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Предговор
Овој документ дава основа за обука на енергетските советници. Целните учесници се персонал на
фронтот во локалните општини и советници за енергетска ефикасност кои се занимаваат со пилотслучаи на повеќе станбени згради во проектот ComAct. Се претпоставува дека не сите учесници ќе
бидат инженери, затоа се потребни само основни знаења за енергијата и енергетската ефикасност.
Проценетото времетраење на обуката е од 18 до 20 часа, но може да се модификува според
реалните потреби.
Обуката е поделена на неколку делови. На почетокот, дадена е правна и инженерска позадина, и
објаснети се цените на енергијата. Следните поглавја се поделени со мерки: едноставни мерки,
мерки за обвивката на објектот, систем за греење, подготовка на санитарна топла вода и електрична
енергија. За секоја група, ги даваме основите, вклучително и моменталната состојба и можните
подобрувања на енергетската ефикасност, придружени со повеќе детали каде што е потребно.
Нивото на детали има за цел да им овозможи на учесниците целосно да ги разберат споменатите
предности и недостатоци на секоја мерка, но без да ги збуни или презасити со податоци.
Ниту една вредност на инвестицијата или периодот на враќање не се пресметани и изразени во
бројки, бидејќи тие зависат од локалните околности и пазарните цени и варираат од зграда до
зграда.
Овој материјал за обука не е наменет за енергетски контролори, кои бараат подлабоко ниво на
знаење, и веќе треба да бидат запознаени со информациите претставени во овој документ.
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1
Вовед

Достапноста на енергија по прифатлива цена е еден од клучните фактори за постигнување на одржлив развој
во општеството. Од друга страна, производството на енергија и нејзината употреба значајно влијаат на
животната средина, што предизвикува локално и регионално загадување и води кон глобално затоплување
и климатски промени. Глобален предизвик претставува одржливиот развој со кој се обезбедува сигурност во
снабдувањето со енергија и притоа се намалува негативното влијание на животната средина.
Сите типови на згради имаат потреба од големо количество енергија што исто така нуди можности за големи
заштеди на енергија. Оттука, енергетската ефикасност на згради стана приоритет на јавниот сектор, што
доведе до значајни заштеди на енергијата и намалување на трошоците. Неодамна, енергетската ефикасност
во секторот во секторот домување, доби значителен интерес кај станарите, комуналните претпријатија и
инвеститорите .
Покрај заштедата на енергија, инвестициите за подобрување на енергетската ефикасност можат да имаат
повеќе позитивни влијанија за општеството кои директно или индиректно се претвораат во парична вредност.
Придобивките се повеќекратни и тоа на: општествено и макроекономско ниво, како и на индивидуално ниво
на зграда, се добро документирани. Сепак, сопствениците на згради и жителите честопати не се свесни
за нив, затоа не треба да се земат предвид кога се одлучуваат и планираат активности за реновирање.
Затоа, структурираното разгледување на различните придобивки во анализите за трошоци и придобивки
на локалните проекти за реновирање би биле корисни - бидејќи би ги илустрирале овие придобивки и
дополнителни заштеди.

Високите стапки на реновирање во станбените згради ги намалуваат
сметките за енергија и изложеноста на флуктуации на цените за енергијата,
што може да ја намали енергетската сиромаштија. Дополнително,
реновираната обвивка на зграда ги намалува проблемите со мувла, провев
и бучава , го штити здравјето и овозможува подобри услови за живот на
станарите. Реновираните згради исто така нудат повисоко ниво на топлинска
удобност, бидејќи е полесно да се контролираат влијанијата како релативна
влажност, температура на воздухот, средна температура и брзина на
воздухот.
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Слика 1 - Многубројни придобивки од подобрување на енергетската ефикасност
Долгорочните придобивки од зголемената енергетска ефикасност во зградите придонесуваат за намалување
на загадувањето и глобалното затоплување. Иако енергијата треба да се користи на што е можно поефикасен
начин, поимот енергетската ефикасност не треба да се меша со поимот намалување на трошоци за енергија.
Намалувањето на трошоците за енергија секогаш вклучува откажување од нешто, додека ефикасноста значи
одржување на оптимален топлински комфор, внатрешна клима и нивоа на осветлување со трошење помалку
енергија.
Подобрената енергетска ефикасност има многу придобивки, во зависност од видот на интервенцијата. Таа
придонесува за:
•
•
•
•
•
•
•

Намалување на оптоварувањето на домаќинствата при зголемување на цените за електрична енергија
Зголемување на енергетската безбедност
Зголемување на инвестициите потребни за снабдување со енергија
Намалување на загадувањето во воздухот и емисиите кои предизвикуваат глобално затоплување
Зголемување на бројот на квалификувани и неквалификувани работни места
Намалување на трошоците во националните и општинските буџети
Подобрување на конкурентноста во економијата

Сопствениците на домови кои се свесни за целиот спектар на различни
придобивки за нив и за општеството, најверојатно ќе ги поддржат
мерките за длабинско реновирање. Енергетските советници имаат клучна
улога во овој контекст, преку обезбедување мерливи информации за
дополнителните придобивки од различните мерки за реновирање и како да
се постигне најголема вредност.
Сеопфатното (пред/после) следење на квалитетот на воздухот, влагата и херметичката отпорност може да ги
илустрира позитивните ефекти на активностите за реновирање. Визуелното претставување на подобрените
топлински карактеристики- и доколку е можно, здравствените придобивки- помага да се направат придобивките
од реновирањето поопипливи. Создавањето емотивна врска помеѓу енергетско ефикасното реновирање и
подобрениот квалитет на живот може да доведе до зголемување на мерките за реновирање.1
Интервенциите во станбениот сектор за енергетска ефикасност можат да доведат до значително подобрување
на условите за живот преку намалување на трошоците за енергија и емисиите на јаглерод диоксид. Ваквите
интервенции за индивидуалните семејни куќи зависат во голема мерка од големината и формата на зградата,
материјалот на обвивката, техниката на градење, локацијата и навиките на станарите, а сите од нив можат
значително да се разликуваат. Поради ова, општата класификација на мерките и нивната анализа претставува
предизвик. Сепак, може да се примени типологија кај зградите за семејно домување, што придонесува
анализата на мерките за енергетска ефикасност да биде генерално полесна.
1

BPIE. 2020 година. Здравствени придобивки и благосостојба во зградите во кои живеат сопственици на домови.
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2
Правна
позадина

Зградите сочинуваат повеќе од една третина од вкупната финална потрошувачка на енергија и половина од
глобалната употреба на електрична енергија. Тие се одговорни за приближно една третина од глобалните
емисии на јаглерод. Според Меѓународната агенција за енергетика, потрошувачката на енергија во зградите
треба да се намали за 80% до 2050 година, доколку сакаме да го ограничиме зголемувањето на температурата
во светот на под 2 °C.
Постигнување на таква амбициозна цел не може да се направи без добро развиена правна рамка, и на
национално и на меѓународно ниво. Ова е потребно за да се осигури дека сите кои се засегнати за енергијата
и енергетската ефикасност го користат истиот пристап и методи за пресметување на загубите на топлина и
добивките, енергетските класи и типологијата на зградите. Ова е сè поважно доколку се работи за обновливи
извори, каде што неколку извори на енергија се комбинираат за да се задоволи побарувачката.
Некои документи се изготвени за да се олеснат одлуките во врска со купување или инсталирање на опрема,
на пр. котли или апарати за домаќинство. Ова значително им помага на нестручните крајни корисници да го
купат она што го сакаат и она што им треба. Меѓународните стандарди исто така ги ублажуваат разликите меѓу
земјите кои се ратификуваат, што придонесува да се олесни трговијата и размената.
Постојат неколку групи на правни документи кои се однесуваат со енергетска ефикасност:
•
•
•
•
•

Интернационални и државни стандарди
Директиви на ЕУ
Државни закони
Национални регулативи и уредби
Национални стратешки документи и студии

Меѓу стандардите, серијата ISO 52000 е најважна. Пред да биде објавена оваа група, голем број други
стандарди опфаќаа пресметка на загуби на топлина и добивки, вентилација и климатизација и сертифицирање
на зградите. Со „ISO 52000-1, Енергетски карактеристики на згради [ЕКЗ] – Вкупна проценка на ЕКЗ - Дел 1:
Општи рамки и процедури“ како водечки документ, серијата ISO 52000 ја забрзува енергетската ефикасност на
глобалниот пазар на згради. Од греење, ладење, вентилација и паметно управување, до уреди што користат
или произведуваат енергија, серијата им помага и на архитектите, инженерите и регулаторите да ги проценат
енергетските карактеристики на новите и постојните згради. Серијата стандарди ISO 52000 овозможува проценка
на вкупните енергетски карактеристики на зградата. Ова значи дека секоја комбинација на технологии може да
се искористи за да се достигне предвиденото ниво на енергетски карактеристики, по најниски трошоци.
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Серијата ISO 52000 содржи сеопфатен метод за проценка на енергетските карактеристики како вкупна примарна
енергија што се користи за греење, ладење, осветлување, вентилација и санитарна топла вода во зградите. Тоа
помага да се забрза напредокот во градењето на енергетската ефикасност и користењето на нови материјали,
технологии и пристапи кон дизајнирање, градење и управување со зградата. Зградите може да се направат
енергетски ефикасни со употреба на високо квалитетни градежни производи и материјали од ткаенина,
комбинирани со високо квалитетни технички градежни системи и технологии за обновливи извори на енергија.
Клучот е системскиот пристап кој ги проценува енергетските карактеристики, имајќи ги предвид динамичките
интеракции помеѓу системите, корисниците и променливите надворешни климатски услови. Сеопфатниот
стандард за ЕКЗ- ISO 52000-1- е надополнет со збир на стандарди кои опфаќаат методи за пресметка на греење
и ладење и карактеристики на градежни елементи, како и аспекти во однос на индикаторите за енергетските
карактеристики, оценувањето и сертификатите.
За да ги зајакне енергетските карактеристики на зградите, ЕУ воспостави законска рамка што ги вклучува
Директивата за енергетски карактеристики на згради 2010/31/ЕУ (EPBD) и Директивата за енергетска
ефикасност 2012/27/ЕУ. Заедно, тие промовираат политики што ќе помогнат да се постигне високо енергетски
ефикасен и декарбонизиран градежен фонд до 2050 година, да се создаде стабилно опкружување за одлуки за
инвестиции и да им се овозможи на потрошувачите и бизнисите да направат избор кој ќе се заснова на повеќе
информации со цел да заштедат енергија и пари.
По воведувањето на правилата за енергетски карактеристики во државните градежни кодови, зградите денес
трошат само половина од типичните згради од 1980-тите години.
Двете директиви беа изменети, како дел од пакетот Чиста енергија за сите Европејци, во 2018 и 2019
година. Особено, Директивата за изменување и дополнување на Energy performance in Buildings Directive
(EPBD) (2018/844/ЕУ) воведува нови елементи и испраќа силен политички сигнал за посветеноста на ЕУ за
модернизирање на секторот згради во поглед на технолошките подобрувања и зголеменото реновирање на
згради.
Во октомври 2020 година, Комисијата ја претстави својата стратегија за Реновациски бран, како дел од
Европскиот зелен договор. Стратегијата содржи акционен план со конкретни регулаторни, финансиски и можни
мерки за зголемување на реновирањето на згради. Неговата цел е најмалку да се удвои годишната стапка на
реновирање на енергијата на зградите до 2030 година и да се поттикне длабинско реновирање.
Затоа, ревизијата на EPBD претставува суштински дел од стратегијата на Реновацискиот бран, бидејќи се
фокусира на централните цели, истовремено придонесувајќи и за декарбонизација на зградите, во согласност
со зајакнатата климатска амбиција на Европскиот зелен договор. EPBD опфаќа широк спектар на политики и
мерки за поддршка кои ќе им помогнат на националните влади на ЕУ да ги зајакнат енергетските карактеристики
на зградите и да ги подобрат постојните градежни залихи.
Комисијата, исто така, објави низа препораки за аспектите на новите правила за реновирање на зградите
((ЕУ)2019/786) и модернизација на зградите ((ЕУ)2019/1019). Исто така, објавен е збир на стандарди и
придружни технички извештаи за поддршка на EPBD, наречени стандарди за енергетски карактеристики на
зградите (познати како ЕКЗ (анг. EPB) стандарди). Со нив управува Европскиот комитет за стандардизација
(CEN).
Друга важна директива на ЕУ е Директивата за означување на енергетски карактеристики на производи
2017/1369, донесена во јули 2017 година, со што се заменува поранешната Директива за означување по
пат на етикетирање и стандардни информации на производите, за потрошувачката на енергија и други
ресурси за производите кои што влијаат врз потрошувачката на енергија 2010/30/ЕУ. Новата регулатива за
обележување повторно ќе ја воведе оригиналната скала A-G за идните ознаки и ќе воспостави заедничка
база на податоци за регистри на производи за поддршка на надзорот на пазарот. Обновувањето на старото
обележување ќе се однесува на вкупно 15 групи производи, вклучително и некои од домашните апарати со
најголема потрошувачка на енергија (на пример, фрижидери, машини за перење). Од 1 јануари 2019 година,
добавувачите (производители, увозници или овластени претставници) треба да ги регистрираат своите апарати
за кои е потребна енергетска ознака во Европската база за енергетско означување на производи (EPREL) пред
да ги продадат на европскиот пазар.
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Националните закони, регулативи и уредби во скоро сите случаи ги следат меѓународните стандарди и
директивите на ЕУ. Сепак, националните стандарди можат да содржат специфични додатоци, на пр. локалните
климатски податоци или податоците за видот на изолација што се користат за пресметување на загубата и
добивката на топлина.
Оваа законска рамка помага целиот процес да е транспарентен од дизајнирање, развој и производство до
инсталирање на енергетска опрема. На овој начин, производителите знаат што му треба на пазарот, додека
крајните корисници инсталираат опрема и уреди што можат да ги донесат посакуваните придобивки.
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3
Инженерска
позадина

Алгоритмите што се користат за пресметување на загубите и добивките на топлина се претставени во серијата
ISO 52000. Оваа серија ги опфаќа и сите други пресметки и препораки во врска со обновување на топлина,
вентилација и климатизација, осветлување и снабдување со санитарна топла вода во домот. Пресметките се
засноваат на:
•
•
•

Податоци стекнати при енергетска контрола на зграда (на пример, димензии на зградата и 		
засенчување како резултат на околината)
Податоци за материјалите што се користат во зградата (на пример, топлинска спроводливост и густина)
Податоци за климатските услови (на пример, температури и изолација)

Податоците за климатските услови обично се дадени во документи на национално ниво (на пример, како
додатоци на одредби), бидејќи тие варираат од земја до земја. Доколку е потребно, една земја може да
се подели на неколку климатски зони, за понатамошно зајакнување на прецизноста и веродостојноста на
пресметката.
Пресметувањето на загубите и добивките на топлина, како и известувањето за енергетските карактеристики
на зградата, е комплексна задача за која се потребни многу повеќе детали и знаење отколку што е предвидено
во овој документ. Иако енергетските контролори и инженери користат такви информации, тие не се од
суштинско значење за енергетските советници. Тука, ние ги презентираме само информациите кои им се
потребни на енергетските советници за да ги разберат клучните мерки и концепти во колку што е можно
поедноставна форма.

3.1 Типологија на станбени згради
Со текот на времето изградбата на згради е подложена на постојан развој. Промените настанале како
резултат на воведување на нови материјали и нови градежни техники, што довело до промени во трошоците
за природни ресурси и работната сила. Архитектонските подобрувања и иновации, промените во вкусот
и на личните парични можности, поправките поради структурните штети или ризици на здравствената
состојба и безбедноста, сите овие имаат влијание на дизајнот и изградбата. Движечките сили честопати
имаат економски карактер (конкурентност или минимизирање на трошоците), административни или
законодавни/правни причини (барања за градежен код итн.). Неодамна движечка сила стана намалувањето
на потрошувачката на енергија и енергетската ефикасност.
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Многу фактори влијаат на енергетските карактеристики на зградата. Еден од одредувачките фактори е
геометријата, бидејќи од правилното димензионирање на обвивката на зградите зависат загубите при
пренос на топлината. Разграничувањето на деловите од термалната обвивка, т.е. покривот, горниот таван,
ѕидовите, прозорците и подот на дадена зграда, значително зависат од староста на зградата и нејзината
големина. Покрај тоа, топлинската преносливост на овие градежни производи се разликува од производ до
производ, што е поврзано со времето на изградба. Постојат и карактеристични ограничувања кога се работи
за обнова на термалната обвивка како одредени временски периоди на пр. историски обележја кои треба да
се зачуваат или меѓусоседски ситуации што ја попречуваат надворешната изолација на ѕидовите.

Слика 2 - Шематски приказ на типологијата и класификацијата на зградите. Од лево кон десно: повеќе
семејни станбени згради, згради во низа за семејно домување во градски населби, станбени блокови и
високи згради
Во европските земји постојат различни пристапи за типолошка проценка на енергетските карактеристики.
Поголем дел од овие концепти се применети во областа - анализа на енергетска ефикасност. Некои од нив
се користат и за моделирање на станбениот фонд. Исто така, начинот на спроведување на процедурите за
добивање на сертификати за енергетски карактеристики може да се подобри со употреба на типолошките
аспекти кои овозможуваат поедноставување на процесот за добивање податоци. Наместо истражување на
многубројни детали за зградите (на пр. широчина и градежни материјали за слоеви на обвивката, должина
и изолација на топлински цевки) се користат типолошки (претпоставени) вредности, што ги претставуваат
типолошките случаи. Сите згради во повеќето случаи се класифицирани според два основни критериума:
година на изградба (на пр. 1961 г.- 1970 г. или 1980 г.- 1989 г.) и тип (на пр. станбен блок или висококатница).
Обично, типологијата на зградата (и за јавни и за станбени згради) ја следи националната стратегија за
енергетика или енергетска ефикасност или сличен стратешки документ. Затоа, различни земји имаат
различни типологии и класификации на јавни и станбени згради. Разликите може да варираат од помалку
значајни до клучни и тие се последица од една страна на историјата и географијата и од друга страна на
достапните градежни материјали и техники.
Кога се развива типологија, обично се спроведува истражување, кое опфаќа повеќе различни згради за кои
се мерат сите параметри потребни за да се димензионира и целосно да се опише обвивката на зградата,
што претставува основа за пресметка на загубата на топлина и проценка на енергетската ефикасност. Сепак,
потребно е да се има предвид дека типологијата не може да ги опфати сите згради и секој тип на зграда, без
оглед на тоа колку е прецизна. Секогаш има згради кои претставуваат исклучоци, како згради со посебна
историска и / или архитектонска вредност. Детални типологии на зградите во некои земји се јавно достапни
во електронска форма за преземање, додека во други може да се најдат само основни податоци потребни за
пресметки на загубите на топлина.
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3.2 Обвивка на зграда
Обвивката на зградата обично се опишува како одделувач на ентериерот и екстериерот на зградата. Тоа
помага да се олесни контролирањето на климата и да се заштити внатрешната средина. Вклучува врати,
прозорци, покрив, под, обвивка и сите компоненти како што се ѕидарска конструкција и изолација. Ако
обвивката на зградата не е во добра состојба, сите надградби на други системи, како што е системот за
греење, нема да придонесат. Причината е обвивката на зградата која доколку не е соодветна може да се
создаде значителна количина на загуба на енергија.
За жал, обвивката на зградата не е составена само од една компонента, туку од различни независни делови
што го создаваат системот. Замена на само еден дел од системот ќе ја зголеми енергетската ефикасност на
зградата, но со минимален степен. Само ако се заменат сите делови на системот, енергетската ефикасност
ќе биде на висок степен.
25%

10-20%

10-20%

30-40%

10-20%

Слика 3 - Главни загуби на топлина во станбените згради
Постарите згради биле дизајнирани во време кога енергијата била поевтина, па оттука и компонентите
на обвивката кои се користеле биле со послаби изолациони својства и како резултат на тоа, градењето во
целина било помалку енергетски ефикасно. Денес е достапен широк спектар на мерки за подобрување на
состојбата на обвивката на зградите и за намалување на загубите на топлина. Мерките кои можат да се
применат зависат од годината на изградба и видот на зградата и најчесто вклучуваат топлинска изолација
на ѕидови, покриви и подови над незагреани простори, како и замена на старите врати и прозорци со нови.
Топлинската изолација на подот не е вообичаена, бидејќи е потребна значителна инвестиција и многу напор
за да се спроведе, и има релативно ниска стапка на поврат на средствата. Технички варијации во мерките
се очекуваат како резултат на разликите на зградите (на пр., топлинска изолација на sидовите од внатрешна
или надворешна страна).
За да се разбере како функционира изолацијата, од помош е да се има одредено знаење за пренесувањето
на топлина што вклучува три основни механизми: кондукција (спроведување), конвекција и радијација.
Кондукција е механизам што се забележува кога топлината поминува низ материјали, на пример кога лажица
ставена во топла шолја кафе спроведува топлина, преку нејзината рачка до нашата рака. Конвекцијата се
случува кога топлината циркулира низ течности и гасови, и притоа полесниот, потопол воздух се крева, а
ладниот, погуст се спушта во нашите куќи. Радијацијата се движи по права линија и загрева било кој цврст
предмет на нејзиниот пат, што ја апсорбира нејзината енергија.
Највообичаените изолациони материјали функционираат на начин што го намалуваат кондуктивниот пренос
на топлина и во помал степен го намалуваат конвективниот пренос на топлина. Бариерите против зрачење,
кои не се класифицираат како материјали за изолација и системите за изолација на рефлектирана топлина ја
намалуваат топлината загубена со радијација. За да биде ефективна, рефлектирачката површина мора да e
изложена на воздушен простор.
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Без разлика на механизмот, топлината се движи од потопла во поладна област, сè додека температурната
разлика веќе не постои. Ова значи дека во зима топлината во зградите се движи директно од сите загреани
простории за живеење кон околните незагреани тавани, гаражи и подруми, а исто така и кон надвор. До
пропуштање на топлина може да дојде и индиректно преку внатрешни тавани, sидови и подови, каде и да има
разлика во температурата. Слично на тоа, за време на периодите кога е потребно ладење, топлината се движи
од надвор кон внатрешноста на зградата.

3.3 Мерки за енергетска ефикасност
Може да се предложат различни мерки за енергетска ефикасност, во зависност од видот на зградата и годината
на изградба, како и во зависност од состојбата и бројот на станарите. Мерките се движат од едноставни мерки
со ниски цени до сложени и (често) скапи, темелно реновирање. Тие се насочени кон неколку главни категории:
•
•
•
•
•

Обвивка на зградите
Систем за греење
Подготовка на санитарна топла вода
Користење на електрична енергија
Мерки за корисничко однесување

Некои од овие мерки можат релативно лесно да се предложат и спроведат за повеќето згради (на пр.
топлинска изолација на sидови или замена на прозорци), додека за други се потребни значителни инвестиции
и спроведување на детална анализа (пр. воведување на топлински пумпи за греење, ладење и подготовка на
санитарна топла вода). Одредувањето оптимален пакет мерки што треба да се предложат за одредена зграда
може да биде сложена и долга задача, честопати вклучувајќи не само инженерски аспекти, туку и правни и
аспекти од корисничкото однесување.

Соларен термален
колектор
(опционално)

Тројно застаклување,
двојна ниско ефикасна
заштита

Изолација

Снабдување
со воздух

Изнесување
на воздух
Чист воздух

Снабдување
со воздух

Изнесување
на воздух

Отпаден воздух

Разменувач на топлина
Подземен
разменувач на
топлина

Слика 4 - Шематски приказ на мерки кои можат да се применат во зграда
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Во некои случаи, со соодветна комбинација на мерки, потрошувачката на енергија може исклучително да
се намали, до толку да потребната количина енергија за зградите може да се задоволи преку употреба
на обновливи извори, вклучувајќи ги и изворите на самото место или во близина. Тоа би ја направило таа
зграда „зграда со приближно нула потрошувачка на енергија“, што значи зграда која има премногу високи
енергетски карактеристики.

Пакет мерки

Комплексност

Главни влијанија и придобивки

Обвивка на зграда

Едноставна до умерено
комплексна

Зголемен топлински комфор, финансиски заштеди
и заштеди на енергија, зголемен квалитет на
живеење и удобност, поголема вредност на
недвижен имот

Систем за греење

Умерено комплексна до
комплексна

Зголемен топлински комфор и квалитет на
живеење, намалено загадување, поголема
вредност на недвижен имот

Санитарна топла вода

Умерено комплексна

Зголемена удобност за живеење, финансиски
заштеди и заштеди на енергија

Електрични системи

Едноставна до
комплексна

Финансиски заштеди и заштеди на енергија,
зголемена контрола на потрошувачката на енергија

Корисничко однесување

Едноставна

Финансиски заштеди и заштеди на енергија

Табела 1 - Преглед на мерки за енергетска ефикасност во зградите за семејно домување
Важно е да се има предвид дека енергетските карактеристики, исто така, зависат од видот на снабдувачот на
топлина и системот за дистрибуција. Овие технички инсталации се предмет на пократок циклус на реновирање
или целосни измени. Затоа, може да се очекува само слаба корелација на видот на системот за снабдување со
периодот на изградба на зградата. Ова особено важи за зградите каде што може да се користат неколку можни
извори на топлина во различни станови (на пр. систем за централно греење, електрична енергија и природен
гас).

3.4 Цена за енергија
Цената на енергија е клучна за пресметување на стапката на поврат на инвестиции за енергетско обновување.
Таа варира од земја до земја, во зависност од локалните услови во врска со достапноста на горивото, даноците,
политиките и трошоците за транспорт/дистрибуција. Двете најголеми групи на извори на енергија што се
користат се фосилни горива и обновливи извори на енергија. Додека ЕУ и националните климатски политики
имаат за цел да го забрзаат укинувањето на фосилните горива, во многу земји тие остануваат поевтин извор
на енергија, особено за загревање на просторот, иако цената на обновливите извори на енергија продолжува
да опаѓа.
Цената на енергијата за централно греење (за греење) и електричната енергија (за греење и електрични уреди)
зависи од изворот што се користи за нејзино производство, како и од други фактори. И двете можат да се
засноваат на фосилни горива, обновливи извори на енергија или комбинација.
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Гориво

Енергетски вредности (за затоплување)

Јаглен, антрацит

6.60-9.05 kWh/kg

Јаглен, лигнит

3.90-4.90 kWh/kg

Мазут, тежок

11.60-11.80 kWh/kg

Мазут, лесен

12.20-12.50 kWh/kg

Течен нафтен гас (ТНГ)

12.75-15.35 kWh/kg

Природен гас

11.65-15.30 kWh/Sm3

Пелети и дрвени чипови

4.30-5.00 kWh/kg

Дрво, брикети

4.50-5.50 kWh/kg

Дрво, суво огревно дрво

3.60-4.45 kWh/kg

Табела 2 - Преглед на енергетски вредности (вредности за затоплување) од разни горива
Во Табела 2 се дадени вообичаените горива кои се користат во зградите и нивните енергетски вредности
(за затоплување). Дадените вредности може да варираат во зависност од изворот, чистотата и техниките на
обработка на горивата. Вредностите за дрво и јаглен варираат поради количеството на вода, а вредностите за
брикети и пелети варираат во зависност од составот. Вредноста на дрвото варира и во зависност од видот на
дрвото (меко или тврдо дрво).
Земајќи ги предвид енергетските вредности дадени во Табела 2 и локалните цени за наведените горива, лесно
е да се пресмета цената на енергијата за секоја зграда, во секоја земја. Општо земено, јагленот и огревното
дрво се најевтини, додека природниот гас и мазутот се скапи. Цената на електричната енергија и топлинската
енергија од системите за централно греење се дефинира на поинаков начин и варира поради бројни фактори,
вклучувајќи и можни субвенции.
Во многу случаи, во зградите поврзани со систем за централно греење, наплатата се врши по површина на стан.
Само мал дел од неодамна изградените згради имаат индивидуални калориметри кои ја мерат вистинската
потрошувачка на топлина за секој стан. Во такви случаи, корисниците (станарите) имаат силна тенденција да
се грижат за сите мерки, едноставни или сложени, за одржување на високо ниво на енергетска ефикасност.
Доколку, пак, греењето се наплатува по површина (обично загреана површина на стан), станарите/корисниците/
сопствениците не се стимулираат да инвестираат во енергетска ефикасност, ниту да ја одржуваат обвивката на
зградата и системот за греење во оптимална состојба. Ова е лесно разбирливо, бидејќи цената на греењето
ќе остане иста, без оглед дали ги применуваат наједноставните или најсложените мерки. Станарите во такви
случаи не покажуваат намера да користат помалку енергија за греење; туку едноставно отвораат прозорци.
Промената на системот за наплата од наплата по површина (евро/m2) во наплата по реална потрошувачка
(евро/kWh) може значително да влијае на однесувањето на оние кои се поврзани на системот за централно
греење. Станарите би биле стимулирани да ја намалат потрошувачката на енергија и нивните инвестиции
во мерките за енергетска ефикасност би биле оправдани. Ова може да доведе до намалување на вкупната
потрошувачка на енергија и значително да ги намали емисиите на стакленички гасови.
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€/м2

€/kWh

Слика 5 - Преминувањето од наплата по површина во наплата по потрошувачка ќе биде многу стимулативно за
станарите
Оваа промена е прилично комплексна за спроведување, како од правна, така и од техничка гледна точка и
може да биде исклучително скапа. Поради начинот на кој првично биле дизајнирани, во многу згради нема
техничка можност за лесно инсталирање на индивидуални калориметри за секој стан. Системот за цевки го
дели целата зграда, обично има неколку главни вертикални цевки што минуваат низ сите станови. Не постои
едноставно техничко решение за одделување и мерење на потрошувачката на енергија во индивидуални
станови без значително редизајнирање на целиот систем на цевки.
Ако наплатата по површина остане единствената опција (видете Слика 6), станарите би платиле иста цена без
оглед на мерките што се спроведуваат во становите, бидејќи со спроведените мерки не се менува површината
на станот. Исто така, во повеќето источноевропски земји, компаниите што управуваат со централното греење
имаат силно влијание врз системот на цени и можеби не се подготвени да го променат лесно, од наплата по
област во наплата по потрошувачка. Ова мора да се смета како една од најголемите пречки во спроведувањето
на мерките за енергетска ефикасност кои бараат значителни инвестиции.
Би било можно да се измери потрошувачката на топлина на ниво на целата зграда и да се воспостави модел
на пресметка што ќе обезбеди праведен систем на цени за сите станари што поттикнува заштеда на енергија.
Таков модел е прикажан на Слика 7, за системи за греење со една цевка и две цевки. Во случај на систем со
една цевка, ќе биде потребно да се инсталираат премостувачи за топла вода, поставени во близина на грејните
тела, така што топла вода може да тече до следниот потрошувач во случај протокот да се намали или затвори
со термостатски вентил во тоа грејно тело. Со мерење на потрошувачката на топлина на ниво на зграда, сите
станари ќе бидат одговорни за ефикасно користење на енергијата. Ова, за возврат, ги поттикнува станарите да
инвестираат во мерки за енергетска ефикасност и да ја одржуваат зградата во добра состојба, зголемување
на термалниот комфор и намалување на трошоците за топлинска енергија и загадување, што доведува до
долгорочни промени во однесувањето.

Разменувач на топлина
Циркулациона
пумпа
Термостатски вентил

Циркулациона
пумпа

Разменувач на топлина

Бајпас

Слика 6 - Систем за греење со една цевка (лево) и две цевки (десно) без мерач на топлина
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Централен
мерач на топлина
во зграда

Централен
мерач на топлина
во зграда
Циркулациона
пумпа

Циркулациона
пумпа
Разменувач на топлина
Термостатски вентил

Бајпас

Разменувач на топлина

Алокатори на трошоците за топлина

Слика 7 - Систем за греење со една цевка (лево) и две цевки (десно) со мерач на топлина за ниво на зграда
Сепак, сè уште е можно некои станари да постапуваат неодговорно, што на крајот влијае на потрошувачката
и трошоците за греење на целата зграда. Во такви случаи, би било можно да се користат алокатори на
трошоци за топлинска енергија инсталирани на радијатори (грејни тела) за да се контролира потрошувачката
на топлина на ниво на индивидуални тела за греење.

Слика 8 - Алокатори на трошоци за топлинска енергија

Во денешно време податоците за потрошувачката можат безжично да се пренесат во централната контролна
единица а неодговорните корисници можат лесно да се препознаат. Овој систем може да се користи и во
случаи на загуба на топлина и неисправна опрема.
Најдоброто можно решение би било да се измери потрошувачката на топлина индивидуално, на ниво на стан,
како што е прикажано на Слика 9. Овој систем се користи најмногу во ново изградените згради.
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Мерач на топлина
во стан

Термостатски вентил

Слика 9 - Систем за греење со две цевки со мерач на топлина за ниво на стан

3.5 Придобивки
Спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност, без оглед на нивната сложеност, резултираат со
енергетски и финансиски придобивки (т.е. заштеди). Енергетските придобивки обично се пресметуваат и
разработуваат во деталните енергетски контроли на зградите, додека финансиските придобивки може да
се пресметаат врз основа на познати заштеди на енергија и цени за енергија. Бидејќи за секоја зграда може
да се предложат голем број мерки, соодветните придобивки може да бидат прикажани во табела, како што
е Табела 3.

Мерка

Инвестиција

Заштеда на
енергија за
греење

Заштеда на
електрична
енергија

Заштеда на
енергија за
греење

Заштеда на
електрична
енергија

Специфични
заштеди

Период на
враќање на
средства

евра

kWh/г.

kWh/г.

евра/г.

евра/г.

kWh/евра

годишно

Предности

1 мерка
2 мерка
3 мерка
ВКУПНО

Табела 3 - Преглед на енергетски и финансиски придобивки за предложените мерки
Како што може да се види, некои мерки придонесуваат за заштеда на топлинска енергија, други за заштеда
на електрична енергија, а некои мерки придонесуваат и двете. Податоците организирани како што е
прикажано во Табела 3 даваат јасен преглед на сите главни енергетски и финансиски индикатори. Покрај тоа,
можат лесно да се комбинираат во сценарија и да се пресмета стапката на поврат за кое било сценарио, т.е.
комбинација на мерки. Иако броевите во оваа табела треба да ги пополнуваат само енергетски контролори
станарите исто така можат лесно да ги разберат. Врз основа на овие цифри, можат да носат одлуки засновани
на информации, за инвестирање во мерки за енергетска ефикасност.
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4
Едноставни
мерки

Едноставните мерки се достапни за речиси сите корисници/станари и за нив е потребно ниско ниво на
техничко знаење, како и ниски инвестиции или воопшто не се потребни инвестиции.
Една ваква мерка е спречување на провев, што е еден од најевтините и најефикасните начини за заштеда
на енергија и пари во кој било вид станбена зграда. Контролираната вентилација помага за намалување
на кондензацијата и влагата, преку проветрување со свеж воздух кога е потребно. Сепак, провевот е
неконтролиран бидејќи се пропушта премногу ладен воздух и се троши премногу топлина. Стан без провев
значи заптивање на несаканите празнини, што пропуштаат ладен воздух внатре и топол воздух надвор.
Заштеда на топлиот воздух значи користење помалку енергија за загревање на внатрешниот простор, притоа
намалување на трошоците за греење, како и одржување на топол дом.

Слика 10 - Спречување на провев кај прозорци и подови

Спречувањето на провев обично се прави со употреба на самолепливи ленти изработени од EPDM гума, што
е исклучително издржлив еластомер кој ја одржува формата со години. Лентата се произведува во различни
профили (на пр. Е и Ц) и димензии, па затоа е погодна за различни рамки на прозорци и врати. Постојат и ленти
изработени од полиуретан и други полимери, но тие немаат толку издржливи својства како EPDM лентите.
Сепак, лентите можат и да се одлепат, што најчесто се должи на несоодветна подготовка на површините на
кои лентите треба да се прикачат, така што спречувањето на провев вообичаено не претставува сигурно,
долгорочно решение за зголемување на енергетската ефикасност.
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Прозорци во викторијански стил2, особено старите со единично застаклување, се познати по тоа што
пропуштаат воздух. Доколку не е можно да се вгради двојно застаклување, пропуштањето на воздух може
да се спречи со употреба на пена за заптивање на прозорци. Ова е вид на дебела лента која се продава
во ролни во разни бои. Се поставува лесно, евтина е и достапна во поголемите продавници. Сепак, не е
функционална за прозорците со систем на лизгање.
Секундарната зaштитна фолија е транспарентна фолија што се прилепува за прозорците за да создаде ефект
на двојно застаклување. Можеби ќе биде потребно повремено растегнување на фолијата (со фен), што
може да биде непогодно бидејќи таа лесно може да се искине. Сепак, оваа мерка може да се користи како
привремено решение за намалување на загубите на топлина. Тоа е евтино решение, со краткорочен поврат
на средствата и може да се направи без посебно техничко знаење.

Слика 11 - Поставување на секундарна заштитна фолија

Овие мерки се прифатливи како привремени решенија се додека не се најдат подобри, посигурни,
долгорочни решенија, на пр. замена на прозорци или врати, во целиот стан или одредени, што не е секогаш
можно (на пр. во зима или во случај на недоволно расположливи средства).
Во повеќето случаи станарите и корисниците не се свесни за нивната потрошувачка на електрична енергија,
а многу малку се свесни за електричната моќ на уредите и апаратите што ги користат. Поимот ефикасност
означува мудро користење на енергијата, а не намалено што значи дека корисниците треба да можат да
следат како се троши енергијата. Најчест начин за следење е набљудување на сметките за електрична
енергија. Сепак на овој начин не откриваме колкава е потрошувачката за одделни уреди, ниту распределбата
на потрошувачката во текот на месецот. За да се дојде до подобро разбирање, може да се користат мали
уреди за потрошувачка на енергија.

Слика 12 - Мали уреди за мерење на потрошувачката на енергија

2

Прозорците со викторијански стил се типични за викторијанскиот период. Тоа се прозорци кои се влечат нагоре или
надолу со што се овозможува отварање на горниот или долниот дел од прозорецот.
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Таквите уреди може да се најдат во специјализирани продавници. Не е потребно посебно знаење за нивно
инсталирање или употреба. Тие се приклучени во штекер, а уредите се приклучени во мерниот уред. Сите
можат да ја следат потрошувачката на енергија, некои можат да ја забележат со време, а некои покажуваат
вистински вредности на напон и фреквенција. Понапредните верзии овозможуваат едноставно програмирање
на потрошувачката преку тајмер, така што енергијата може да се троши преку ноќ или во одредено време
од денот. Овие уреди можат да ја демонстрираат важноста на мерењето на потрошувачката на енергија
во критичните точки во станот, веројатно на време. Покрај тоа, станарите и корисниците можат да бидат
самообучени да користат енергија на поефикасен начин.
Друга едноставна, евтина и ефективна мерка е поставување на рефлектирачка фолија за радијатор (фолија за
радијатор) на sидовите зад грејните тела. Таквата фолија се состои од пена со алуминиумска фолија на нејзината
површина, со дебелина од околу 4 mm. Го спречува испуштањето на топлина во ѕидот зад радијаторот и ја
пренасочува топлината во внатрешниот простор.

Слика 13 - Рефлектирачка фолија за радијатор

Како заклучок, едноставните мерки се ефтини и лесни за спроведување. За нив не е потребно специфично
техничко знаење за ефикасно да се користат, а периодот на отплата е обично една година или помалку. Сепак,
спречувањето на провев треба да се смета само како привремено решение за краткорочно зголемување на
топлинската удобност и енергетска ефикасност.

18|Материјали за обука на енергетски советници

5
Мерки за обвивка
на згради
За да се одржи комфорот, во текот на зимата топлината што се губи од внатрешноста на објектите кон
надворешната средина треба да се надополни преку системот за греење, а за време на летните денови
системот за ладење го спречува прегревањето. Правилното изолирање на зградата ќе ги намали непожелните
загуби (позитивни или негативни) преку обезбедување ефективна отпорност на загубите на топлина.

Изолација на
покрив и ѕидови

„IZO“ стакло

Изолација на под

Слика 14 - Главни мерки применети на обвивката на зградата

Топлинската изолација вклучува намалување на преносот на топлина (трансфер на топлинска енергија помеѓу
предмети со различна температура) помеѓу предмети кои се во термален контакт или помеѓу објекти во
дофат на влијанието од радијацијата. Топлинска изолација може да се постигне преку специјално изработени
методи или процеси, како и со избор на соодветни форми и материјали на предметите. Преносот на топлина е
неизбежна последица кога предмети со различна температура ќе дојдат во контакт еден со друг. Топлинската
изолација создава изолациона област, во која топлинската кондуктивност се намалува или топлинската
радијација се рефлектира, наместо да биде апсорбирано од телото со пониска температура.
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Слика 15 - Куќа пред (лево) и после (десно) топлинска изолација

Капацитетот за изолација на материјалот се одредува според неговата топлинска кондуктивност (λ),
каде што нискиот коефициент на спроведување на топлина е еквивалентен со високиот изолациски
капацитет (R-вредност). Во термичкото инженерство, други важни својства на изолационите материјали
се густината (ρ) и специфичниот топлински капацитет (c).
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5.1 Топлинска изолација на ѕидови

Без оглед на геометријата на зградата, надворешните sидови опфаќаат голема површина од обвивката на
зградата, затоа имаат големо влијание врз нејзините енергетски карактеристики. Во стандардна зграда,
sидовите придонесуваат за 30 до 40% од загубите на топлина, во зависност од геометријата. За да се
постигне највисока можна топлинска изолација, се развивале и се развиваат нови материјали и решенија
со мали вредности на коефициент на спроведување на топлина, кои се користат како додаток на тековните
традиционални материјали за изолација во постојано зголемуваната дебелина на обвивките на зградата.
Сепак, обвивката на зграда со многу голема дебелина не е поволна поради повеќе причини, на пр. земајќи ги
предвид проблемите со простор во однос на економичноста, површината на подот, просторот за движење,
архитектонските ограничувања и други ограничувања.

Слика 16 - Шематски приказ на изолационите слоеви (лево)
и вистински изглед на изолацијата без
завршна обработка

Постојат две главни групи на изолациони материјали: традиционални (широко употребувани) и несекојдневни
(обично поскапи, најсовремени и поретко користени). Трета група се идните материјали кои се сè уште во фаза
на развој.
Во овој дел е даден краток опис на различни изолациони материјали, со главните својства, добрите и лошите
страни. Некои од нив се органски, а други неоргански.

Слика 17 - Материјали за изградба на изолација на обвивката:
стаклена волна, минерална волна, целулоза и памук
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Стаклената волна е најчесто употребуван изолационен материјал во последно време. Како резултат на
начинот на производство, со ткаење на тенки конци од стакло во изолационен материјал, стаклената волна
може да го минимизира преносот на топлина. Најчесто се користи за производство на два различни типа
на изолација – намотана (бала и ролни) и полнење со слободен материјал - и исто така може да се најде во
форма на крути плочи и изолација за цевки. Производителите сега изработуваат производи со изолација
од стаклена волна во балирана форма со средна и висока густина, кои имаат малку повисоки R-вредности
од стандардните бала. Погустите производи се наменети за изолација на места со ограничен простор на
шуплина. Стаклената волна е незапалив материјал за изолација. Покрај тоа, тоа е евтина форма на изолација
и затоа е препорачана опција. Сепак, за поставување потребни се безбедносни мерки. Важно е да се користи
заштита за очи, маски и ракавици при ракување со стаклена волна.
Минералната волна се однесува на неколку различни видови на изолација. Прво може да се однесува на
стаклена волна, произведена од рециклирано стакло. Второ може да биде камена волна, направена од
базалт. Трето може да се однесува на волна на база на згура, произведена од остатоци од преработка на
железо. Минералната волна може да се купи во вид на бала или слободен материјал. Повеќето форми на
минерална волна немаат адитиви што ги прави отпорни на оган, но се несоодветен избор за случаи каде што
може да има екстремно високи температури. Минералната волна е незапалива, затоа кога се користи заедно
со други, поотпорни форми на изолација, минералната волна може да биде ефикасен избор на материјал за
изолација на големи површини.
Изолацијата на база на целулоза е несомнено една од најеколошките видови на изолација. Се произведува
од рециклиран картон, хартија и други слични материјали и се доставува како слободен материјал. Некои
неодамнешни студии за целулоза покажаа дека таа може да биде одличен производ за да се спречат штетите
од пожар. Како резултат на својата густа природа, целулозата не содржи кислород. Овој недостаток на
согорување го задржува кислородот, и затоа помага да се минимизира количината на штета што може да ја
предизвика пожарот. Производителите имаат тенденција во изолацијата од целулоза да додаваат минерал
борат или за поевтина опција- амониум сулфат со цел обезбедување заштита и оптпорност на пожар и
инсекти. За изолацијата на база на целулоза обично не е потребна бариера за влага и кога е поставена со
соодветна густина, не се поставува во градежните шуплини.
Лепило

Варов малтер

Фасадна боја

Лепило

Варов малтер

Фасадна боја
Плоча од плута

Изолирани прицврстувања

Плочи од дрвени струготини
Основна плоча

Изолирани прицврстувања

Основна плоча

Слика 18 - Примери на изолација со употреба на плочи од целулоза (плута и дрво)
Изолацијата на база на памук се состои од 85% рециклиран памук и 15% пластични влакна третирани со
борат: истовремено забавувач на пламен и средство за заштита од инсекти / глодари што се користи и кај
изолацијата со целулоза. Еден вид од материјалите, на пример, се рециклира од остатоците од отпадот во
производството на сини фармерки. Како резултат на тоа што е веќе рециклиран, за да се произведе изолацијата
на база на памук е потребна минимална енергија. Достапна е во вид на бала. Исто така изолацијата од памук
не е токсична и може да се поставува без употреба на респираторна заштита или заштита за изложеност на
кожата. Сепак, таа чини околу 15% до 20% повеќе од изолационите плочи од стаклена волна.

22|Материјали за обука на енергетски советници

Слика 19 - Материјали за изолација на обвивката на зградата: овча волна,
балирана слама, полистерен и полиуретан

Овчата волна се третира со борат за отпорност од штетници, оган и мувла. Може да задржи големи количини
на вода, што може да биде предност во некои sидови, но повторното навлажнување и сушење може да доведе
до исцедување на боратот од материјалот. R-вредноста на плочи од овча волна е слична на другите влакнести
видови изолација. Користењето овча волна како изолација може да понуди придобивки во однос на добри
и здрави услови за живеење во затворените простории. Овчата волна е докажан материјал кога станува
збор за апсорпција и неутрализирање на штетни материи. Тоа е природен протеин составен од 18 различни
видови синџири од амино киселини, од кои 60% имаат реактивен страничен синџир. Овие реактивни области
овозможуваат волната да апсорбира штетни и миризливи материи вклучувајќи азот диоксид, сулфур диоксид
и формалдехиди, кои потоа се неутрализираат преку процес познат како хетерогена катализа.
Изградба од балирана слама, која беше популарна пред околу 150 години, во последно време доби нов
интерес. Кога се поставува, типичната балирана слама содржи многу празнини. Процесот за спојување на
слама во плочи, без лепила, беше развиен во 1930-тите години. Ширината на панелите е обично од 5 до 100
mm и од секоја страна имаат битуменизиран кровен картон (хартија за кров натопена со катран).
Полистиренот кој е бозбојна, транспарентна термопластика најчесто се користи за производство на
изолациски плочи со пена или со гранули, изолациски плочи од бетон и вид на изолација со гранули од
полистирен без одредена форма. Оформениот експандиран полистирен (MEPS), најчесто користен како
изолациска плоча со пена исто така е достапен како полистиренска пена од мали зрна. Овие гранули може
да се користат како изолација со истурање за бетонски блокови или други шупливи ѕидни дупки, но тие се
екстремно лесни и имаат голем статички електричен полнеж, тешко се контролираат. Други материјали за
изолација од полистирен слични на MEPS се експандиран полистирен (EPS), графитен полистирен (GPS) и
екструдиран полистирен (XPS). R-вредноста на плочата со пена зависи од нејзината густина. Изолацијата со
полистирен со слободно полнење или гранули од полистирен обично има пониска R-вредност во споредба
со еквивалентната плоча од пена.
Полиуретанот е изолациона пена која содржи ниско спроводлив гас во своите гранули. Полиуретанската пена
е достапна во вид на отворени и затворени гранули. Во пената со затворени гранули, гранулите со голема
густина се затворени и исполнети со гас што помага за експандирање на пената и пополнување на просторот
околу неа. Отворените гранули од пена не се толку густи и се исполнети со воздух, што на овој вид изолација
му дава сунѓереста текстура и пониска R-вредност. Фолијата и пластичните завршни слоеви на крути панели
од полиуретанска пена можат да помогнат во стабилизирање на R-вредноста, забавувајќи го пропуштањето
на топлина. Рефлектирачката фолија, доколку е правилно инсталирана и е свртена кон отворен простор,
исто така може да дејствува како бариера за пренос на топлина од зрачење. Полиуретанската изолација е
достапна во течна пена во спреј и цврста форма на плоча од пена.
Полиизоцијануарат, исто така познат едноставно како „полиизо“, е терморегулирачки тип на пластика, пена
со затворени гранули што содржи ниско спроводлив гас без хидрохлорофлуоројаглерод во своите гранули.
Изолацијата на полиизоцијанурат е достапна како течност, во спреј за пена и како крута плоча од пена. Може
да се произведува и во вид на ламинирани изолациони панели со различна облога. Со текот на времето,
R-вредноста на изолацијата со полиизоцијанурат може да падне бидејќи гасот со ниска спроводливост во
неговите празнини излегува и се заменува со воздух, феномен познат како термално ослободување (анг.
thermal drift). Фолијата и пластичните завршни слоеви на крути панели од полиизоцијанурат може да помогнат
во стабилизирањето на R-вредноста. Некои производители користат полиизоцијанурат како изолационен
материјал во структурно изолирани панели (SIP), кои можат да бидат произведени и од плоча од пена и од
течна пена.

Материјали за обука на енергетски советници|23

На Слика 20 е претставен преглед на топлинската спроводливост на некои изолациони материјали кои
најчесто се користат денес, како и класи на овие материјали.

A+

λ=0.024-0.027 W/mK

Панели на полиизоцијанурат

A

λ=0.028-0.031 W/mK

Полиуретан

B

λ=0.032-0.036 W/mK

XPS

C

λ=0.037-0.040 W/mK

EPS, минерална волна

D

λ=0.041-0.045 W/mK

Цврста минерална волна

E

λ=0.046-0.055 W/mK

Гас-бетон

Слика 20 - Преглед на топлинска спроводливост на разни изолациони материјали
За подобро разбирање на важноста од додавање на топлинска изолација на постојните sидови, Слика 21
ја прикажува потребната дебелина на sидовите направени од различни материјали за да се постигне иста
топлинска спроводливост од само 1 cm од EPS панел. Ова може да се искористи за да се убедат корисниците/
станарите/сопствениците да инвестираат во мерки за енергетска ефикасност.

Слика 21 - потребната дебелина на sидовите направени од различни материјали за да се постигне
иста топлинска спроводливост од само 1 cm од EPS панел, 1: EPS, 2: дрво, 3: цигла, 4: бетон со железна
конструкција, 5: камени ѕидови
Изолацијата обично функционира со комбинација на две главни карактеристики:
•
•

Природниот капацитет на изолациониот материјал го спречува преносот на топлина
Употреба на простор со заробен гас кој дејствува како природен изолатор

Гасовите имаат слаби својства на топлинска спроводливост, во споредба со течните и цврстите материи;
затоа, доколку можат да бидат заробени, тие претставуваат добри изолатори. Дисперзијата на гас во мали
гранули дополнително ќе ја зајакне изолационата ефикасност на гасот, при што топлината не може ефикасно
да се пренесува со природна конвекција. Конвекцијата вклучува поголеми, обемни текови на гас, водени од
потисокот и температурната разлика. Не се одвива ефикасно во мали ќелии каде има мала разлика во густината.
Во материјалите од пена, малите гасни гранули или меурчиња се присутни во структурата. Во изолацијата на
ткаенината, како што е волната, малите променливи простори исполнети со воздух се појавуваат природно.
Во зависност од видот, изолационите материјали може да се користат во форма на бала, ролни, плочи или со
неодредена форма, додека некои се нанесуваат со спреј кој подоцна се зацврстува. Исто така, достапни се и
изолациони панели.
Цената на ѕидната изолација може да се разликува, во зависност од факторите, како што се видот и дебелината
на изолацијата, деталите на фасадата и изгледот, трошоците за работна сила, како и производителот на
изолацијата и земјата на потекло.
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Важно да се спомене дека цената зависи и од висината на зградата, поради трошоците за скелиња. Најчесто,
цената на изолација се мери по m2 фасадна површина, вклучувајќи трошоци за изолација и дополнителни
материјали, работна сила, скеле и чистење. Оттука, тешко е да се даде општа проценка на периодот на поврат
на средствата бидејќи тоа зависи и од заштедите на инвестиции и од заштедите на трошоци.

Слика 22 - Различни форми на материјалите за изолација на обвивка:
бала, ролна, плочи и неодредена форма

Сепак, треба да се спомене дека додека има минимална разлика во цената помеѓу изолационите панели
(на пр. EPS на GPS) од 8 cm и 10 cm, тоа прави голема разлика во заштедата на енергија. Ова е важен дел за
сопствениците на домови или потенцијалните инвеститори.
Постои тенденција да се намали употребата на изолација од полистирен и да се зголеми употребата на
минералната волна. Иако е поскап и малку покомплексен материјал за употреба, минералната волна
обезбедува заштита од пожар и овозможува зградата да „диши“. Овие фактори можат да бидат одлучувачки
и мора да се земат предвид за секоја засебна зграда кога се предложуваат мерки за енергетска ефикасност.
Покрај изолационите материјали наведени погоре, има и такви кои во моментов се во фаза на развој, а отсега
ќе започне да се докажува дали ќе биде успешна замената со конвенционалните изолациони материјали и
технологии. Примери се панели за изолација од вакуум, панели исполнети со гас и аерогели.
Покрај изолацијата за ѕидови што се нанесува на надворешната или (поретко) на внатрешната страна на ѕидот
кој е составен дел од обвивката на зградата, постојат и различни фасадни системи за изолација. Најчесто ги
развиваат компаниите специјализирани за изолација, познати под акронимот ETICS (Композитни системи за
надворешна топлинска изолација), EIFS (Систем за завршен слој на изолација), ICF (Изолирана бетонска оплата)
или TIR (Малтер за топлинска изолација). На пазарот достапен е сеопфатен опсег на овие системи за да се
исполнат различните побарувања на конструкцијата на зградите и архитектурата.

Фасадните системи обично одат во комплет, кој се состои од одредени (специфицирани) монтажни
компоненти кои се нанесуваат на локацијата директно на фасадата. Конфигурацијата на системските
компоненти потребни за специфична изградба и намена зависат од барањата утврдени од
корисникот, инвеститорот или од националните прописи. Во повеќето случаи тоа вклучува лепило,
топлинска изолација, типла, основен слој, мрежеста стаклена мрежичка и завршен слој. Завршниот
слој може да вклучува декорации, што ги прави овие системи применливи на згради со естетска
вредност, па дури и на историски објекти кои се под заштита.
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Лепило
Топлинска изолација

Типла

Основен слој
Подлога за завршен слој

Завршен слој

Слика 23 - Типични компоненти на системот за изолација на фасадата
ETICS врз основа на EPS (лево) и минерална
волна (десно)

Постојат и вентилирани фасадни системи, или вентилирани фасади. Вентилираните фасади се решение за
надворешно обложување на згради, што може да се примени и на новоизградените и на постојните згради.
Тие се од посебен интерес за архитектите од повеќе причини, како што се подобрена топлинска изолација
и континуиранот изглед на фасадата. Таквата фасада е генерално побрза за поставување и полесна за
чистење. Вентилираните фасади овозможуваат циркулација на воздухот помеѓу потпорниот ѕид и материјалот
за обложување. Облогата може да се направи од мермер, керамички плочки, метални панели или други
материјали. На овој начин, потпорниот ѕид е заштитен и од студ и од топлина, што резултира со заштеда на
енергија. Вентилираните фасади обично имаат вграден систем на компоненти направени од еден производител.

Слика 24 - Шематски приказ на вентилиран фасаден систем со
цигли (лево) и камени плочки (десно)

Каков било вид фасадна обвивка може да се користи како потпора за прицврстување на вентилираната
фасада, на пример, бетонски или ѕид од тули. Топлинската изолација што се користи во системот е материјал
кој обезбедува топлинска и, дополнително, акустична изолација. Мора да има континуиран завршен
слој за да се избегнат топлински мостови. Изолацијата е прицврстена на надворешната страна на ѕидот
на точки за прицврстување од смола и прачка со навој, или со посебни профили во низа за монтирање,
кои се прикачени на потпорниот ѕид и точки за прикачување што ја одржуваат изолацијата фиксирана на
профилите. Просторот помеѓу потпорниот ѕид и материјалот за обложување го штити потпорниот ѕид во лето
дозволувајќи вентилација и спречувајќи ја спроводливоста на топлина, додека во зима спречува влагата да
се пренесе на потпорниот ѕид. Инсталацијата на облогата е последниот дел во системот за вентилација на
фасадата и е видлив само однадвор. Еден од најдобрите материјали за употреба во вентилирани фасади се
плочи од природен камен со дебелина од 3 cm, кои можат лесно да се прицврстат. Не е потребна одредена
големина на плочата за овој вид фасада бидејќи системот е прилагодлив.
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Вентилираните фасади имаат различен вид на енергетски карактеристики кои зависат од надворешната
температура, која е многу различна низ сезоните. Во текот на летото, воздушните комори работат како оџак:
сончевата светлина ја покрива фасадата, загревајќи ја облогата и комората. Овој топол воздух потоа се крева,
правејќи простор за поладниот воздух да ја олади комората и одржувајќи го комфорот во зградата, како што
е прикажано на Слика 25.

Топлиот воздух се крева

ЕКСТЕРИЕР

ЕНТЕРИЕР

Температура

Ладен воздух кој влегува

Слика 25 - Функционирање на вентилираната фасада во лето
Во зима, сончевото зрачење не е доволно силно за да го произведе овој ефект на оџак. Сепак, воздухот во
комората останува потопол од надворешниот, произведувајќи ефекти на топлински „акумулатор“ што ја
одржува топлинската стабилност на системот заедно со топлинската изолација што е прикачена на потпорниот
ѕид, како што е прикажано на Слика 26.

Комората со воздух се загрева

ЕКСТЕРИЕР

ЕНТЕРИЕР

Температура

Слика 26 - Функционирање на вентилирана фасада во зима
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Примената на топлинска изолација на sидовите претставува голема промена во изгледот и функционалноста
на зградата. Нејзиното правилно поставување не е лесна задача. Тоа вклучува не само подготовка на
постојните sидови (на пр. чистење и пополнување на можни дупки), туку исто така вклучува и отстранување
на сите помошни уреди и делови од ѕидовите (на пример, надворешни делови климатизери, светлосни
прачки, олуци). Откако ќе се постави изолацијата, ќе биде потребно внимателно да бидат вратени сите и да
се избегне какво било оштетување на системот за изолација или на фасадата.
Во повеќето случаи, изолацијата на ѕидовите на зградите вклучува балкони и тераси и нивните sидови
(доколку ги има), како и други површини што може да се сметаат за дел од sидовите на зградата. На овој
начин зградата добива компактна и непречена ѕидна изолација, што е важно не само од инженерска гледна
точка (т.е. избегнување или минимизирање на топлински мостови), туку и од естетска гледна точка.

5.2 Топлинска изолација на покрив
Покрив е горната обвивка на зградата, вклучувајќи ги сите материјали и конструкции потребни за да се поткрепат
на sидовите на зградите или на испакнатините, обезбедувајќи заштита од дожд, снег, сончева светлина и ветер.
Покривот е важен дел од обвивката на зградата бидејќи неизолираните покриви придонесуваат за 25% до 35%
од загубите на топлина, во зависност од видот, формата, обликот, големината и состојбата.
Таван од
25% до 35%

Таван од
25% до 35%

Прозорци од
10% до 20%

Прозорци од
25% дo 35%
Ѕидови од
15% до 25%

Пропуштање на
воздух
15% до 25%

Под од
10% до 20%

Ѕидови од
15% дo 25%

Пропуштање на
воздух
15% до 25%

Под од
10% до 20%

Слика 27 - Топлински загуби негативни (лево) и позитивни (десно)
		
без топлинска изолација

Постојат два главни типа на покриви во зградите за семејно домување: коси покриви (користени за мансарда
или поткровје) и рамни покриви (обично не се достапни, понекогаш се користат како тераса). Косите покриви
се релативно чести во повеќе станбени згради и згради во низа во градски населби; просторот под покривот се
користи како простор за живеење или складирање.

Слика 28 - Различна употреба на косите покриви:
незагреано поткровје (лево) и станови (десно)
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Рамните покриви се вообичаени меѓу станбените блокови и високите згради и може да имаат заеднички
простор во вид на тераса.

Слика 29 - Различна употреба на рамен покрив

Материјалите што се користат за изолација на покривите се претежно исти како и за sидовите, но тие се
инсталираат на поинаков начин. Плочите XPS најчесто се користат за рамни покриви, додека минералната
волна во бала, ролни и плочи најчесто се користи за тавани кои се загреваат и кои не се загреваат. Ако се
користи рамен покрив како на пр. тераса или заеднички надворешен простор, потребно е да се обезбеди
адекватен завршен слој изработен од пр. керамички плочки или бетонски плочи, додека изолациониот
материјал мора да ја има потребната јачина на компресија (оттука и XPS се смета како материјал по избор). Ако
поткровјето се користи за живеење, внатрешниот завршен слој е обично обоен гипс картон. Поставувањето на
топлинска изолација каде рамниот покрив или поткровјето нема да се користат за живеење е поедноставно
и поекономично, како чакал тераса, незагреано поткровје или простор за складирање.
Шематски приказ на изолација на рамен покрив е прикажан на Слика 30, додека на Слика 31 се прикажани
различни варијанти на изолациониот профил. Преку соодветни форми и профили можно е да се постигне
наклонетост и специфични геометрии кои би можеле да помогнат на пр. дренажа.

Бетонски слој
PE слој
Бариера за пареа

Изолација
Основа на покривот

Цементна кошулка

Слика 30 - Изградба на рамен покрив со изолациски и
хидроизолациски слој
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Слика 31 - Конструкција на рамен покрив со или без
наклонети делови

Кога станува збор за тавани, изолацијата може да се постави на покривот или на подот од таванот, во зависност
од тоа како се користи просторот. Двете варијанти се слични и прикажани на Слика 32.

Слика 32 - Различни начини за поставување на изолација на таван,
на покривот (лево) и на подот (десно)

Ако е можно, за време на реновирањето, поткровјето со вентилација (незагреано) треба да се трансформира
во поткровје без вентилација (сè уште незагреано). Ова во одреден степен ги зголемува потребните
инвестиции, но значително го зголемува топлинскиот комфор и употребливоста на просторот и ги намалува
загубите на топлина.
Како топлинската изолација на sидови, изолирањето на покриви честопати вклучува голем обем на работа
и го менува изгледот и функционалноста на зградата. За изолирање на тавани е потребно да се извади сè
надвор од просторот, бидејќи тоа се прави одвнатре. Сите цевки, жици, осветлување и други уреди и опрема
треба внимателно да се расклопат пред работа и потоа повторно да се постават.
Општо земено, топлинската изолација на покривите и таваните може да се смета како економична, обично
со кратки периоди на поврат на средства. Во повеќето случаи, тоа е помеѓу 5 и 10 години. Сепак, периодот
на отплата за секоја индивидуална зграда зависи од видот на покривот, обликот и димензиите на покривот,
видот и дебелината на изолацијата, висината на зградата и пристапноста до покривот, и секако од цената на
изолацијата и работната сила (на последното, исто така, влијае и обемот на работа).

30|Материјали за обука на енергетски советници

5.3 Топлинска изолација на под
Подовите се состојат од неколку слоеви на различни материјали за исполнување на сите потребни функции.
Подот придонесува од 5% до 15% од загубите на топлина, во зависност од конфигурацијата на зградата. Постојат
два главни типа на подови во станбени згради за семејно домување: подови над незагреаниот простор (на
пример, гаража, подрум или отворен простор) и приземје (на пример, поставено на почва или чакал).
Топлинската изолација на подовите над незагреаниот простор е слична на изолацијата на ѕидовите. Се користат
истите изолациони материјали, со завршен слој колку што е потребен. Во многу случаи, тоа се прави заедно со
ѕидна изолација, така што својствата и изгледот на сите надворешни површини може да се совпаднат.
Изолирање на подови на земја во станбени згради, сепак, обично претставуваат сложена и скапа мерка за
зголемување на енергетската ефикасност, со долг период на враќање на средствата (50 години или повеќе).
Комплексноста зависи од конфигурацијата на постојниот под. Оваа мерка најчесто се комбинира со промени
во системот за греење (на пример, воведување на подно греење или промени во системот за пренос на
топлина). Фактот дека сè мора да се извади од местото каде што треба да се постави изолацијата ја зголемува
и сложеноста и трошоците.
Во одредени случаи, можно е да се нанесе изолација директно над постојниот под, без да се отстрани кој било
од нејзините слоеви. Ова радикално ја поедноставува изолацијата, но зазема 10 cm или повеќе од висината на
просторијата, па затоа не е секогаш добар избор и е посоодветно или во згради со високи тавани или во јавни
згради.

Слика 33 - Примери за поставување на топлинска изолација на подови

Понекогаш е можно да се добие релативно тенок изолационен слој на модерна, високотехнолошка изолација.
Таквите изолации обично се брендирани (на пример, Gerfloor®) и иако обезбедуваат подобри топлински
карактеристики, во многу случаи не ги исполнуваат вредностите според прописите. Тие сепак го зголемуваат
топлинскиот комфор.

Материјали за обука на енергетски советници|31

5.4 Замена на прозорци и врати
Прозорците и надворешните врати во старите станбени згради се претежно направени од дрво, со единечно
или двојно застаклување. Оние во заедничките простори (на пример, скали, ходници, подруми) може да
бидат направени од челични или алуминиумски профили, со заптивачи на топлина. Рамките и застаклувањето
честопати се во лоша состојба, што доведува до значителни загуби на топлина и инфилтрација на студениот
воздух во загреаниот простор. Поради нивната старост, врската помеѓу прозорците и околните sидови е често
лабава, што овозможува уште поголеми загуби на топлина. Прозорците и надворешните врати се важен
дел од обвивката на зградата, сочинуваат 10% до 25% од загубите на топлина, во зависност од големината,
ориентацијата и состојбата. Загубите на топлина низ прозорците и вратите може да се намалат со примена на
леплива лента за заптивање, но ова може да се смета само како привремено решение.
Прозорците, исто така имаат значително влијание врз естетската вредност на зградата и затоа станарите
честопати ги менуваат, иако ова има релативно долг рок на враќање на средствата. Новоинсталираните
прозорци и врати се изработени од ПВЦ или дрво (поретко алуминиум), со двојно или тројно застаклување.
Тие често се заменуваат индивидуално од станари или сопственици, што доведува до инсталација на различни
прозорци.
Широк спектар на материјали за прозорци и видови застаклување се достапни за обнова на постарите згради.
Повеќето се развиени за да имаат изолациски својства дури и поголеми отколку што се бара со сегашните
стандарди и прописи во врска со енергетската ефикасност и загубите на топлина.

Слика 34 - Примери на различни ПВЦ прозорци со Uw
вредност од 0.99, 0.83 и 0.81 W/m2K

Слика 35 - Примери на различни алуминиумски прозорци
со Uw вредност од 1.30, 1.10 и 0.80 W/m2K
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Современите рамки на прозорците и вратите се изработени од пет или седум профили на комори, изработени
од ПВЦ (Слика 34), алуминиум (Слика 35), дрво (Слика 36), или комбинација (Слика 37), со висока заштита од
влага и прашина, како и добра термичка и акустична заштита. Можно е да се комбинираат нови прозорци со
системи против кражби и безбедно застаклување.

Слика 36 - Пример на дрвен прозорец

Слика 37 - Примери на прозорци со комбинирани дрвени
и алуминиумски рамки

Застаклувањето на прозорецот се прави со два или три, понекогаш дури и четири стакла, со еден или повеќе
низок-Е (ниско ниво на емитување) слој, додека просторот помеѓу стаклата е исполнет со инертни гасови
(на пример, аргон). На овој начин, U-вредноста обично е од 1,10 до 1,20 W/m2K. Стаклото со ниско ниво на
енергетска ефикасност е транспарентно стакло, обложено со метални оксиди преку методот на отстранување
на пареата во катода во вакумски услови. Овој испарен слој блокира топлотно зрачење со долг бран и е
познат како ниско-Е слој (Слика 38).

ТОПЛО - НАДВОР

а
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ЛАДНО - ВНАТРЕ
Сончевата топлина
останува надвор

ТОПЛО - ВНАТРЕ
Топлината од
зрачење
останува внатре

ЛАДНО -НАДВОР

Слика 38 - Начин на кој низок-Е слој ја подобрува изолацијата
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Прозорците можат да бидат без низок-Е слој, но додавањето на секое стакло ги подобрува изолационите
својства на самото стакло, придонесувајќи за изолационите својства на целиот прозорец (Слика 39).

без низок-Е слој
(Ug=2,90 Вт/м2K)

двоен
(Ug=1.10Вт/м2K)

троен низок-Е слој
(Ug=0.70Вт/м2K)

Слика 39 - Споредба на изолационите својства на стаклото
без и со низок-Е слој

Постојат исто така дрвени и имитација на дрво ПВЦ рамки за историски згради и згради под заштита, кои ги
исполнуваат сите барања утврдени со важечките стандарди и прописи без да влијаат на целокупниот изглед.
Во денешно време, прозорците може да се направат во која било потребна форма и димензии, без оглед на
материјалот на рамката или застаклувањето. Исто така е можно да се произведат лизгачки прозорци од која
било големина, но во овој случај, заптивањето може да биде проблем.
Инвестициите во нови прозорци и надворешни врати можат да имаат големо значење. Тоа првенствено
зависи од материјалот(ите) што се користат за рамката и видот на застаклување. Други фактори на влијание
се местото на составување и производителот. Како и другите мерки за обвивка на зграда, заменувањето на
старите прозорци и врати е главна задача, потребна е квалификувана работна сила и внимателна инсталација.
И покрај тоа што самите прозорци имаат мали U вредности и претставуваат изолиран дел од зградата, лошо
извршената инсталација може да ги поништи сите очекувани придобивки. Ова е случај кога, на пример, се
поставува скап троен алуминиумско-дрвен прозорец со низок-е слој, без соодветна изолација околу него од
страна на PU и / или mort. Топлината ќе се изгуби не преку самиот прозорец, туку преку слабо изолираниот
дел од ѕидот околу него.
За разлика од изолацијата на ѕидот или покривот, кога генерално се отстранува само мала количина материјал,
со замена на прозорците се создаваат значителни количини отпад, кој се состои од дрво, стакло, тули, бетон
и малтер. Ова треба да се земе предвид и при проценка на трошоците за замена.
Покрај прозорците, постои можност за инсталирање на ролетни. Тие се од голема помош во случаи на
екстремно ниски температури, ветрови и интензивно сончево влијание. Можат лесно да се инсталираат на
постојните прозорци, а понапредните верзии (на пример, со мотори и сензори) може да се инсталираат за
време на реновирањето.
Ролетните обезбедуваат одличен начин за заштита на прозорците и вратите од сонце и дожд (надворешно
влијание) и можат да ги намалат трошоците за греење и климатизација во текот на целата година. Направени
се од PVC материјал, лесен за одржување и имаат метални засилувачи кои придонесуваат за нивната цврстина
и заштита од кражби. Ролетните со фиксни ламели се поставени под агол и на тој начин овозможуваат
проток на воздух, но не можат целосно да ја затемнат просторијата. Ролетните со прилагодливи ламели им
овозможуваат на жителите да изберат количина на воздух и светлина во просторијата користејќи механизам
за вртење на ламелите (Слика 40).
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Слика 40 - ПВЦ (лево) и алуминиумски (десно) ролетни

Роло ролетни се одличен избор затоа што нудат заштита од надворешни влијанија, ја зголемуваат приватноста
и придонесуваат за изолација на топлина и звук. Тие можат лесно да се инсталираат на нови градби или
постојни структури и бараат минимално одржување (само повремено чистење). Со роло ролетни можно
е целосно да се затемни просторот и да се обезбеди одлична топлинска и звучна изолација истовремено.
Ролетни против кражба нудат дополнителна безбедност, а ролетните со интегрирани екрани за инсекти
спречуваат несакани инсекти да го нападнат внатрешниот простор. Овие типови ролетни може да се спојат
со сензори и мотори, овозможувајќи автоматско отворање и затворање и зголемување на заштитата од студ,
топлина или сончеви зраци (Слика 41).

Слика 41 - Роло ролетни поставени на мала станбена зграда

Венецијанските ролетни се вториот најкористен вид ролетни по роло ролетните. Тие обезбедуваат одлична
заштита од сончева светлина и несакани погледи, со што придонесуваат за чувство на удобност и приватност
и се естетски пријатни. Тие можат да се инсталираат и внатрешно и надворешно. Со прилагодување на аголот
на летвите, внатрешните венецијанерски ролетни штитат од директна сончева светлина и блокираат несакани
погледи, истовремено служејќи како украсен елемент. Надворешните венецијанерски ролетни обезбедуваат
и топлинска изолација и заштита од временските услови. Тие се поставуваат на прозорецот однадвор, што
спречува влегување на директна топлина во просторот. Заедно со фасадата, тие дополнително ја подобруваат
надворешноста на зградата. Обично, можно е да се избере од широк спектар на комбинации на бои на летви,
маски, шини за водење и решетки за завршна обработка, како и рачка за управување и електрична контрола
(Слика 41 и Слика 42).
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Слика 42 - Надворешни венецијанерски ролетни со изложен
(лево) и вграден (десно) механизам
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6
Мерки за
системот за
греење
Системот за греење е најсложениот систем во станбените згради. Се состои од многу меѓусебно поврзани
и зависни компоненти и секое парче има свое влијание врз вкупната ефикасност на системот. Неодамна, во
некои станбени згради, системите за греење се надополнети со климатизација поддржана или обновувана
од обновливи извори на енергија. Во такви случаи, воздухот во становите не само што се загрева, туку и се
лади, проветрува или се намалува неговата влажност.
Промените во системот за греење речиси секогаш се големи промени, особено ако се вклучени неколку или
сите станови. Таквите промени секогаш треба да бидат препорачани, планирани и надгледувани од високо
обучен персонал. Дури и навидум безначајните промени во системот можат да имаат непосакувани ефекти
врз неговата ефикасност. Овде, ви даваме неколку основи и упатства за можни промени во системите за
греење и општи препораки за зголемување на нивната енергетска ефикасност. За енергетските контролори
или проектантите на системите за греење ќе бидат потребни подетални информации.

6.1 Извор на топлина
Бидејќи зградите се градат во различни периоди, нивните станари користат разни начини за загревање на
просторот за живеење. Во постарите, најчесто помали згради, секој стан се загрева индивидуално со печка,
електрична печка или систем за централно греење базиран на цврсто гориво, природен гас или електрична
енергија. Поновите, обично поголеми згради често се поврзани со системот за централно греење кој користи
природен гас или мазут. Неодамна, се повеќе и повеќе системи за централно греење се базираат на биомаса
или биогас.
Предлогот за промени во системот за греење, со цел да се зголеми енергетската ефикасност, зависи во голема
мерка од староста и конфигурацијата на зградата, достапното/ите гориво/а и цените на горивата. Постојат
многу можности и нивни комбинации, од кои некои се применливи за секој тип на зграда, некои од нив се
релативно едноставни, додека други претставуваат и/или за нив се потребни големи промени.
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Важен проблем во становите и зградите е наизменичното греење и следствено на тоа, ладењето на просторот
за живеење. Ова е уште попроблематично во становите каде што само одредени простории се користат и се
загреваат во текот на зимата, додека останатите остануваат незагреани. Греењето во вакви случаи често се
обезбедува со рачни управувани индивидуални грејни тела (печки) лоцирани во загреани простори, обично
користејќи цврсто гориво (огревно дрво и јаглен) или поретко мазут. Понекогаш станарите користат разни
видови електрични грејачи за загревање на просторот кога е потребно (на пр. конвектори или инфрацрвени
грејачи лоцирани во бањи). Наизменичното и селективно загревање на просторите предизвикува многу
проблеми, вклучително и кондензација и создавање на мувла, особено таму каде што се присутни топлински
мостови. Бројот на топлински мостови (ладни точки) во селективно загреаните станови е значително поголем
отколку во рамномерно загреаните станови.
Едно решение во вакви случаи е воведување на индивидуални, но автоматски печки со користење на пелети
или природен гас, со контролен систем кој го прилагодува дозирањето и согорувањето на овие горива.
Горивата како огревно дрво и јаглен не се погодни за мали индивидуални автоматски печки, бидејќи тие
мора да се дозираат рачно. Инсталирањето на автоматски печки е релативно евтино решение и го решава
проблемот со периодично загревање и ладење на просторот, со што се намалува можноста за создавање
на мувла.
Друга опција е инсталирање на систем за централно греење. Тој може да користи пелети или природен
гас, но може да се заснова и на обновливи извори на енергија како геотермална енергија. Ова е поскапо
решение, за кое е потребно инсталација не само за извор на топлина, туку и на систем за цевки и радијатори
(или слични грејни тела). Може да се комбинира и со подно греење. Инсталирањето на системот за
централно греење исто така го решава проблемот со наизменичното греење и ладење, но дополнително
обезбедува рамномерно загревање на целиот стан. Затоа, спроведувањето на таков систем ги елиминира
температурните варијации и го намалува бројот на топлински мостови, што го елиминира создавањето на
мувла и значително го зголемува квалитетот на воздухот во затворените простории. Дополнителна предност
на системот за централно греење е можноста да се комбинира со систем за подготовка на санитарна топла
вода.
Во становите што се загреваат со котли на природен гас, можно е да се задржи целиот систем за греење
(цевки и радијатори), но да се замени постојниот котел со котел за кондензиран гас. Ова ја подобрува
ефикасноста на создавање на топлина од приближно 94% на 108%, без губење на топлинскиот комфор.

Слика 43 - Модерен кондензационен котел на гас (ефикасност 108%)
и индивидуална печка на гас (ефикасност 96%)

Становите во кои се користи централно греење на цврсто гориво (котли што користат огревно дрво и јаглен),
можно е да се предложи воведување нови котли кои работат на биомаса (на пр. дрвени пелети). Таквите котли
се целосно автоматски, што драстично ја зголемуваат енергетската ефикасност (до 30%), додека се зголемува
топлинскиот комфор и се намалуваат емисиите на СО2. Оваа мерка е релативно евтина и едноставна за
спроведување. Остатокот од системот за греење (цевки и радијатори) може да се подобри со термостатски
вентили, каде што е потребно. Просторот што се користи за складирање на огревно дрво и јаглен може да се
користи (со или без реновирање) за да се складираат пелети.
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Слика 44 - Модерен котел на дрвени пелети и индивидуална
печка на пелети (ефикасност на двете 92%)

Станбени блокови и висококатниците се релативно новоизградени и, во повеќето случаи, тие се поврзани со
систем за централно греење со наменски котлари кои користат природен гас и, поретко, мазут. Промените во
овие системи се ретки, бидејќи тие не бараат само инженерски решенија, туку и политички и стратешки промени.
Сепак, можно е да се предложи изградба на наменски системи за централно греење што ќе снабдуваат неколку
помали станбени згради од станбен блок. Таквите системи можат да се базираат на природен гас, биомаса
или биогас. Целокупната инфраструктура на цевководи и радијатори што веќе постои во становите може да
се користи и да се поврзе со новоизградената котлара. На овој начин, енергетската ефикасност може да се
зголеми. Понатамошните можности вклучуваат комбинација на подготовка на санитарна топла вода и соларни
системи (за топла вода). Се разбира, ова е скапа мерка бидејќи бара значителни инвестиции и има релативно
долг рок на враќање на средствата.
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6.2 Систем за дистрибуција на топлина
Покрај промените во изворот за снабдување со топлина (на пр. промена на котли или градење нови системи
за централно греење), постојат неколку релативно едноставни и ефективни мерки што можат да се применат
на системот за дистрибуција на топлина.
Становите кои се приклучени на системот за централно греење, без оглед на горивото, можно е да се заменат
вообичаените вентили за контрола на проток, со термостатски вентили (вентили што го контролираат протокот
со термостатска глава). Ова е релативно евтина и едноставна мерка за спроведување, но сепак може да ја
намали потрошувачката на топлина за 5% без губење на топлинскиот комфор. Системот за греење со баланс
вентили (рачни или автоматски) може да ја зголеми ефикасноста на системот за греење за 1% до 3%, во
зависност од сложеноста и состојбата на системот.

Слика 45 - Термостатски вентили и баланс вентили

Радијаторите, како главни тела за греење во станови кои поврзани на системот за централно греење, можат
да ја изгубат својата ефикасност поради наслаги од нечистотии во вода и парчиња кородиран метал. Таквите
радијатори може да се расклопат и исплакнат, со што ќе се зголеми нивната ефикасност за 1% до 5%, во
зависност од нивната состојба.
Една мерка што може да се предложи е поставување на електронски циркулациони пумпи наместо
конвенционалните пумпи. Ваквите пумпи не ја зголемуваат директно ефикасноста на системот за греење,
туку ја зголемуваат ефикасноста на потрошувачката на електрична енергија. Тие можат да бидат прилагодени
да работат во различни режим, во зависност од потребите и можат да заштедат од 25% до 50% електрична
енергија, во зависност од режимот на работа и сложеноста на системот. Овие пумпи се значително скапи во
споредба со конвенционалните, но нивната инсталација е релативно едноставна и не бара големи промени
во системот.

Слика 46 - Електронски циркулациони пумпи
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Покрај мерките опишани погоре, важно е да се прилагоди однесувањето и навиките на живеење на
корисниците кон новиот систем за греење. Ова вклучува зонирање на становите, промени во користењето
на просторот и навиките за проветрување. Постојат некои случаи кога е направена значителна промена
во системот за греење во зградата, но таа промена не била проследена со промена на однесувањето на
корисниците, што ја прави ситуацијата уште полоша отколку што била пред тоа. Во случај на пренасочување
кон биомаса или дрвени пелети како гориво, треба да се посвети особено внимание на начинот на чување на
резервите на гориво, бидејќи влагата може да ги намали нивните својства.
Оттука може да се заклучи дека замената на системот за греење и/или промените во системот за дистрибуција
на топлина може да биде релативно сложена и скапа, подобро економско решение е да се инвестира во
топлинска изолација на зградата. Како што е објаснето погоре, промените во системот за греење генерално
се оправдани само откако целата обвивка на зградата е во одлична состојба. Сепак, потребно е да се има
предвид дека промената на извор на снабдување со топлина и системот за дистрибуција на топлина не само
што ја зголемуваат енергетската ефикасност, туку исто така го намалуваат загадувањето и го зголемуваат
топлинскиот комфор во зградата. Тоа се ефекти кои е релативно тешко да се измерат и да се сметаат за
придобивки.

6.3 Ладење

Ладењето (или климатизацијата) неодамна привлече големо внимание за енергетската ефикасност. Во денешно
време, со зголемени барањата за топлински комфор, не само што е потребно да се обезбеди греење за време
на студени периоди, туку и да се обезбеди ладење за време на топли (или многу топли) периоди. Некои студии
покажаа дека потрошувачката на енергија за ладење во текот на летото е поголема од онаа за греење во текот
на зимата. За жал, не постои едноставно и економично решение за ова прашање.
Со инсталирање на климатизери со сплит системи, со единичен или мулти сплит систем, се обезбедува
ладење на внатрешниот простор каде што е поставен уредот. Ова е евтино и едноставно решение. Сепак,
не го решава проблемот со ладење на целиот стан или зграда, што е потребно за постигнување на целосен
топлински комфор. Инсталирањето на централен систем за климатизација може да ја климатизира целата
зграда, тој се состои од една централна единица за ладење и систем на канали за дистрибуција на воздухот.
Сепак, ова решение е скапо и комплексно за надградба. Оттука може да се заклучи дека соодветно техничко
решение може да се избере за одредена градба и режим и мора да се земат предвид геометријата и староста
на зградата, бројот на станарите и расположливиот простор за инсталирање на целата потребна опрема.

Слика 47 - Климатизери со сплит системи:
внатрешен и надворешен дел

Покрај тоа, доколку станарите сакаат да инсталираат засебен систем за климатизација, треба да ги земат
предвид само оние со висока енергетска ефикасност. Во денешно време, ваквите системи се инвертерите, кои
можат да се користат и за греење.
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6.4 Рекуперација на топлина
Вентилација со рекуперација на топлина (HRV), позната и како механичка вентилација со рекуперација
на топлината (MVHR), е систем за вентилација со поврат на енергијата помеѓу две средини со различни
температури. Рекуперацијата на топлина е метод кој сè повеќе се користи за намалување на побарувањата
за греење и ладење (а со тоа и трошоците за енергија) на зградите. Со рекуперацијата (повратот) на дел
од топлината од воздухот кој се исфрла, температурата на свежиот воздух кој влегува се зголемува (или се
намалува) пред да влезе во просторијата. Типичен систем за рекуперација на топлината во зградите се состои
од централна единица, канали за свеж воздух и издувен воздух и вентилатори. Издувниот воздух се користи
како извор или склад на топлина, во зависност од климатските услови, сезоната и барањата на зградата.
Системите за рекуперација на топлината обично повраќаат околу 60-95% од топлината на издувниот воздух
и значително ја подобруваат енергетската ефикасност на зградите.
Системот за рекуперација на топлина е дизајниран да снабдува вентилиран воздух до користениот
простор за да го одржи посакуваното ниво на удобност. Системот за рекуперација на топлината го одржува
внатрешниот простор целосно проветрен преку поврат на топлината која доаѓа од внатрешната средина.
Системите за рекуперација на топлина работат преку пренесување на топлинската енергија на излезниот
воздух кај влезниот воздух, додека истовремено не дозволуваат нивно мешање.
На системите за рекуперација на топлина од големи размери им треба многу простор. Најдоброто можно
решение е да се разгледа нивната инсталација на почетокот, за време на фазата на проектирање и планирање.
Општо земено, дополнителната инсталација на ваквите системи е проблематична, поради димензиите на
вентилационите канали и просторот потребен за нив, што се одзема од употребливиот внатрешен волумен.
Разменувачите на топлина исто така можат да имаат големи димензии. Во станбени згради, заедничкиот
простор може да се користи за разменувачи на топлина.
Постојат неколку видови разменувачи на топлина, како што е илустрирано на слика 48.

Принцип

Профил

Разменувач
на топлина со
спротивен тек

Вертикален
рамен панел

Хоризонтален
рамен панел

Панел со ќелии

Ефикасност

50-70 %

70-80 %

85-99 %

Слика 48 - Видови на разменувачи на топлина
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Слика 49 - Единици за рекуперација на топлината

Покрај овие големи единици за рекуперација на топлината со капацитет од 5.000 м3/час и повеќе, има и помали,
подостапни единици. Обично опишани како „ѕидни единици“, нивниот капацитет се движи до 50 m3/час. Тие се
наменети да се користат индивидуално и да не се поврзани на централниот систем. Тие се добро прилагодени
за кујни и бањи, затоа што покрај рекуперацијата на топлина, можат да спречат прекумерна кондензација и
проблеми со мувла. Пример единица е прикажана на слика 50.

Слика 50 - Мали уреди за рекуперација на топлина

Во повеќето индустријализирани земји, греењето, вентилацијата и климатизацијата (HVAC) е одговорна
за една третина од вкупната потрошувачка на енергија. Ладењето и обезвлажнувањето на вентилираниот
воздух опфаќа до 40% од вкупниот енергетски товар за HVAC во топли и влажни климатски региони. Сепак, тој
процент може да биде поголем ако е потребна 100% вентилација на свеж воздух. Ова значи дека е потребно
повеќе енергија за да се исполнат барањата за свеж воздух на станарите. Рекуперацијата на топлина станува
неопходност како резултат на зголемената цена на енергијата за третман на свеж воздух. Главната цел на
системите за рекуперација на топлината е да се ублажи потрошувачката на енергија во зградите за HVAC
со поврат на отпадна топлина. Во овој поглед, самостојни или комбинирани системи за рекуперација на
топлината можат да се инсталираат во станбени или комерцијални згради за да се намали потрошувачката
на енергија и емисиите на стакленички гасови.
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6.5 Топлински пумпи

Топлинска пумпа е уред што се користи за затоплување, а понекогаш и за ладење на згради со пренесување на
топлинска енергија од поладен простор во потопол простор со користење на ладен циклус, што е спротивна
насока во која би се одвивал пренос на топлина без примена на надворешна моќност. Вообичаени типови на
уреди вклучуваат топлински пумпи со извор за снабдување - воздух, топлински пумпи од земја и топлински
пумпи со извор за снабдување- вода. Топлинските пумпи се користат за греење, ладење и подготовка на
санитарна топла вода.
Ефикасноста на топлинската пумпа се изразува преку коефициент на корисност (COP), или сезонски
коефициент на корисност (SCOP). Колку е поголем бројот, толку поефикасна е топлинската пумпа и толку
помалку енергија троши. На пример, COP од 3,6 значи дека за секој kWh електрична енергија земена од
мрежата, 3,6 kWh топлина се испушта во просторот. Кога се користат за греење, овие уреди обично се многу
поефикасни од енергијата од едноставните грејачи на електричен отпор, кои даваат приближно 1 kWh
топлина за секој kWh земен од мрежата. Можно е да се комбинираат топлински пумпи со други системи за
да се зголеми сигурноста или ефикасноста, на пр. со соларни панели и / или ветерни турбини.

Слика 51 - Топлински пумпи

Топлински пумпи со извор - воздух се користат за движење на топлина помеѓу два разменувачи на топлина.
Едниот е надвор од зградата и е опремен со перки преку кои се зема воздух со употреба на вентилатор.
Другиот или директно го загрева воздухот внатре во зградата или загрева вода што потоа циркулира околу
зградата преку емитери на топлина што ја ослободуваат топлината на зградата. Овие уреди можат да работат
и во режим на ладење каде извлекуваат топлина преку внатрешниот разменувач на топлина и ја исфрлаат во
амбиентниот воздух користејќи го надворешниот разменувач на топлина.
Тие вообичаено се користат и за подготовка на санитарна топла вода, која се чува во резервоар за снабдување
со топла вода за домаќинство. Топлинските пумпи со извор- воздух се инсталираат релативно лесно и евтино и
се најчесто користени топлински пумпи. Во умерено време, COP може да биде околу 4,0 додека на температура
под 0 °C, топлинска пумпа со извор - воздух постигнува COP од 2,5. Просечната COP во однос на сезонската
варијација е типично 2,5-2,8, со исклучителни модели кои можат да го надминат ова во умерена клима.
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Слика 52 - Топлински пумпи со извор- воздух

Топлински пумпи со извор во земја (или геотермални топлински пумпи) црпат топлина од надземните или
подземните води, кои се на релативно константна температура цела година под длабочина од околу 9 метри.
Добро одржуваните топлински пумпи со извор од земја обично имаат COP од 4,0 на почетокот на грејната
сезона, со пониски сезонски COP од околу 3,0 додека топлината се влече од земјата. Топлинските пумпи од
земја се поскапи за инсталирање поради потребата да се направат дупки за вертикално поставување на
цевководи со разменувач на топлина или да се ископаат ровови за хоризонтално поставување на цевководи
што носи течност за размена на топлина (вода со малку антифриз). Топлинска пумпа од земја може исто
така да се користи за ладење на зградите во текот на топлите денови, а со тоа да се пренесе топлината
од живеалиштето назад во почвата преку јамата за складирање. Соларни термални колектори или цевки
поставени на асфалтот на паркинг, исто така може да се користат за надополнување на топлината под земја.
Топлинска пумпа со извор од вода работи на сличен начин како топлинска пумпа со извор од земја, освен
што зема топлина од воден извор отколку од земјата. Водниот извор треба да биде доволно голем за да
може да го издржи ефектот на ладење на единицата без замрзнување или создавање неповолен ефект за
животинскиот свет. Обично, изворот на вода е езерце, езеро или понекогаш река.
Топлинските пумпи се скапи и чувствителни делови од опремата, заедно со електроника и многу сензори кои
ја контролираат работата, која е целосно автоматизирана. Одлуките за инсталирање и употреба на топлински
пумпи, особено за станбените згради, треба да бидат донесени од енергетски контролори и инженери
професионалци. Мора да се земат предвид многу фактори, а состојбата на обвивката е една од најважните.
Сите овие фактори влијаат на вредноста на инвестицијата, како и на можните заштеди. Инсталирањето на
кој било вид топлинска пумпа има смисла само во згради со обвивка во одлична состојба. Користењето на
топлинска пумпа може да бара и промени во однесувањето на станарите / корисниците.
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7
Мерки за
санитарна топла
вода
Топлата санитарна вода претставува загреана вода во водоводната инсталација и се користи во бањи, тушеви
и кујни. Во становите, конвенционалните бојлери се напојуваат со електрична енергија или гас (оние на гас
често се комбинираат со систем за греење). Загревање на топла санитарна вода значи најмалку од 50°C до
55°C во резервоарот, иако има некои грејачи кои се загреваат од 40°C. Постојат конвенционални и системи со
обновливи енергетски извори (иновативни) за загревање на топла вода. Конвенционалните системи можат
да бидат или проточни (кои употребуваат електрична енергија или гас) или акумулациони (кои користат само
електрична енергија), притоа системите со обновливи извори на енергија најчесто се со резервоари.
Конвенционалните проточни системи го активираат процесот на отпор (кога се користи електрична
енергија) или согорување (во грејачи на гас), секогаш кога се употребува топла вода. Иако се погодни само за
снабдување на мали количини одеднаш во стан, тие ја ограничуваат загубата на топлина бидејќи водата се
троши многу брзо. Лошата страна е потрошувачката на електрична енергија, бидејќи таквите грејачи можат
да имаат инсталирана моќност од 3 до 5 kW. И покрај ова, тие се сè попопуларни, поради нивната релативно
ниска цена и лесната инсталација.
Во системите со единичен резервоар (обично со капацитет од 30 до 80 литри, а понекогаш 100 литри),
водата се загрева и се чува во изолиран резервоар, што со тек на време предизвикува загуби на топлина.
Снабдувањето со енергија може да се регулира со загревање на водата веднаш штом ќе падне под
посакуваната температура или со искористување на евтина тарифа за струја (пр. за време на ноќта).
Вклучувањето на грејачот преку ноќ може да се изврши со помош на тајмер или рачно.

Слика 53 - Конвенционални бојлери на електрична енергија (лево)
и на гас (десно) за подготовка на санитарна
топла вода
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Ефикасноста на овие бојлери варира во голема мера според моделот, понекогаш паѓа под 30% за
конвенционални бојлери на електрична енергија со единечни резервоари. Ефикасноста на бојлерите за
кондензација на гас е приближно 60%, а најсофистицираните модели достигнуваат 90%. Исто така, значително
влијае и положбата на грејачот и растојанието потребно за да стигне топлата вода, како и потребната
температура на водата. Се претпоставува дека ефикасноста на конвенционалните бојлери за топла вода е
на својот врв, особено за електричните бојлери, иако може да се воведат неколку работи за понатамошно
подобрување. Овие вклучуваат промена на изолациониот материјал (односно намалување на дебелината на
изолацијата) и користење на дводелно складирање, каде што едниот дел се користи за брзо загревање на
помала количина на вода, а другиот се користи како главна единица за складирање.
Иновативните и неконвенционалните системи за топла вода во домаќинството може да користат топлински
пумпи, соларни термални панели или комбинација од двете за греење на водата. Тие ја загреваат водата
што се чува во резервоари со голем капацитет и се користи според потребите. Таквите резервоари имаат
капацитет од 300 до 500 литри, со густа изолација. Јасно е дека има користењето на резервоар предизвикува
загуби на топлина, но во овој случај, греењето се врши со поефикасен систем и како резултат на тоа се добива
поевтина топла вода, така што одредени загуби на топлина треба да се сметаат за прифатливи. Понатамошни
подобрувања се можни со воведување пумпи за циркулација на топла вода во системот. За овие пумпи и
генерално, за целата помошна опрема во ваквите системи се користи електрична енергија.
Соларните системи за топла вода се посложени од конвенционалните системи. На Слика 54 е прикажан еден
можен систем.

Конвенционален бојлер
Соларен контролер

Соларен грејач на вода

Соларен колектор

Дополнителен грејач

Мешање преку тринасочен вентил

Сад за експанзија

Излез на топла вода

Еднонасочен
вентил
Циркулаторна
пумпа

Влез на ладна вода
Разменувач на
топлина

Вентил
Циркулаторна
пумпа

Слика 54 - Систем со помошен електричен грејач како резерва
Општо земено, соларните системи за подготовка на топла вода во домот не можат да се потпираат само
на сончевата енергија и мора да бидат опремени со резервен систем за греење / уред. Резервоарите за
топла вода понекогаш се опремени со дополнителен конвенционален електричен бојлер, додека други
имаат дополнителен разменувач на топлина (калем) поврзан со котел за гас. Понекогаш резервната копија
е помошен електричен котел или грејач на гас, што се користи кога температурата на водата од сончевиот
систем е прениска. На Слика 55 се прикажани сончеви колектори и на Слика 56 соларни резервоари за
складирање.
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Слика 55 - Соларни колектори (панели)

Слика 56 - Соларни резервоари за складирање

Исто така топлински пумпи може да се користат за подготовка на санитарна топла вода, како што е прикажано
на Слика 57. Таквите системи обично се комбинираат со греење. Во овој случај, резервниот уред за греење
не е потребен, бидејќи пумпите за топлина можат да работат во текот на сите сезони. Сепак, од практични
причини, сè уште е потребен голем резервоар за складирање.
Вентил за мешање топла
вода

3 Насочен вентил

Вентил за мешање
Пумпа за системот

Пумпа за догревање

Резервоар за
складирање
Топлинска пумпа

Ладна вода

Загревање

Слика 57 - Шематски приказ на користење на топлинска пумпа за подготовка на санитарна топла вода
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Користењето на обновливи извори како што се ветерот и сончевата енергија значително ја намалува
побарувачката на примарна енергија во зградата. Електрична енергија произведена со турбини на ветер со
вертикална оска на ротација и фотонапонските панели може да се користи за загревање на топла вода во
резервоарот со помош на грејач или како извор на електрична енергија за топлинската пумпа за подготовка
на санитарна топла вода.
При комбинирањето на овие два обновливи извори во една зграда, инсталациите што тие ги користат ќе
обезбедат придобивки со меѓусебна комплементарност, кога производството на енергија во една од овие
инсталации ќе исчезне или ќе се намали. Во есенскиот и зимскиот период, кога значително се намалуваат
можностите за сончева енергија, ветерните турбини ќе произведат многу повеќе енергија отколку
фотоволтаичните панели, поради карактеристичните ветровити услови во тој период од годината. Оваа
состојба се менува во лето, кога фотоволтаичните панели произведуваат повеќе енергија поради подолгиот
ден и многу поголемиот интензитет на сончевото зрачење, компензирајќи за помалите брзини на ветерот.
Примената на овие инсталации, кои користат обновливи извори на енергија, може да покрие значителен
дел од побарувачката на електрична енергија што е потребна за напојување на топлинската пумпа, за
обезбедување топла санитарна вода. Во случај кога има вишок на електрична енергија и не се задоволени
потребите на греење, оваа енергија може да се искористи за одржување на температурата на топлата вода
во резервоарот. Таквиот систем ќе ја намали побарувачката на енергија од примарни горива што се користат
за производство на електрична енергија. Сепак, за инсталирање на овие системи е потребна значителна
инвестиција, а таа инсталација е сложен процес. Во повеќето случаи, нема краток рок за поврат на средствата,
но тоа зависи од сложеноста на системот, бројот на станари (т.е. корисници) и интензитетот на употреба.
Инсталирањето ваков систем може да се спроведе во поголеми згради со повеќе станари.
Сепак, релативно е тешко да се проценат потребите за инвестиции за горенаведените мерки кои се базираат
на обновливи извори на енергија. Имплементација на соларен систем и / или топлинска пумпа вклучува
големи промени во системот за цевки и прилагодувања при ѕидањето. Ова може да биде проблем, особено
во поголемите станбени згради. Соларните панели заземаат значителна површина на покривот и мора да
бидат инсталирани на потпорна конструкција, зголемувајќи ги оптоварувањата на таванските и кровните
конструкции. Друго можно прашање е сончевото влијание, и ова мора да се земе предвид при планирање на
системот, бидејќи со недоволна сончева светлина системот нема да работи на посакуваното ниво. Во речиси
секој случај, се препорачува резервно решение за греење, што ги зголемува инвестициите. Пресметката на
потребниот капацитет за греење и обемот на складирање зависи од навиките на станарите и големината на
зградата. Растојанијата помеѓу резервоарот и чешмата може лесно да достигнат 30 метри, предизвикувајќи
загуби на топлина. Сите овие можат да бидат предизвикувачки задачи што треба да се надминат.
Во случај на неповолни сончеви услови, инсталацијата на обновливи извори на енергија може да биде
неекономична. Потоа треба да се анализира подготовката на санитарна топла вода од системот за централно
греење, каде што топлината од таквите системи се користи во специјални котли инсталирани локално во
становите. Ова е поевтино и поедноставно решение за спроведување, но не е секогаш можно да се спроведе,
и не е толку рентабилно на долг рок, бидејќи топлината од системите за централно греење е далеку поскапа,
во споредба со обновливите извори на самото место.
Инвестицијата потребна за вклучување на поефикасен локален извор за топла вода (на пример, нов електричен
или гасен котел) е поедноставна за проценка. Оваа замена не бара значителна работа на цевководи или
sидови, и лесно се спроведува.
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8
Мерки за
потрошувачка
на електрична
енергија
Електричната енергија се користи за различни намени во станбените згради. Покрај подготовката за
санитарна топла вода, главната употреба е осветлување, апарати за домаќинство, персонален компјутер и
други електронски уреди и климатизација.
Осветлувањето во многу станбени згради сè уште се заснова на класични сијалици со вжарено влакно,
особено во заедничките простории. Овие светилки се евтини, но имаат енергетска ефикасност од околу 10%,
што значи дека само 10% од енергијата се користи за осветлување, додека другата се пренесува во топлина.
И покрај тоа што се повлечени од употреба, сепак е можно да се најдат на пазарот. Халогени светилки со
вжарено влакно сè уште се користат во рефлектори и некои специфични ламби, претежно декоративни.
Сепак, тие постепено се заменуваат со компактни флуоресцентни (CFL) или, од неодамна, ЛЕД сијалици.

Слика 58 - Различни видови на светилки со вжарено влакно

Компактните флуоресцентни светилки се едноставно завиени верзии на флуоресцентни сијалици со долга
цевка. Бидејќи тие користат помалку електрична енергија отколку традиционалните светилки со вжарено
светло, обично CFL можат да се исплатат за помалку од една година. CFL денес се достапни во низа бои,
вклучувајќи топли тонови кои не беа достапни при првото воведување. Некои од нив се наоѓаат во обвивка
за понатамошно дифузирање на светлината. Сепак, флуоресцентни светилки содржат мала количина на
жива, и тие секогаш треба да се рециклираат на крајот на нивниот животен век.
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Слика 59 - Различни видови на достапни CFL светилки

Светилките со светлечки диоди (ЛЕД) претставуваат вид на уред за осветлување во цврста агрегатна состојба.
Тие се полуспроводници кои ја претвораат електричната енергија во светлина.

Слика 60 - Различни типови на достапни ЛЕД светилки

ЛЕД сијалиците споредено со класичните сијалици користат 20% од потребната енргија, а траат 15 до 25 пати
подолго, а пак споредено со халогените сијалици, употребуваат 25%од потребната енергија а траат 8 до 25
пати подолго. ЛЕД сијалиците како замена за сијалици со вжарено влакно од 40 W, 60 W и 75 W се тековно
достапни во многу производи како сијалици за рефлектори кои се најчесто вградени, и повеќе мали сијалици
монтирани на метална прачка, работни ламби, мали кујнски работни светла и светла за екстериер.
Имаат избор на различни бои и приклучоци, а некои се со можност за пригушена светлина или нудат удобни
карактеристики како што се сензори за дневна светлина и движење. Системите за осветлување со ЛЕД се
погодни за затворени простории и екстериер, поради нивната издржливост и перформанси во студени
средини. Иако ЛЕД се поскапи, тие сепак заштедуваат пари затоа што траат долго и имаат исклучително мала
потрошувачка на енергија.
Покрај замена на сијалиците со LED диоди, можно е да се инсталираат и нови типови LED светилки. Многу од
нив се базираат на ЛЕД ленти, кои имаат необични форма и облик (Слика 61). Тие не само што ја зголемуваат
енергетската ефикасност, туку го зголемуваат и комфорот во затворените простории.
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Слика 61 - Различни видови на ЛЕД ламби

Одличен додаток на употребата на ЛЕД осветлување се сензорите за движење. Иако не се употребуваат често
во становите, тие можат значително да ја подобрат енергетската ефикасност на системот за осветлување во
заедничките простори (на пр. ходници и лифтови). Денес многу ЛЕД светилки наменети да се користат во
заедничките простории кои се опремени со сензори, па прекинувачите и тајмерите за светло се непотребни.
Заменувањето на светилките или ламбите со ЛЕД светилки може да придонесе за значителна заштеда на
енергија, пари и трошоци за одржување. Замената е лесна и не бара посебно знаење. Дури и инсталирање
на нови светилки и уреди за осветлување не бара посебни вештини. Периодот на враќање на средства е
обично помалку од една година, во зависност од употребата. Инсталирањето на сензори е малку посложено,
бидејќи бара професионална експертиза, но можно е да се инсталираат ЛЕД светилки со интегрирани
сензори за движење. Таквите светилки се малку поскапи, но можат да придонесат за намалување на
сметките за електрична енергија.
Личните компјутери и другите IT и електронски уреди се неизбежен дел од секојдневниот живот. И покрај
тоа што тие користат релативно мала електрична енергија во споредба со конвенционалните апарати за
домаќинство, а во чести случави се вклучени постојано, па предизвикуваат значителна потрошувачка на
енергија. Потрошувачката на компјутери, интернет рутери, телевизори и аудио уреди може да достигне
една третина од вкупната потрошувачка на електрична енергија. Станарите, како крајни корисници
на електронски уреди, треба да ги исклучуваат уредите кога не се потребни и / или да ги купат оние со
автоматско исклучување. Ова е прилично едноставна мерка, но сепак дава одлични резултати. Станарите /
корисниците треба да се едуцираат за потрошувачката на енергија на овие „мали уреди“ и да се насочат да
размислуваат како да заштетад електрична енергија, поставувајќи мали уреди за мерење на потрошувачката
на енергија (опишани погоре), на пример, еден компјутер или интернет рутер.
Апаратите во домаќинствата често се користат во сите станови, на пр. за готвење и одржување. Треба да се
охрабрат станарите да изберат енергетски ефикасни апарати со повисоки енергетски класи. За ова, важно е
да научат да читаат енергетски сертификати што се издаваат за секој апарат за домаќинство. Формата на овој
сертификат и информации се дефинирани во рамките на директивата на ЕУ 2017/1369 (јули 2017 година),
заменувајќи ја поранешната Директива за етикетирање 2010/30/ЕУ. Од март 2021 година, системот за
рангирање на енергетската ознака користи рангирање од А до G, наместо оценки од А +++ до G како порано.
Овој нов систем на оценување се однесува на фрижидери, машини за миење садови, машини за перење,
телевизори, сијалици и ламби. Првите четири групи производи мора да имаат обележани етикети од 1 март
2021 година. Светилките и ламбите мора да ја имаат обележаната ознака од 1 септември 2021 година.
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Слика 62 - Ознака и примери за означување

Поефикасните уреди се поскапи, честопати нивната цена е двојно поскапа од онаа на енергетски нефикасните,
но таа цена е оправдана бидејќи тие користат помалку ресурси за иста работа. Ова е особено важно за пр.
машини за миење садови и машини за перење, бидејќи тие користат и вода и електрична енергија.
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9
Мерки за промена
на однесувањето
и управувањето со
енергија
Покрај техничките (инженерски) мерки, кои во голем степен ја подобруваат енергетската ефикасност на
становите и зградите во целост, постојат некои мерки што може да се предложат, а за кои се одговорни
станарите / корисниците на зградите. Овие мерки не бараат инвестиции. Само промена во однесувањето на
корисниците, што може да предизвика заштеда на енергија и да ја подобри енергетската ефикасност. Такви
мерки се:
•
•
•
•

Кратка и интензивна промена на воздух наместо долг период на проветрување со малку 		
отворенини прозорци
Исклучување на светлата кога не се потребни
Исклучување на електричната опрема кога не се користи, или инсталирање на автоматски
прекинувач
Користење на домашни апарати со полн капацитет (на пр. машина за миење садови и машина за перење)

Првиот чекор во промената на однесувањето на корисниците е тие да станат свесни дека енергијата е
производ како и секој друг и дека тие плаќаат за тоа. Потоа следи образованието, што доведува до промена
во навиките. Преку едукација, корисниците/станарите можат да научат како да ја одржуваат енергетската
ефикасност користејќи едноставни мерки. Само долгорочна промена во однесувањето на корисникот
ПРОМЕА НА НАВИКИТЕ
НА ОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИСНИКОТ
Променана навики
Заштеди на енергиjа
Одржување на стекнати
навики

МАКСИМАЛНИ
ЗАШТЕДИ ОД
ЗАЛГАЊЕ НА
КОРИСНИЦИТЕ

ОБУЧВАЊЕ
Учење како да се штеди
Управување со користењето
на енергиjа

СВЕСНОСТ НА
КОРИСНИЦИТЕ
Употреба и
потрошувачка на
енергиjа

Слика 63 - Чекори кон максимално вклучување на корисниците/станарите за зголемување на ЕЕ
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Важноста на промените во однесувањето е исто толку важно како и правилното спроведување на мерките
за подобрување на енергетската ефикасност. Само изолацијата на sидовите и заменувањето на прозорците
нема да донесе очекувани долгорочни придобивки доколку станарите/корисниците не ги променат своите
навики.
Со спроведување на мерките за енергетска ефикасност, потрошувачката на енергија ќе се намали на нивото
пресметано за време на деталната енергетска контрола и ќе остане на тоа ниво некое време. Сепак, искуството
од многу реализирани проекти покажа дека по неколку години, потрошувачката на енергија повторно почнува
да се зголемува. Три до пет години подоцна потрошувачката на енергија понекогаш се враќа на истото ниво
како и пред да се спроведат мерките за енергетска ефикасност. Слични ситуации се случуваат и во новите
згради. Овој неочекуван феномен е илустриран на Слика 64.
За да се избегне ова, воведен е енергетски мониторинг. Енергетскиот мониторинг е контролна алатка
насочена кон трајно одржување на потрошувачката на енергија на правилно и очекувано ниво. Енергетскиот
мониторинг се заснова на периодично регистрирање (неделно) на потрошувачката на енергија и мерење
на средна надворешна температура. Употребата на оваа алатка е корисна не само по спроведувањето на
проектот за енергетска ефикасност, туку и за време на целиот животен век на една зграда. Покрај откривањето
и избегнувањето на прекумерна употреба на енергија и вода, енергетскиот мониторинг му овозможува на
сопственикот на зградата и на персоналот за работа и одржување да:
•
•
•
•
•
•

Обезбеди правилно работење на техничките инсталации
Документирање на резултатите од сите видови мерки за заштеда на енергија
Идентификација на зградите со најголем потенцијал за подобрување на енергетската ефикасност
Достапност до брзи повратни информации за последиците од промените во оперативните рутини
Зголемување на свеста за можностите за заштеда на енергија
Подобрување на буџетирањето на трошоците за енергија и вода

Потрошувачка на
енергија, kWh/год

Пред мерките за ЕЕ

По мерките за ЕЕ

Оптимално работење

Време, години

Слика 64 - Потрошувачка на енергија пред и по спроведувањето на мерките

Меѓународните искуства од спроведувањето на енергетскиот мониторинг како посебна мерка покажуваат
дека постигнатите заштеди на енергија и потрошувачка на вода се меѓу 5% и 15%. За ова се разбира,потребна
е акција веднаш откако ќе се регистрираат отстапувања од целните вредности.
Основната алатка во системот за мониторинг на енергијата е „Дијаграм на енергијата-температурата“ или ЕТ
дијаграм, како што е прикажано на Слика 65.
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Слика 65 - ЕТ (Енергија-температура) дијаграм
Хоризонталната оска ја покажува средната надворешна температура неделно (°C/неделно), а вертикалната
оска ја покажува потрошувачката на енергија по загреана површина за истата недела (kWh/m2/неделно).
ЕТ-дијаграмот ја покажува измерената потрошувачка на енергија и соодветната надворешна температура
за даден период. На Слика 65, секоја точка претставува една недела. „Линијата за тренд“ дадена со овие
мерења се нарекува „ET-крива“. За време на грејната сезона, потрошувачката на енергија се зголемува со
намалената надворешна температура. Со зголемување на надворешните температури потрошувачката на
енергија, се намалува на минималното ниво надвор од грејната сезона. Ова ниво вклучува потрошувачка на
енергија за санитарна топла вода, вентилатори, пумпи, осветлување, разновидна опрема и сл. Ако зградата
е климатизирана, потрошувачката на енергија повторно ќе се зголеми во текот на жешките летни месеци.
Секоја зграда има своја, единствена ET-крива (Слика 66). ЕТ-кривата е воспоставена врз основа на резултатите
од енергетските пресметки направени од соодветен софтвер, што може да биде дел од деталната енергетска
контрола. ЕТ-кривата покажува каква треба да биде потрошувачката на енергија за различни надворешни
температури, под претпоставка дека се работи правилно. Оваа вредност се нарекува целна вредност. Ако
неделната потрошувачка е повеќе од 5% до 10% надвор од целната вредност, треба да се преземат активности
за да се идентификува причината и да се направат корекции. Нормалните варијации предизвикани од
промени на сонцето, ветерот и корисничките модели се во рамките на овие граници. ЕТ-кривата за постојната
зграда е воспоставена врз основа на претпоставки за специфичните оперативни услови и корисничките
модели. Доколку се променат условите како резултат на мерките за енергетска ефикасност, градежни работи
или нови оперативни рутини, ЕТ-кривата на зградата исто така ќе се промени (Слика 66).
Бројката покажува типични промени во ЕТ-кривата по спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност.
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Слика 66 - ЕТ-крива за зграда пред и по спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност
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Постапките за следење на енергијата, засновани на методологијата на ЕТ-кривата, треба да се извршат во
следниве чекори:
•
•
•

Прочитајте ги мерачите на енергија во зградата еднаш неделно и пресметајте ја специфичната
потрошувачка на енергија. Некои згради со многу голема потрошувачка на енергија може да 		
имаат почести отчитувања, во зависност од работата
Регистрирајте ја надворешната средна температура за соодветниот период. Внесете ги двата
параметра регистрирани на неделно ниво во ЕТ-дијаграм
Отстапувањата од ET-кривата укажуваат на неправилно функционирање на опремата или 		
погрешни поставки за работа. Ова треба да се провери и да се спроведат потребни поправки или
прилагодувања

Опрема и алатки потребни за воспоставување и работење на програмите за мониторинг на енергијата се
мерач на надворешна температура, мерачи на енергија, шеми за сметки на енергија, ЕТ-кривата и списоци
за проверка на отстапувања. Пример за тоа како треба да се креира и користи крива ЕТ е даден на Слика 67.

Истекување на топла вода
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Слика 67 - Пример за ET-крива со проблем што треба да се идентификува и реши
Имајќи го предвид горенаведеното, јасно е дека со зградата треба да управува и да ја одржува обучен
персонал. Неквалификуван персонал и несоодветно работење и одржување на рутини може да доведе до
зголемена потрошувачка на енергија во иднина, и покрај применетите мерки за енергетска ефикасност.
Правилното работење и одржување на зградата е важно за да се обезбедат соодветни услови за спроведување
активности во зградата. Во секоја зграда е важно персоналот за работа и одржување да обезбеди што е можно
пониска потрошувачка на енергија, на трајна основа. Со цел да се минимизира потрошувачката на енергија
во зграда, техничките инсталации мора да работат правилно. Ова може да се постигне само со квалификуван
оперативен персонал, постојан преглед (рачно или компјутерски) и потпомогнато со одржување. Ова ќе
спречи големи и скапи поправки.
Со редовната програма за одржување може да се избегнат големи и скапи поправки и секундарни оперативни
трошоци. Работната и внатрешната средина се подобруваат преку континуирано одржување.
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Работењето и одржувањето на зградата треба да се засноваат на некои општи барања:
•
•
•
•

Персоналот мора да има вештини и мотивација потребни за работата
Одговорноста за работа и одржувањето треба да се распредели, така што сите ќе ја познаваат
одговорната личност / лица за одржување, енергија и буџети
Треба да има достапна и добро организирана комплетна документација за работа и одржување
на зградата и техничките системи
Треба да се користат соодветни алатки за организирање не работа и времето (рачно, картички за
работа или системи базирани на компјутер)

Уредите за мониторинг на енергијата се важни алатки за систематска и континуирана контрола на работните
услови и потрошувачката на енергија.
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10
Преглед на
мерки

Според досега прикажаното, може да се предложат многу мерки поволни за станбените згради, почнувајќи
од едноставни до комплексни реновирања. Секоја мерка ја зголемува енергетската ефикасност до
одреден степен и за неа се потребни различни инвестиции. Секоја мерка има и други придобивки освен
зголемувањето на енергетската ефикасност, како намалено загадување или подобра контрола на системот за
дистрибуцијата на топлина. Понатаму, секоја мерка има различен период за поврат на средствата. Во Табела
4 е претставен краток опис на предложените мерки и нивниот едноставен период за поврат на средства.
Сепак, овие периоди треба да се сметаат за општи, затоа што се направени врз основа на искуството, и
можат значително да се разликуваат во засебни случаи. Периодите на реална отплата на мерките зависат од
реалната инвестиција и цената на енергијата, како и од комбинацијата со други мерки и може да се утврдат
само во случај на одредено техничко сценарио. Некои мерки, како промена во системот за наплата, немаат
рок на враќање бидејќи немаат цена.

МЕРКИ ЗА ПРОМЕНА НА ОДНЕСУВАЊЕ И ПРАВНИ МЕРКИ
ПЕРИОД НА ПОВРАТ НА
ИНВЕСТИЦИЈА (ГОДИНИ)

КРАТОК ОПИС НА МЕРКА

Промени во однесување и задолженија на корисниците

Не е применлива *

Избегнување на негативното влијание од провев

<1

Застаклувачки фолии за прозорци

<1

Употреба на мали уреди за мерење на потрошувачката на енергија

1-2

Поставување на рефлектирачка фолија за радијатор

1-2

Промени во системот за наплата

Не е применлива *
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ИЗОЛАЦИЈА НА ОБВИВКАТА НА ЗГРАДАТА
КРАТОК ОПИС НА МЕРКА

ПЕРИОД НА ПОВРАТ НА
ИНВЕСТИЦИЈА (ГОДИНИ)

Топлинска изолација на надворешни ѕидови

3-10

Топлинска изолација на покрив и таван

6-16

Топлинска изолација на под

4-26

Замена на прозорци и врати

8-15

СИСТЕМ ЗА ГРЕЕЊЕ
КРАТОК ОПИС НА МЕРКА

ПЕРИОД НА ПОВРАТ НА
ИНВЕСТИЦИЈА (ГОДИНИ)

Замена на единични печки со печки на пелети

Не е применлива *

Замена на единични котли со котли на природен гас

Не е применлива *

Замена на единични печки со приклучување кон систем за
централно греење што користи печка на пелети

Не е применлива *

Замена на единични печки со систем приклучување кон системот за
централно греење што користи котел на природен гас

Не е применлива *

Замена на конвенционален котел на природен гас со приклучување
кон систем за централно греење што користи кондензирачки котли

12-20

Замена на централен систем за греење што користи дрво за огрев или
јаглен со систем што користи пелети

Не е применлива *

Замена на централен систем за греење што користи дрво за огрев или
јаглен со систем што користи природен гас

Не е применлива *

Замена на постојниот систем за греење со инвертери

12-23

Замена на постојниот систем за греење со топлински пумпи

8-15

Конверзија на локалниот систем за греење од фосилни горива на
пелети

10-16

Поставување термостатски вентили во станови

13-30

Поставување на баланс вентили во системот

18-40

Замена на конвенционалните пумпи со електронски пумпи

3-10

ПОДГОТОВКА НА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА
КРАТОК ОПИС НА МЕРКА

ПЕРИОД НА ПОВРАТ НА
ИНВЕСТИЦИЈА (ГОДИНИ)

Замена на постојниот систем со соларен систем

12-16

Замена на постојниот систем со топлинска пумпа

14-18

Замена на постојниот систем со фотонапонски систем комбиниран
со топлинска пумпа

11-14

Замена на постојниот систем со фотонапонски систем комбиниран
со топлинска пумпа поддржана со ветерна турбина

8-11

* Означува случаи кога е направено заменување со поскапи горива, при што зголемувањето на ефикасноста на
системот не ги покрива финансиските загуби. Може да се разгледа само во комбинација со други мерки.
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ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПЕРИОД НА ПОВРАТ НА
ИНВЕСТИЦИЈА (ГОДИНИ)

КРАТОК ОПИС НА МЕРКА

Замена на постоечките сијалици со ЛЕД сијалици

1-3

Употреба на енергетски најефикасни апарати во домаќинствата

3-15

Употреба на енергетски најефикасни индивидуални уреди кои
користат електрична енергија и други електронски уреди

5-12

Употреба на енергетски најефикасен инвертер за климатизација
наместо конвенционален клима уред

3-8

Табела 4 - Преглед на можни мерки подобрување на енергетската ефикасност

Исто така, важно е да се истакне дека податоците презентирани во табелата погоре вклучуваат само
придобивки што е можно да се измерат и лесно да се изразат во пари. Не вклучува придобивки
остварени индиректно преку намалување на загадувањето, зголемување на јавното здравје и нови
работни места генерирани од зелените технологии.
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