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3. АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА НА
ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ЗГРАДИТЕ
3.4. Анализа на потрошувачката на енергија
Системи за греење
Извори на енергија и видови горива
Топлинска моќ на горивата
Поделба на горивата
Состав на горивата
Тврди горива (јаглен)
Течни горива
Гасни горива
Биомаса
Биогас
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Извори на енергија и видови горива
ЕНЕРГИЈА – способност на телата за вршење работа, ослободување
топлина, емитирање светлина

Корелации помеѓу единиците за енергија

Генерална поделба на изворите на енергија
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ФАКТ: И покрај несомнениот напредок во користењето на
обновливи енергетски ресурси, во современата
енергетика доминираат фосилните горива

Учество на одделни ресурси во снабдувањето со примарна
енергија во светот во 1973 и 2008 година, според IEA

Зошто е потребно добро управување со енергетските
текови?

Промена на цената на енергетските ресурси (1946-2012)
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Користење на обновливи извори на енергија?

Енергетски трансформации – неопходност! Загуби!
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Енергетски биланс – начин да се осознае ефикасноста!

Општо за горивните материи
ГОРИВО – Материја способна за активно соединување со О2 од воздухот, при
што интензивно се ослободува значително количество енергија во вид на
топлина.
Гориво – смеса од хемиски супстанции, согорливи и несогорливи компоненти.
СОГОРУВАЊЕ – Сложен физичко-хемиски процес на врзување на согорливите
компоненти од горивото со кислород, проследен со појава на пламен, при што
контролирано се ослободува енергија во вид на топлина.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОРИВАТА
- доволно количество, достапност и концентрација на одреден простор,
- цена,
- лесно палење (не многу висока точка на палење),
- погодност за транспорт и складирање,
- безбедносни услови (пожар, експлозија)
- нетоксични продукти од согорување

5

Општо за горивните материи
Поделба на горивата според агрегатната состојба и потеклото

Општо за горивните материи
Состав на горивата
- Масата на цврсти и течни горива се состои од органски дел, минерален
дел и влага
- Органски дел: сложени хемиски соединенија од јаглерод (C), водород
(H), кислород (O), дел од вк. сулфур (S) и азот (N)
- Минерален дел: силикати, сулфиди, карбонати, метални оксиди и др.
- Согорливи компоненти: C, H, S (делумно)
- Состав на гасни горива: согорливи гасови (CmHn, H2, CO, H2S), кислород,

несогорливи гасови (N2, CO2), штетни гасови (H2S, соединенија на
цијанид, ...)

- Природен гас – главно метан (СН4=85-98 %), мал процент С2Н6, С3Н8,
С4Н10 и потешки јаглеводороди, како и мал дел несогорливи гасови (N2,
CO2)
- Течен нафтен гас (или втечнет нафтен гас) – ТНГ (LPG): пропан и бутан
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Општо за горивните материи
Компоненти во состав на горивата
Јаглерод (С)
- Најважна горивна компонента, ја содржат сите горива
- топлинската моќ на горивото расте со зголемување на содржината на С

Водород (Н)
- Втора најважна горивна компонента во составот на горивата
- Н содржат сите горива (CmHn, H2)
- топлинската моќ на горивото значително расте со зголемување на
содржината на Н
- чист водород претставува исклучително квалитетно гориво

Општо за горивните материи
Компоненти во состав на горивата
Сулфур (S)
- Го има во речиси сите видови јаглен и течни горива
- Иако дел од Ѕ е согорлив, присуството во горивата е непожелно!
- Ѕ согорува до ЅО2 или ЅО3
- Штетни влијанија – врз луѓето, растителниот и животинскиот свет, појава на
нискотемпературна корозија, кисели дождови, ...

Кислород (О)
- Не согорува, но е неопходен за процесот на согорување
- Присуството на О во горивата е непожелно, затоа што ја снижува топлинската
моќ (внатрешна баласт во горивото)
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Општо за горивните материи
Компоненти во состав на горивата
Азот (N)
- Инеретн гас, не согорува (внатрешна баласт во горивото)
- Оксидација на азот на високи температури доведува до формирање азотни
оксиди NOx (NO, NO2, N2O) – токсични гасови
- Видови NOx според настанокот: термички, горивни и брзи
- NOx делуваат штетно врз луѓето, животинскиот и растителниот свет, а HNO3
(азотна киселина) е одговорна за појавата на кисели дождови

Влага (W, H2O)

- Непожелна компонента, ја снижува топлинската моќ
- Дополнително, при согорување се троши топлинска енергија за испарување
на влагата и за нејзино прегрејување до температурата на излезните гасови

Тврди горива
- Настанување – со карбонизација на вегетација пред повеќе милиони години,
во различни геолошки периоди
- Камен јаглен – геолошки најстаро тврдо гориво, компактна структура, голема
содржина на С, мала застапеност на испарливи материи
- Лигнит – рел. младо тврдо гориво, структура блиска до дрвна маса, помала
содржина на С, голема застапеност на испарливи материи, многу влага
- Кафеав јаглен и др. – помеѓу лигнит и камен јаглен
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Состав и топлинска моќ на цврсти горива

Брикет од кафеав

Камен јаглен

Кокс

јаглен

Течни горива
- Течна смеса од јаглеводородни соединенија и мал % други материи (W, A)
- Настанување – со распаѓање на органски материи од животинско и
растително потекло
- Иницијална рафинација на нафта се врши во рафинерии
- Фракциска дестилација – процес со кој се добиваат редица состојки (фракции,
компоненти)
- Деривати: бензин, петролеј, мазут, ЕЛ масло, керозин итн.
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Масло за ложење
- Течно гориво со просечен состав: 86 % С, 11-13 % Н, остаток О+N+S
Екстра лесно масло
- наменето за системи за греење и подготовка на санитарна топла вода
- умерено вискозен флуид, се користи без предзагревање
Тешко масло (мазут)
- наменето за поголеми енергетски постројки
- вискозен флуид, се користи со предзагревање (80-130оС)

Технички карактеристики на течни горива
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Природен гас
- смеса од гасни јаглеводороди, претежно метан (СН4=85-98 %), мал % потешки
јаглеводороди до пентан С5Н12 и несогорливи гасови (N2, CO2)
- се добива од самостојни подземни лежишта или заедно со нафта од нафтени
лежишта
- неотровен, без боја, вкус и мирис, полесен од воздух (0,73-0,85 kg/mn3) и
согорува со синкаст пламен
- одоризација – обележување на ПГ со додавање хемиски супстанции со
интензивен мирис (на пр. меркаптански соединенија), со цел да се осети
евентуално пропуштање на уредите и инсталациите
- ПГ претставува еколошки прифатлив енергент

Течен нафтен гас (ТНГ, LPG)
- смеса од јаглеводороди пропан и бутан (С3Н8, С4Н10)
- ТНГ при нормални услови е во гасна состојба и потежок од воздух; подот на
котларницата мора да биде над тлото
- се складира и се превезува во течна состојба, а се користи во гасна
- неотровен, без боја, вкус и мирис, за употреба се додава одорант

Технички карактеристики на гасни горива што се значајни од
аспект на ефикасна примена
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Биомаса (растителна биомаса, дрво)
- Природната дрвна маса содржи околу 50 % влага; по сушење 1 год. има 25-30
% влага
- Долната топлинска моќ зависи од видот на дрвната материја и од содржината
на влага

Некои технички карактеристики на растителна биомаса
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Биомаса - пелети
- Суровински материјал за производство: остатоци од преработка на дрво
(струготини, иверки), слама, стеблинки од пченка и др.
- цилиндрична форма, должина 20-50 mm, дијаметар 4-10 mm
- влажност ≤ 12 %
- долна топлинска моќ 17-18 MJ/kg = 4,7-5 kWh/kg
- производство – со пресување на многу висок притисок
- 2 kg пелети ≈ 1 L масло за ложење
- 1,85 kg пелети ≈ 1 m3 природен гас
- 650 kg пелети зафаќаат околу 1 m3 простор

Производсто на дрвени пелети
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Биомаса - брикети
- Гориво произведено од вситнето дрво и остатоци од преработка на дрво
(струготини, иверки), слама, стеблинки од пченка и др.
- содржина на влага 6-16 %
- долната топлинска моќ на брикетите најчесто е повисока од Hd на појдовниот
материјал
- производство – со пресување на висок притисок
- различна форма и димензии
- брикетите и пелетите се речиси неутрални горивни материи во однос на
емисијата на стакленички гасови

Топлинска моќ на горивата
- Долна топлинска моќ – топлина што се ослободува при согорување на 1 kg
или 1 m3 гориво, без искористување на топлината на кондензација на Н2О
(водната пара во гасовите не кондензира)
- Горна топлинска моќ – топлина што се ослободува при согорување на 1 kg
или 1 m3 гориво, со дополнително искористување на топлината на
кондензација на Н2О (водната пара од гасовите кондензира)
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Основни карактеристики на гасови што влегуваат во состав на
различни видови гасни горива

Некои карактеристики на најчесто применуваните гасни горива

Релативна густина, точка на палење, топлинска моќ и Wobbe-индекс на гасни
горива
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Карактеристики на согорување на чист јаглерод

Карактеристики на согорување на водород и јаглеводородни
соединенија
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Основни карактеристики на СН4 како горивна материја

Основни карактеристики на Н2О како работен медиум и влијание
врз топлинската моќ на горивата
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Основни карактеристики на Н2О како работен медиум

Равенка на реакција на водород (молски и масен биланс)
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Топлинска моќ на некои горива и теоретски количества на формиран
кондензат

Забелешка: Податоците наведени за ЕЛ масло се сведени на волумен од 1 литар
Состав на горивото: 86 % С, 13 % Н, 0,3 % Ѕ и 0,5 % О+N
Услов за примена на кондензациска техника: Водород во состав на
горивото!

Конверзија на финалната во потребна енергија
- Збирот на вкупно потребната енергија за греење,
ладење, вентилација, подготовка на СТВ и
осветлување, вклучувајќи ги загубите во
техничките ситеми (пумпи, вентилатори, ЕМ
погони и др.) се множи со соодветен фактор за
претворба, со цел да се одреди потребната
примарна енергија.
- Групирањето на одделни видови потрошена
енергија во објектот се врши во однос на изворот
за снабдување (на пр., топлина за греење од
согорување на гас во котелот, топлина за
подготовка на СТВ со примена на ел. Енергија,
топлина за ладење со ел. Енергија – со
коефициент на ладење на користениот ладилен
уред).
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Конверзија на финалната во потребна енергија
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