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АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА НА
ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ЗГРАДИТЕ

Влијание врз околината

Обука за енергетски контролори

Содржина на презентацијата

- Воведни напомени
- Директно и индиректно намалување на емисијата
- Емисии на штетни материи при енергетски трансформации
- Потенцијал за глобално затоплување
- Одредување на примарна енергија, емисија на стакленички
гасови (еквивалентна емисија на СО2) 
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Шематски приказ на влијанието на термоенергетска постројка што работи на
фосилно гориво врз околината

1 – котелска постројка; 2 – парна турбина; 3 - кондензатор; 4 – напојна пумпа; 5 –
оџак; 6 – електрогенератор; 7 – трансформатор; 8 – пумпа

Енергетски трансформации и влијание врз околината
Воведни напомени

Распределба на енергијата дозрачена од Сонцето

Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии на стакленички гасови - интензивирање на ефектот на
стаклена градина
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Енергетски загуби на изворот на топлина

Типичен основен енергетски биланс на котел по
неколкугодишна експлоатација

Воведни напомени

-Кога се намалува потрошувачката на енергија со примена на мерки за
подобрување на енергетската ефикасност, се намалува и загадувањето од
производство на електрична енергија и топлина од необновливи енергетски
ресурси (јаглен, течни горива, природен гас, ...)

- Енергетска ефикасност - позитивен ефект врз животната средина на локално
и на глобално ниво!

- Замена на фосилни горива со ОИЕ – друга важна мерка за намаување на
емисиите!

- Придобивките за животната средина и резултатите треба да се опишат во
извештајот за енергетска оцена.

- Доколку постојат и економски ефекти поради намалувањето на емисијата, 
тогаш тие треба да бидат земени предвид при пресметката на вкупната
профитабилност на проектот

Директно и индиректно намалување на емисијата
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Директно и индиректно намалување на емисијата
- Проект за подобрување на енергетската ефикасност може директно да ја снижи
емисијата на штетни материи поради намалена потрошувачка на гориво во
котелските постројки во објектот.
- Индиректно намалување на емисијата – поради намалена емисија од топлана
во топлификациски систем и/или од електроцентрала

Приказ на концептот на намалување на емисијата со заштеди на енергија

Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии од систем за производство (генерирање) на енергија
Многу важно: Мерките за ЕЕ имаат влијание врз намалување на штетното
влијание врз околината од целиот енергетски систем!

Најголем дел од емисиите од систем за генерирање енергија произлегуваат од
согорување на фосилни горива. Најчести компоненти со штетно влијание се:
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Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии од систем за производство (генерирање) на енергија

Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии од систем за производство (генерирање) на енергија

- Типот на загадувачи на воздухот од согорување на фосилни (и други) горивни
материи е директно зависен од составот на горивото, со исклучок на NOx. 
Највлијателен параметер за нивото на NOx е температурата во зоната на согорување: 
колку е таа повисока, толку е поинтензивно формирањето на NOx.

- Количеството ЅО2 што се формира во текот на процесот на согорување на фосилни
е директно зависно од содржината на Ѕ во горивото. Мерки за намалување на
емисијата на ЅО2: 

- користење безсулфурни или десулфуризирани горива,

- десулфуризација на продуктите од согорувањето,

- современи технологии (согорување во флуидизиран слој)
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Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии од систем за производство (генерирање) на енергија

- Емисиите на вкупно суспендирани честици (ТЅР) се резултат на присуство на
несогорливи материи во горивата или, доколку станува збор за несоодветно
одржувани котларници, од емисија на саѓи. ТЅП се пренесувачи на тешки метали и
РАН (кои, пак, се емитираат како последица на нецелосно согорување на тешки
CmHn).

- Нецелосно согорување води и кон емисии на СО и VOC, чиј најголем извор е
транспортниот сектор.

Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии од систем за производство (генерирање) на енергија

Можности за намалување на проблемите со загадувањето од енергетските
постројки:
- Подобрување на квалитетот на горивото; преминување кон горива што
загадуваат помалку (горива без или со помала содржина на Ѕ, горива со
поповолен однос С/Н итн.)
- Промена на условите за согорување, нискоемеисиски пламеници и системи
за согорување, нови технологии за согорување
- Отстранување на загадувачките материи од продуктите на согорувањето
- Мерки за енергетска ефикасност
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Штетни емисии при енергетски трансформации

Можности за намалување на емисиите

Штетни емисии при енергетски трансформации
Можности за намалување на емисиите

Мерките за унапредување на енергетската ефикасност (повеќе или помалку) 
придонесуваат за намалување на штетните емисии! 
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Штетни емисии при енергетски трансформации
Емисии од енергетски трансформации

Влијание врз околината – ефект на стаклена градина
- Н2О (водна пареа), СО2, СН4 и N2O се стакленички гасови настанати од природни
активности. Без слој од стакленички гасови во атмосферата, површината на
Земјата би била за околу 30оС постудена отколку што е денес! Тоа значи, студена
и веројатно безживотна, слично како Марс.

1. Сончевото зрачење доаѓа до атмосферата на Земјата.

2. Дел од дозрачената енергија директно се рефлектира во вселенскиот простор, дел се
задржува и се расејува во атмосферата, а дел пристигнува до површината на Земјата.

3. Енергијата на зрачењето што пристигнува до површината делумно се апсорбира, а еден
дел се рефлектира.

4.   Стакленичките гасови во атмосферата (гасовите
со непарни молекули) апсорбираат дел од
топлинското зрачење и дополнително ја
загреваат атмосферата („ефект на стаклена
градина“).

5.   Резултат: Во еден долг временски период на
површината на Земјата се одржува деликатен
баланс, што резултира со клима поволна за
живиот свет.
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Влијание врз околината – ефект на стаклена градина
- Со согорување на фосилни горива и со интензивно намалување на шумските
површини се предизвикуваат покачени концентрации на стакленички гасови.

- Последица: Пораст на просечната глобална температура!

Промена на количеството
СО2 што се испушта во
атмосферата и на средната
глобална температура на
Земјата

Промена на количеството СО2 што се
испушта во атмосферата и на средната
глобална температура на Земјата
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Влијание врз околината – пораст на концентрацијата на
СО2 во атмосферата

Влијание врз околината – пораст на концентрацијата на
СО2 во атмосферата

- Според оптимистичкото сценарио на IPCC, концентрацијата на стакленички
гасови во 2100 год. би изнесувала 450 ppm, што би довело до пораст на
просечната температура за околу 2оС.

- За да се оствари оптимистичкото сценарио потребно е до 2050 год. на
глобално ниво да се намалат антропогените емисии на GHG за мин. 50 %. 

- Според песимистичкото сценарио, концентрацијата на стакленички гасови
до 2100 год. ќе се зголеми на 1000 ppm, а порастот на просечната глобална
температура би можел да изнесува и до 6оС.

- Последица: топење на мразот и пораст на нивото на морињата/океаните од 9 
до 88 cm.
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Потенцијал за глобално затоплување (GWP)

Штетни емисии при енергетски трансформации

-Потенцијал за глобално затоплување (GWP – Global Warming Potential), 
претставува мерка за оцена колку одредено количество стакленички гасови
придонесува кон глобалното затоплување. GWP се пресметува за одреден
временски интервал. 

- Според дефиницијата на IPCC (Меѓувладин совет за климатски промени), СО2 
се користи како референтна мерка за потенцијал за глобално затоплување
(GWP=1).

Потенцијал за глобално затоплување на различни стакленички гасови

Штетни емисии при енергетски трансформации
Еквивалентна емисија на јаглерод диоксид (CO2e)

- Еквивалентната емисија на јаглерод диоксид (CO2,e) е мерка која што се користи
за да се додадат (или да се споредат) емисиите од различни стакленички гасови, 
врз основа на нивниот GWP. 

- На пример, потенцијалот за глобално затоплување од емисија на метан (CH4) е
21. Тоа значи дека емисија од еден милион тони CH4 е еквивалентна на емисија
на 21 милион тони СО2

Одредување на примарна енергија и емисија на CO2

- Пресметувањето на примарна енергија и екв. емисија на СО2 се засновува врз
поглавјето 8 од EN 15603:2008 – Енергетски карактеристики на објекти; Вкупна
влезна енергија и дефиниција за енергетски износи

CO2,e = 1 x CO2 + 21 x CH4 + 310 x N2O + …



12

Штетни емисии при енергетски трансформации
Одредување на примарна енергија

Штетни емисии при енергетски трансформации
Фактори на примарна енергија и коефициенти на емисија на СО2

Факторите на примарна енергија и коефициентите на емисија на СО2 се
дефинираат на национално ниво, во зависност од користените енергетски
ресурси
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Штетни емисии при енергетски трансформации
Одредување на емисијата на СО2

Факторите на примарна енергија и коефициентите на емисија на СО2 се
дефинираат на национално ниво, во зависност од користените енергетски
ресурси

Методологија за пресметка на емисијата на СО2 –
според IPCC 
- За потребите на пресметка на емисијата на СО2 и други антропогени
стакленички гасови е развиена IPCC методологија (под закрила на UNFCCC).
- Поделба на стакленичките гасови според IPCC:

- Директни стакленички гасови (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6)
- Индиректни стакленички гасови (NOx, CO, NMVOC) и ЅО2

- Емисијата на стакленички гасови се пресметува за неколку сектори (области):

- Енергија (стационарни и мобилни извори) и тн. фугитивни емисии

- Производствени процеси (индустрија)

- Употреба на

- Земјоделство

- Промена на користењето на зејиштето и шумарство

- Отпад
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Методологија за пресметка на емисијата на СО2

- Во зависност од местото на настанување, се разликуваат директни и
индиректни емисии на СО2

- Директни емисии – настануваат на локацијата на непосредна
потрошувачка на енергија, како последица на согорување на фосилни
горива.
- Индиректни емисии – во случај на користење на ел. Енергија и топлина
произведени во ТЕЦ, топлани, котларници надвор од локацијата на
потрошувачката, до емисија не доаѓа на местото на потрошувачка, така
што е потребно да се пресмета индиректната емисија што настанува при
производството на ел. енергија и/или топлина.

- Потребни климатски податоци
- референтни податоци – збир одбрани климатски параметри
карактеристични за одредено подрачје.
- реални податоци – климатски податоци добиени со статистичка
обработка за подрачјето каде што е лоциран објектот

Методологија за пресметка на емисијата на СО2
Директни емисии

-При согорување најголем дел на С од горивото оксидира и се емитува како
СО2, а дел како СО, СН4 или NMVOC, кои исто така во одреден период (од
неколку денови до 12 год.) оксидираат до СО2.

- За пресметка на емисијата на СО2 поради согорување се применува изразот
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Методологија за пресметка на емисијата на СО2

Директни емисии


