се 
заштедува енергија по единица готов производ.

кај дистрибутивната потрошувачка енергетската ефикасност може да се 
примени кај:

• замена на електричните апарати со нови енергетско поефикасни кои трошат 
помалку енергија од класа а, а+, а++,

• замена на светилките со вжарено влакно со новите типови светилки како 
на пример штедливи (компакт флуоресцентни), живини или ЛЕД светилки. 
ова може да се имплементира кај уличното осветление, користење на 
разни сигнализациии кај сообраќајници, а секако најмасовно и најголема 
ефикасност би имало кај домаќинствата и јавните згради. 

Енергетски индикатори за одржлив енергетски развој 

За да се процени потребата за заштеда на енергија, или имплементација на 
мерки за енергетска ефикасност, потребано е да се направи анализа на одредени 
економски параметри или статистички податоци, кои служат како индикатори 
за енергетски одржлив развој. Врз основа на проценката на енергетската 
интензивност, може да се процени колку енергија може да се заштеди со 
воведување на разни енергетско ефикасни технологии или во замена на старите 
енергетски уреди со нови енергетски поефикасни технолошки достигнувања. Во 
табелата подолу се дадени основните статистички параметри за енергетскиот 
развој на Македонија.
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Табела 4.7. Основни статистички параметри за Македонија

Основни индикатори 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

население 2.01 2.02 2.03 2.04 2.02 2.03 2.03 2.04 2.04

бДП (милиони саД$) 3540 3730 3899 3723 3755 4119 4298 4534 4892

бДП (милиони евра) n.a. 3448 3893 3839 4001 4105 4325 4676 5081
Вкупно потрeбна 
енергија (TPES) (тј) 121622 118815 115786 112120 121099 114744 115099 119869 122481

Вкупно потрeбна 
енергија (TPES) (ktoe) 2905 2838 2766 2678 2892 2741 2749 2863 2925

Увоз (тј) 53707 46872 55603 52554 71340 57190 57111 66100 70502

Увоз (ktoe) 1283 1120 1328 1255 1704 1366 1364 1579 1684
финална потрошувачка 
на ел.ен. (GWh) 6446.5 6181.3 6355.8 6385.6 6426.1 7234.0 7420.2 8062.8 8357.7

Производство на ел.ен. 
(GWh) 7049 6863 6811 6361 6090 6737 6666 6941 7005

-хидро 1083 1389 1170 626 757 1374 1482 1492 1649

-термо 5966 5475 5641 5735 5333 5363 5183 5449 5355
Производство на ел.ен. 
(ktoe) 606 590 586 547 524 579 573 597 602

-хидро 93 119 101 54 65 118 127 128 142

-термо 513 471 485 493 459 461 446 469 460
Комбинирани 
индикатори 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Вк. потребна енергија/
население (toe/жител) 1,44 1,40 1,36 1,31 1,43 1,35 1,35 1,41 1,43

Вк.потребна енергија/
бДП (ktoe/мил.саД $) 0,82 0,76 0,71 0,72 0,77 0,67 0,64 0,63 0,60

Вк.потребна енергија/
бДП (ktoe/мил.евра)   0,82 0,71 0,70 0,72 0,67 0,64 0,61 0,58

Потрошувачка на ел. 
енергија/население(kWh/
жител)

3,203 3,058 3,129 3,132 3,181 3,569 3,651 3,958 4,096

Потрошувачка на ел. 
енергија/бДП (kWh/
саД $)

1,82 1,66 1,63 1,72 1,71 1,76 1,73 1,78 1,71

Потрошувачка на ел. 
енергија/бДП (kWh/еврo)   1,79 1,63 1,66 1,61 1,76 1,72 1,72 1,64

соодветните индикатори се графички претставени на сликата подолу, кои 
секако можат да послужат како индикатори за енергетскиот развој на Македонија.
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Комбинирани 
индикатори

Вк.потребна енергија/население (toe/жител)
Вк.потребна енергија/бДП (ktoe/мил. САД $)
Вк.потребна енергија/бДП (ktoe/мил. евра)
Потрошувачка на ел.енергија/бДП (kWh/САД $)
Потрошувачка на ел.енергија/бДП (kWh/евро)

Слика 4.22. Индикатори за енергетскиот развој на Македонија

овие индикатори ја даваат сликата за енергетската интензивност на 
Македонското стопанство и општество, движењето на националниот бруто 
производ, потрошувачката на енергија по единица производ или по единица бДП. 
Во споредба со истите параметри од други земји може да се направи анализа на 
енергетската ефикасност на Македонија. 

Можности за енергетска заштеда во објекти и домаќинства

Енергетската ефикасност би можела да се дефинира како „рационално 
користење на расположливите ресурси на енергија”, односно кажано со други 
зборови, енергетската ефикасност е зголемување на ефикасноста со намалување 
на потрошувачката на енергија, преку намалување на загубите. Значи, за да може 
да се  направи заштеда на енергија, треба се намалат загуби секаде каде што тоа е 
возможно.
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останати потреби 
за енергија 10%готвење 7 %

осветлување 11 %

греење на вода  15 %
греење и 
ладење 57%

Слика 4.23. Структура на енергетските потреби од електрична енергија       
во едно семејство 

Енергетските потреби во домот можат да се поделат во пет групи:
• енергија за греење и ладење на просториите,
• енергија за греење вода,
• енергија за осветлување,
• енергија за готвење,
• останати потреби за енергија.

од слика 4.10. се гледа дека најголем дел од енергијата во домот, односно 52 %, се 
троши за греење и ладење. 15 % од енергијата е за загревање на вода, за осветлување 
во домот се троши околу 11 % и за готвење околу 7 %. Преостанатата енергија од 10 
%, се троши за останатите потреби кои овозможуваат удобно живеење и уживање 
на придобивките од високата технологија (видео, аудио и компјутерски апарати).

на слика 4.11. се дадени патиштата на загуби на топлинска енергија во 
објектите. секако, за намалување на загубите треба да се применат современи 
архитектонски и градежни решенија на објектите со примена на новите енергетско 
ефикасни градежни материјали. 
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Загуби низ 
прозор 51%

Загуби низ 
кров 10%

Загуби на 
системот за греење 12 %

Добивки низ 
прозор 12%

Енергија за  
греење 82%

Загуби низ 
надворешен  
     ѕид 21%

Загуби низ под 6%

Внатрешни добивки 6%

 

Слика 4.24. Топлински загуби и/или добивки во домот

Друг начин за енергетска заштеда претставува користење на нови штедливи 
електрични апарати кои се енергетско ефикасни и трошат помалку енергија.

Енергетски класи на електричните уреди 

како што е нагласено погоре, најголемите можности за зголемување на 
енергетската ефикасност на електричните уреди се во примената на уреди со 
повисока енергетска класа или замената на постоечките со нови, енергетски 
поефикасни уреди, доколку се оправдани инвестициските трошоци.

на слика 4.12. е прикажан општиот изглед на етикета со која се означува 
енергетската ефикасност на електричните уреди.

Слика 4.25. Етикета за означување на енергетската класа на електричните уреди
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на пазарот денес може да се најдат многу енергетски ефикасни уреди. секој 
од нив има Енергетска етикета. Етикетите од ЕУ овозможуваат информации кои 
ни ја олеснуваат споредбата на енергетската ефикасност на различни уреди и ја 
кажуваат енергетската потрошувачка на уредот при стандардни услови, изразено 
во (kWh/год). колку е поефикасен производот, толку помалку енергија му е 
потребна. со „а“ се означува производот кој е енергетски најефикасен, додека со 
„G“ оној производ што е енергетски најнеефикасен. За ладилници се воведуваат и 
дополнителни ознаки а+ и а++. 

на пример, машина за миење на садови означена со „а“ троши 27% помалку 
енергија од иста таква машина означена со „C“, а ладилник означен со „а+“ троши 
56% помалку енергија од ист таков ладилник означен со „C“.

кога се работи за светилките, се споредуваат светилки со вжарено влакно, 
флуоресцентни, компактни флуоресцентни (т.н. штедливи светилки) и ЛЕД 
светилки. генерално, од аспект на моќноста, една компактна флуоресцентна 
светилка може да замени околу 9 светилки со вжарено влакно, додека една ЛЕД 
светилка заменува 5 – 8 компактни флуоресцентни светилки. од аспект, пак, на 
експлоатацискиот век, важат слични споредби: светилките со вжарено влакно 
имаат експлоатациски век од околу 1000 часа работа при оптимални услови, 
компактните флуоресцентни светилки 6-10 пати повеќе (6000 до 10000 часа), 
додека ЛЕД-светилките траат 5-10 пати подолго од компактните флуоресцентни 
светилки (30000 – 100000 часа). 

      
Слика 4.26. Светилки со вжарено влакно, компактни флуоресцентни                 

и ЛЕД-светилки

Во последно време се вршат напори за инсталирање на што е можно повеќе 
улични светилки напојувани преку сончеви панели. тие работат на принцип да 
преку денот ја преобразуваат сончевата во електрична енергија и ја складираат 
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во батерии а подоцна во текот на ноќта преку батериите се напојуваат енергетски 
ефикасни ЛЕД-светилки кои трошат многу помалку енергија за иста осветленост 
споредени со конвенционалните светилки.

Слика 4.27.  Улична светилка напојувана од сончев панел

Етикетите за ефикасност се задолжителни за следниве видови на домашни 
уреди:

• ладилници и замрзнувачи,
• машини за перење алишта,
• машини за сушење алишта,
• машини за миење садови,
• електрични печки,
• клима уреди,
• светилки.

Имплементација на мерките за воведување на енергетска 
ефикасност 

Ефектите од примена на мерките за енергетска ефикасност се валоризираат од 
страна на конзумот, односно како мерки имплементирани кај  дистрибутивните 
и кај индустриските корисници. Подобрување на енергетската ефикасност кај 
дистрибутивните потрошувачи може да се направи со воведување на 3 мерки на 
енергетска ефикасност:

намалување на потребите од електрична енергија за затоплување со 
субституција на други енергенси (гас, централно греење и со подобрување на 
градежните и архитектонските решенија на објектите преку нови материјали за 
топлотна изолација и др.)
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намалување на потребите од електрична енергија за осветление (улично и во 
објектите) со воведување на енергетски поефикасни светилки кои штедат и до 60 % 
од енергијата за иста осветленост, или со воведување на соларно напојување на 
улични светилки или за сигнализација на семафори и користење на ЛЕД светилки 
и др.

намалување на потребите од електрична енергија за електрични апарати во 
домаќинствата со воведување на штедливи поефикасни уреди од класа а или а+ 
и повисоки класи.

Подобрувањето на енергетската ефикасност кај индустриските потрошувачи се 
согледува во ефектот на намалување на потребите од електрична енергија заради 
имплементација на енергетски поефикасни технолошки линии за производство 
или субституција на електричната енергија со друг вид на енергетски ресурс (гас, 
нафтени деривати, оиЕ или друго).
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ЗНАЧЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

Проценка на годишната потрошувачка на електрична енергија 
во Р. Македонија без примена на мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност 

Порастот на потребите за електрична енергија произлегува од порастот на 
индустриското производство во р. Македонија, но и од осовременувањето на 
секојдневниот живот кај домаќинствата – зголемување на бројот на клима уреди, 
електронски уреди, компјутеризација на деловните и станбените простори и сл. 
За да се направи проценка на движењето на потребите од електрична енергија на 
годишно ниво за подолг период на време, се тргнува од една референтна точка, 
на пример, потребите за електрична енергија во 2010 година и се претпоставува 
годишен пораст од 2,5 %. ако вкупната потрошувачка на електрична енергија во 
2010-та година изнесувала 7000 (GWh), од кои  потребите на дистрибутивниот 
конзум (без загубите) биле околу 5000 (GWh), а на индустриските потрошувачи 
(без загуби) се околу 2000 (GWh). 

со пораст на конзумот од околу 2,5 % на годишно ниво, може да се направи 
проекција на движењето на дистрибутивниот и на индустрискиот конзум. оваа 
проекција е прикажана на слика 4.15 и табела 4.8.

Табела 4.8. Проекција на дистрибутивниот и индустрискиот конзум 

2010 2015 2020 2025 2030
Дистрибутивни потр. 5000 5657 6400 7241 8193
индустриски потр. 2000 2263 2560 2897 3277

индустриски технологии

Дистрибутивни потр.

Слика 4.28. Графички приказ на проекцијата на дистрибутивниот                     
и индустрискиот конзум
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Проекциите за движењето на потрошената електрична енергија кај поедини 
видови потрошувачи е дадена во слика 4.16 и табела 4.7.

Табела 4.9. Проекција на поединечна потрошувачка на електрична енергија 
без мерки за енергетска ефикасност

2010 2015 2020 2025 2030
Затоплување 500 566 640 724 819
осветлување 400 453 512 579 655
Електрични апарати 2000 2263 2560 2897 3277
останати дистрибутивни 2100 2376 2688 3041 3441
Дистрибутивни потр. 5000 5657 6400 7241 8193
Индустриски потр 2000 2263 2560 2897 3277

индустриски потр.
останати дистриб.
Штедливи апарати
осветлување
Затоплување

Слика 4.29. Проекција на поединечна потрошувачка на електрична енергија  
без мерки за енергетска ефикасност

Проценка на годишната потрошувачка на електрична енергија 
во Р. Македонија со примена на мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност

Проценката за потрошувачката на електрична енергија за потребите на 
затоплување во Македонија изнесуваат околу 500 (GWh)  годишно за 2010. оваа 
проценка се прави како разлика помеѓу потрошувачката на електрична енергија 
во зимскиот и летниот период. секако, проценката е приближна, бидејќи во р. 
Македонија е голем бројот на домаќинства кои користат шпорети на огревно дрво 
за загревање на просторот, при што истите се користат и за приготвување храна, а 
често пати и за санитарна топла вода. секако, дека тука има одредена несигурност 
и заради другите видови на електрична потрошувачка во дистрибуцијата, како: 
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користење на електрична енергија заради ладење во летните денови, 
• поголема потрошувачка за осветление во зимските месеци заради поголемо 

траење на ноќта, 
• останати мали разлики во видот на дистрибутивната потрошувачка,
• проценката на годишните потреби за осветлување (улично и друго) се околу 

400 (GWh) годишно за 2010, каде може да се направи дополнителна мерка 
за енергетска ефикасност со замена на светилките со живини, неонски или 
ЛЕД светилки.

Проценката на годишните потреби за останатите електрични апарати 
(шпорети, фрижидери, машини за перење, тВ и друга електронска опрема, како  
и останати кујнски и други апарати) се проценува на 2000 (GWh)  за 2010. Во овој 
дел од дистрибутивната потрошувачка може да се направи дополнителна заштеда 
на електрична енергија со воведување на штедливи и енергетски поефикасни 
апарати од класа а и повисока. 

факторите за енергетска ефикасност за одредени сектори на дистрибутивната 
потрошувачка и кај индустриските потрошувачи се валоризира со фактор на 
подобрување на ефикасноста даден во табела 4.8.

Табела 4.10. Фактори за подобрување на енергетската ефикасност            
кај поедините потрошувачи 

2010 2015 2020 2025 2030
Затоплување 0 0,1 0,3 0,5 0,7
осветлување 0 0,1 0,3 0,5 0,6
Електрични  апарати 0 0,1 0,3 0,5 0,5
индустриски потр. 0 0,1 0,2 0,3 0,4

Проценката е дека воведувањето на мерките за енергетска ефикасност ќе се 
имплементираат постепено кај потрошувачите со одредена динамика, секако 
поврзано со економската моќ на потрошувачите, односно со порастот на бДП 
во Македонија. стартната година 2010 е базна година со ниво на воведување 
на енергетска ефикасност 0. Значи дека мерките на енергетска ефикасност се 
валоризираат со одредена динамика почнувајќи од базната година на секои 5 
години.

Врз основа на претходната табела може да се направи проекција за движење 
на потребите за електрична енергија (на дистрибутивно и индустриско ниво) со 
воведување на мерките за енергетска ефикасност. овие проекции се прикажани 
во табела 4.9 и слика 4.17.

споредбата помеѓу потрошувачката на дистрибутивниот и индустрискиот 
конзум без и со мерки за енергетска ефикасност покажува голема разлика 
во текот на периодот на разгледување. без мерките за енергетска ефикасност 
дистрибутивниот конзум во крајната 2030 година би изнесувал околу 8200 (GWh), 
а со мерките за енергетска ефикасност истиот е намален до 5600 (GWh), односно 
имаме заштеда од 2600 (GWh). индустрискиот конзум без мерките за енергетска 
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ефикасност во крајната 2030 година би изнесувал околу 3300 (GWh), а со мерките 
за енергетска ефикасност истиот е намален на околу 2000  (GWh), односно има 
заштеда од 1300 (GWh).  Всушност, забележливо е дека, без мерките за енергетска 
ефикасност, порастот на конзумот е континуиран, додека со мерките за енергетска 
ефикасност, ефектот од зголемениот конзум се компензира со ефектите од 
мерките за енергетска ефикасност, односно последната слика всушност покажува 
дека со примена на мерки за подобрување на енергетската ефикасност, може да 
се надоместат потребите за пораст на електрична енергија односно да се задржи 
нивото на потрошувачката во текот на периодот од 20 години.

Табела 4.11. Проекција на поединечна потрошувачка на електрична енергија 
со воведување на мерките за енергетска ефикасност преку 

соодветните фактори 

2010 2015 2020 2025 2030
Затоплување 500 509 448 362 246
осветлување 400 407 358 290 262
Електрични апарати 2000 2037 1792 1448 1639
останати дистрибутивни 2100 2376 2688 3041 3441
Дистрибутивни потр. 5000 5329 5287 5141 5588
Индустриски потр 2000 2037 2048 2028 1966

индустриски потр.
останати дистриб.
Штедливи апарати
осветлување
Затоплување

Слика 4.30. Проекција на поединечна потрошувачка на електрична 
енергија со воведување на мерките за енергетска ефикасност                      

преку соодветните фактори





Енергетска ефикасност на објекти
Прирачник за ученици од средните училишта

За проектот:

Проектот на УСАИД и Хабитат Македонија наречен Енергетска ефи касност за секторот 
домување е редок и иновативен напор да се развијат комплементарни активности што треба 
да им помогнат на македонските домаќинства кои живеат во колективните станбени згради 
да ја намалат ранливоста од растот на цените на енергијата, земајќи ги предвид истовремено 
и прашањата поврзани со климатските промени. Четирите главни цели на проектот се:

• Развивање и тестирање пазарно ориентирани решенија за енергетски ефикасна 
реконструкција на колективните станбени згради, вклучувајќи модели за 
финансирање;

• Подобрување на управувањето со колективните станбени згради преку ефективно 
управување и одржување;

• Поттикнување на инвестиции, претприемништво и создавање зелени работни места;

• Поддршка за широка општествена платформа која ја афирмира енергетски 
ефикасната потрошувачка и се залага за таргетирана вклученост на државата во 
секторот домување.

За партнерот во спроведувањето на проектот:

Хабитат Македонија е афилијација на глобалната непрофитна мрежа за домување Habitat for 
Humanity, посветена на обезбедување едноставни, пристојни и пристапни станбени решенија 
за лица и семејства со ниски приходи.

За авторите:

Д-р Мери Цветковска е професор на Kатедрата за техничка механика и јакост на материјалите 
на Градежниот факултет при Универзитетот „Св.  Кирил и Методиј“ во Скопје.

Д-р Влатко Стоилков е професор по група предмети на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Д-р Даме Димитровски е доцент на Институтот за термичко инженерство на Машинскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Д-р Ана Тромбева Гаврилоска е професор по предметот Статика на Архитек тонскиот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Д-р Маријана Лазаревска е доцент по предметот Менаџмент во градеж ништвото на 
Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Ова издание е овозможено со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата за меѓународен 
развој на Соединетите Држави (УСАИД). Содржината е единствена одговорност на авторите и не 
задолжително ги изразува гледиштата на УСАИД и Владата на Соединетите Држави.
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