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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ
Опфат
Методологијата за определување (пресметка) на енергетските
карактеристики на зградите , претставува технички анекс на
Правилникот за енергетски карактеристики на згради.
Ги содржи општите одредби, пресметковните процедури за
потрошувачка на енергија во поедноставна форма и вклучува
препораки за мерки кај постоечките згради.
Методологијата опфаќа :
 Опис на основниот пристап,
 Обвивка на зградата,
 Инсталации во зградата,
 Појдовни вредности,
 Климатски податоци.
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ

Основни одредби

Пресметковен метод
Сеопфатен документ: СЕN/ТR 15615:2006
МКС ЕN ISO Cтандарди користени во пресметковниот метод
Предмет
ЕN референца
Греење
МКС ЕN ISO 13790
Барања за енергетска
МКС ЕN ISO 13779,
ефикасност
Вентилација
МКС ЕN ISO 15242
Греење
МКС ЕN ISO 15316-1,2,4
Ладење
МКС ЕN ISO 15243
Вентилација
МКС ЕN ISO 15241
Барања за финална
енергија
Санитарна топла вода
МКС ЕN ISO 15316-3
Осветление
МКС ЕN ISO 15139-1
Помошна енергија
МКС ЕN ISO 15603
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ

Основни одредби

Клима

Климатски податоци се претставени во Прилог.

Референтни алатки
Референтни стандарди, основа за пресметки :
МКС EN 15603:2009 - Енергетски карактеристики на згради - Севкупно
користење на енергија и дефиниција за рангирање на енергија (идентичен
со EN 15603:2008)
Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings

МКС EN ISО 13790:2009 - Енергетски карактеристики на згради – Пресметка
на влезна енергија за греење и ладење на простор (ISO 13790:2008)
(идентичен со EN 13790:2008)
Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling
(ISO 13790:2008)
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МКС EN ISО 13790:2009 - Енергетски карактеристики на
згради – Пресметка на влезна енергија за греење и ладење
на простор (ISO 13790:2008) (идентичен со EN 13790:2008)
Energy performance of buildings - Calculation of energy use for
space heating and cooling (ISO 13790:2008)

Различни начини на методи на пресметка
Два основни начини кај различните методи:
⎯ Методи за квази-стабилна состојба
Пресметки на топлинска рамнотежа во текот на доволно
долг временски интервал (обично од еден месец, или цела
сезона), со земање во обзир на динамички ефекти во
упростена форма.
⎯ Динамички методи
Пресметки на топлинска рамнотежа во кратки временски
интервали (вообичаено еден час), земајќи ги предвид
акумулацијата на топлината и динамиката на размената на
топлина.

МКС EN ISО 13790:2009 - Енергетски карактеристики на
згради – Пресметка на влезна енергија за греење и ладење
на простор (ISO 13790:2008) (идентичен со EN 13790:2008)
Energy performance of buildings - Calculation of energy use for
space heating and cooling (ISO 13790:2008)

Различни начини на метод на пресметка
Стандардот MKC ЕN ISO 13790 опфаќа три различни
нивоа на методот:
 Пресметка со месечни вредности ( месечна

квази-стабилна состојба). Дополнително, како
посебна опција - сезонски метод),
 Упростена пресметка со часовни вредности,
 Детална пресметка со часовни вредности
(детални часовни вредности со динамички
пресметки).

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ

Основни одредби

Вкупна и нето површина
Катната површина, како и кондициониранта катна површина се
утврдуваат од основниот проект, проект за изведена состојба,
или пак спрема фактичката состојба на лице место.
Односот помеѓу вкупната и кондиционираната површина може да се
усвои и како

Af,net = 0.8 Af,tot

11

5/6/2014

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ

Основни одредби

Енергетски барања ( Потрошувачка )
Во пресметките е вклучена потрошувачката на
енергија за:
•
•
•
•
•
•
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Греење,
Вентилација,
Климатизација ( вклучувајќи ладење, влажење, и
одвлажување),
Санитарна топла вода,
Осветление,
Помошна енергија.
5/6/2014

Зонирање
При пресметка на вкупната годишна влезна енергија,
може да се постави барање за определување на
зони во зградите.
 Пресметковните зони се определуваат, спрема
начинот на употреба и тоа како делови од зграда,
или градежна единица за домување и како нестамбени делови.
 Границите помеѓу зоните се одредуваат спрема
стандардот МКС ЕН 13790.
 Просторот во зградата помеѓу границите со еднакви
барања (температура, влажност, осветление) при
слични услови се вика ЗОНА.
 Вкупната потрошувачка на зградата е збир на потрошувачката во сите зони што и припаѓаат.
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Зонирање
Кондиционирана/некондиционирана зона
Кога зоната има исти барања за видот на кондиционирање (греење, ладење, вентилација, овлажување)
таа претставува кондициониран простор за обележување и за пресметка.
Некондиционирани простор, или простори, ќе се
разгледуваат во пресметката, само преку нивното
влијание на соседната зона (пренос на топлина со
кондукција) и треба да бидат јасно обележани како
такви.
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Зонирање
Снабдување по делови
Снабдување по делови подразбира делови од зградата, односно зони, кои се снабдуваат по ист
начин (греење, топла вода, вентилација, ладење,
или осветление).
Снабдувањето по делови, може да вклучува повеќе
од една зона и една зона може да опфаќа снабдување по делови делови од различни извори.
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Критериуми за зонирање
Зонирање на зграда се состои од два дела :
• Поставување на пресметки за потребите од енергија, кое што ги интегрира просториите со еднакви
потреби во зони,
• Онаму, каде што тоа е потребно, зградата ќе се зонира поинаку, во склад со потребите од финална
енергија, под критериуми за системите посебно
снабдување (греење, ладење, осветление, вода, и
вентилација).
 Зградите за домување се смета дека се употребуваат како единствен профил на употреба, затоа
пресметките се базираат на единствена зона.
 Нерезиденцијалните згради, можат да имаат повеќе
зони, односно повеќе профили на употреба.
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Критериуми за зонирање
а) Општо
Критериуми за зонирање за пресметка на вкупната
годишна влезна енергија зонирањето зависи од
доминантниот начин на употреба и видот на
зградата, до колку односот на друг начин на употреба
или вид на зграда не надминува 10 % од бруто
површината, или 50 м2. Ако ова ограничување е
надминато, се приме-нуваат критериумите б) и д).
б) Вид на зграда
Кога различни делови на зградата припаѓаат на
различен тип ( лесен, среден, тежок), тие соодветно
ќе бидат пресметнувани како различни зони.
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Критериуми за зонирање
с) Услови на употреба ( профили на употреба)
Кога условите на употреба се разликуваат спрема
долните критериуми, таквите делови од зградата ќе
се сметаат како различни зони:
• Топлински добивки од луѓе, опрема, осветление,
• Бројот на измени на воздух,
• Топлина од осветление,
• Ориентација.
д) Критериумот 4К (спрема МКС ЕН 13790) се смета за
гранична вредност за пресметка на топлински проток
помеѓу две соседни зони. Ако собната температура
во две соседни зони се разликува за повеќе од 4К,
овие зони можат да се пресметнуваат посебно.
Разликите ќе бидат прикажани сумарно.
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Критериуми за зонирање за пресметка на
финалните потреби за енергија
Зонирањето во деловите пресметките на финалната
потреба за енергија на снабдителниот систем ги
задоволува СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ :
 Греење, ладење и климатизација – Инсталација

Ако повеќе од 80% од зградата (бруто катна
површина) се снабдува од ист систем за греење,
ладење и климатизација, не е потребно
понатамошно зонирање на кондиционираниот
простор.
• Зоните се групираат согласно барањата на
функциите за греење, ладење, овлажување и
одвлажување.
•
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Критериуми за зонирање за пресметка на
финалните потреби за енергија
 Грејни системи и системи за санитарна топла

вода: зоните снабдувани од различни системи ќе се
пресметуваат поодделно (повеќеродни системи). Ако
повеќе од 80% од зградата (бруто катна површина) се
снабдуваат од ист греен систем не е потребно зонирање на кондиционираниот простор. Ако греењето,
или третманот на санитарната топла вода не е заеднички (разлики во дистрибуцијата на топлина,
складирање и испоорака) грејниот и вреловодниот
систем треба да се разгледува одделно.
Критериумите за зонирање се валидни за секој систем
посебно. Критериумите за зонирање се валидни за
секој систем индивнидуално.
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Критериуми за зонирање за пресметка на
финалните потреби за енергија
 Ладилни системи: зоните снабдувани од различен

систем треба да се пресметнуваат поодделно. Ако
повеќе од 80% од зградата (бруто катна површина) се
снабдува од ист ладилен систем, не е потребно
зонирање на кондиционираниот простор.
 Систем за осветление: зоните кои се опремени со
различен систем за осветление треба да се
пресметнуваат поодделно. Ако повеќе од 80% од
зградата (бруто катна површина) се снабдува од ист
систем за осветление не е потребно зонирање на
кондиционираниот простор.
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Повеќеродни системи
Преглед на повеќеродните системи
Зависно од составните компоненти, повеќеродниот
систем има загуби при генерирање, ракување,
складирање и испорака.
Во главно, грејните и ладилните системи можат да
бидат поделени во 3 категории:
 Воздушни системи за климатизација,
 Системи базирани на вода како носител на
топлина и студ, (хидроник системи)
Во употреба се значително различни изведби.
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Поделба на загубите при испорака,
дистрибуција, распределба, складирање
Повеќеродните системи треба да ги делат загубите во
пресметнуваната зона, спрема :
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Загуби при испорака



Дистрибутивни загуби



Загуби при складирање



Загуби при распределба



Помошна енергија
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Поделба на загубите при испорака,
дистрибуција, распределба, складирање
 Загуби при испорака

Загубите при испорака се однесуваат на целиот дел кој
се снабдува и потоа се проценува, спрема барањата на
греење
и/или ладењето на зоните.

 Дистрибутивни загуби

Дистрибутивните загуби се однесуваат на целиот дел
кој се снабдува и потоа проценет сообразно бруто
површината распределена по зони.

 Загуби при складирање

24

Загубите при складирање се однесуваат на целиот дел
кој се снабдува и потоа се проценува спрема барањата на
греењето и/улу ладењето на зоните. Складирањето на
топлина е потполно ефективно во зоната каде што е
поставен резервоарот за складирање.
5/6/2014

Поделба на загубите при испорака,
дистрибуција, распределба, складирање
 Загуби при распределба
Загубите при распределба се однесуваат на
целата површина која се снабдува и потоа се распределува на барањата за греење/ладење на соодветните
зони.
 Помошна енергија
Помошна енергија се пресметнува за секој
инсталационен систем во подрачјата на испорака,
дистрибуција, складирање, распределба или снабдување на соодветните зони.
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Енергетски барања
Годишни потреби од влезна енергија
Вкупна годишна влезна енергија е износот на енергија за покривање
на годишните барања за просторно греење, санитарна топла вода и
ладење.
Годишните барања за енергија Qan е определено спрема:

Qan = QH ,an + QC ,an + QV ,an + QW ,an + WA,an + WL ,an − Qrvd ,an
каде:
QH,аn – Годишна потреба од влезна енергија на зградата за греење, спрема МКС ЕН ИСО 15613-1,2 и 4
QC,аn – Годишна потреба од влезна енергија на зградата за ладење, спрема МКС ЕН ИСО 13779
QV,аn – Годишна потреба од влезна енергија на зградата за вентилација, спрема МКС ЕН ИСО 15241
QW,аn – Годишна потреба од влезна енергија на зградата за санитарна топла вода, спрема МКС ЕН
ИСО 15316-3-1
WA,аn – Годишна потреба од влезна енергија на зградата за помошна енергија,
WL,аd – Годишна потреба од влезна енергија на зградата за осветление, спрема МКС ЕН ИСО 15139
Qrvd,аn – Годишна повратна енергија,
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Енергетски барања
Специфични барања за вкупна годишна влезна
енергија кои се однесуваат на бруто кондиционираната површина
Специфични барања за вкупна годишна влезна енергија
Qan,f кои се однесуваат на бруто катна површина се
определуваат како што следи:

Qan , f

Qan
=
Af

каде:
Qan – вкупна годишна влезна енергија, kWh/a
Аf – бруто катна кондиционирана површина, m2
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Енергетски барања
Специфични енергетски барања базирани на бруто
кондиционираната површина
Специфични барања базирани на бруто кондиционираната површина се определуваат како што следи:

Qan , f = QH ,an , f + QC ,an + QV ,an + QW ,an + WA,an + WL ,an − Qrvd ,an
каде:
QH,аn,f – Cпецифично енергетско барање за греење, спрема МКС ЕN ISО 15613-1,2 и 4
QC,аn,f – Cпецифично енергетско барање за ладење, спрема МКС ЕN ISО 13779
QV,аn,f – Cпецифично енергетско барање за вентилација, спрема МКС ЕN ISО 15241
QW,аn,f – Cпецифично енергетско барање за санитарна топла вода, спрема
МКС ЕN ISО 15316-3-1
WA,аn – Cпецифично енергетско барање за помошна енергија,
WL,nd – Cпецифично енергетско барање за осветление, спрема МКС ЕN ISО 15139
Qrvd,аn – Cпецифична годишна повратна енергија,
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Поедноставена процедура

Опфат на апликацијата
Поедноставена процедура е применлива само кај постоечки згради, со поедноставување на геометријата на
зградата, градежната физика и инсталациите.
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Геометрија на зградата
Во поедноставена процедура, геометријата на зградата, може да ссе
определува, спрема:
 Зградите може да се разгледуваат како еднакви кубоиди ( основата, или правоаголна со L, Т, U, или кружна форма), при што
издадените делови (еркери), или слични облици се занемарени.
Во детали, треба да се постапи, спрема:
•
•
•
•

Лоцирање на површината (еквивалент на површината), имајќи го во
предвид горното,
Одредувањње на број на катови (само кондиционирани),
Дефинирање на просечни бруто катни висини,
Одредување на просечна нето катна висина.

 Одредување на основниот волумен на кондиционираните катови и

нивната површина спрема поедноставена метода,
 Проценка на односот на прозорци и површините на фасадите со
обзир на ориентацијата,
 Било каков општ кондициониран тавански простор ориентиран
аналогно (спремна претходните точки) кон кореспондентниот
волумен, придружената основна површина, придружените
надворешни градежни површини и површините на кровните
5/6/2014
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прозорци.

Геометрија на зградата
 Запис на следните елементи, каде проекцијата на

издадени делови и кровни усеци, или кровни конструкции не поголеме од 0.5 м не се зема во предвид:
•
•
•

Хоризонтална проекција на на издадени места ( пр.
Скалишта)
Вертикална проекција, или издадени места ( пр. cтреи,
балкони),
Кровни усеци, или кровни конструкции (пр. тeраси, баџи).

 Модификации на точките 4.2.1. до 4.2.4 во површи-
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ната, како резултат на мултиплицирање на фасадата,
или кровната површина, зависно од бројот на проекции од издадените делови и кровни усеци или кровни
конструкции спрема точка 4.2.5. со 1.05n каде n е
бројот на хоризонтални и/или вертикални проекции на
издадените делови и кровни усеци или кровните
конструкции.
5/6/2014

Геометрија на зградата
Следните примери можат да се наведат како чести:
1.051 ( n=1),
Затворено кондиционирано скалиште : 1.051 ( n=1),
Еркер на фасадната површина : 1.052 ( n=2, вертикално и
хоризонтално),
Лоѓии нас две фасади долж оската на прозорците :
1.051 ( n=1),
Баџа на кров на две кровни површини : 1.052 ( n=2),
 Со модификациите од точка 4.6.2, фасадната површина

соодветно се зголемува. Бруто катната површина
останува незасегната од овие модификации,
 Натамошни пресметки со расположиви програми врз
основа на резултати од определување на маси.
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Градежна физика
Усвоени вредности
За едноставни пресметки на барањата за енергија, при
прелиминарни проценки, можат да се користат ориентациони
вредности за U наведени во Табела.
Ваквите вредности можат да бидат проверени на лице место со
мерење со соодветна опрема, т.е. до колку има расположиви
валидни податоци точно да се пресметаат
Период на градба /
Тип на градба
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ПП

П

НЗ

К

ПР

Пред 1965

1.40

0.78

1.74

-

3.6

1965 – 1980

1.2

0.78

1.34

0.65

2.7

1981 – 1991

0.63

0.69

0.93

-

2.5

1991 – до денес

0.37.

0.46

0.66

0.37

2.4

Стандардна структура

1.10

1.05

1.15

0.45

2.5

Монтажен систем

0.85

0.37

1.90

0.45

3.00

Кратенки: ПП – Под над подрум, П – Плафон на завршен кат,
НЗ – Надворешен ѕид, К – Кровна облога, ПР - Прозорец
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Градежна физика
Потребите од енергија за нови згради, што треба
да се осовременат:
Коефициентите на премин на топлина низ обвивката
на зградата треба да се пресметаат дополнително,
односно да бидат дефинирани во основниот проект
на новопроектираната зграда.
Потрошувачка кај постоечки згради:
Како верифицирани влезни податоци ќе се сметаат
оние од заверен проект на изведена состојба.
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СИСТЕМИ ЗА СНАБДУВАЊЕ

Во Методологијата се наведуваат повеќе доста сретнувани системи, како типски решенија, кои можат да се
користат во пресметките.
Кај постоење на информации за реална структура на
системот, треба да се земат како такви.
Во случај кога ниедна од наведените конфигурации не е
адекватна на актуелната конфигурација, системот треба
точно да се пресмета. Ова е применливо во инсталации
за ладење, климатизација, и осветлување во нерезиденцијални објекти.
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Систем 1 : Стандарден котел
( температура на системот 90/70 оС )
Податоци:
Централно снабдување со топлина на зградата, дистрибуција на вода низ
циркулационен круг, греење на просторот со радијатори, дистрибуција и
вертикални цевки во некондиционираниот дел на зградата, поврзувачки
линии во кондиционира-ниот дел од зградата, година на производство на
котелот иста со зградата, неизолирана арматура, линиите за
поврзување на резервоарот за складирање – неизолирани.
 Санитарна топла вода:
•
Одвод на топлина: мешачки батерии за санитарна топла вода,
•
Дистрибуција на топлина: неизолирани цевки,
•
Склад на топлина: индиректно загреван резервоар за врела вода,
 Греење на просторот:
•
Одвод на топлина: радијатори – подесување со вентили (мануелно),
•
Дистрибуција на топлина: неизолирани цевки,
•
Склад на топлина: •
Снабдување со топлина: стандарден котел.
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Систем 2 : Нискотемпературен котел
( температура во системот 70/55 оС )
Податоци:
Централно снабдување на зградата, дистрибуција на вода низ циркулациони
кругови, просторно греење со радијатори, дистрибутивни и вертикални
цевки во некондициониран сектор на зградата, поврзувачки линии во
кондиционираниот дел, неизолиран фитинг, линиите на резервоарот на
топлина неизолирани.
 Санитарна топла вода:
•
Одвод на топлина: мешачки славини за топла вода,
•
Дистрибуција на топлина: изолирани цевки, однос на дебелината на
изолацијата 1/3 од дијаметарот на цевката,
•
Складирање на топлина: индиректно греан резервоар за топла
вода,
•
Снабдување со топлина:  Греење на просторот:
•
Топлински излез: регулација на секоја просторија поединечно со
термостатски вентили,
•
Дистрибуција на топлина: изолирани цевки, однос на дебелината на
изолацијата 1/3 од дијаметарот на цевката,
5/6/2014
37 • Склад на топлина: •
Снабдување со топлина: нискотемпературен котел.

Систем 3 : Изотермен систем комбиниран со гас
( температура во системот 70/55 оС )
Податоци:
Децентрализирано снабдување со топлина, комбинирано снабдување со
топлина за санитарна топла вода и греење на просторот, без
циркулациони линии, греење на просторот со радијатори, без линии
за дистрибуција и вертикали, поврзувачки линии во
кондиционираниот дел на зградата, фитингот неизолиран.


Санитарна топла вода:
•
Топлински излез: мешачка славина за топла вода,
•
Дистрибуција на топлина: неизолирани цевки,
•
Складирање на топлина: нема,
•
Снабдување со топлина: -

 Греење на просторот:
•
Одвод на топлина: радијатори – подесиви контролни вентили
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•
•
•

(рачно),
Дистрибуција на топлина: неизолирани цевки,
Склад на топлина: Снабдување со топлина: комбинирана гасна изотерм. единица.
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Систем 4 : Топлификација
( температура во системот 70/55 оС )

Податоци:
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Систем 5 : Единечна печка

Податоци:
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Систем 6 : Термички соларен систем
( само за едно фамилијарни куќи )

Податоци:
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Систем 7 : Топлнска пумпа
( температура во системот 40/30 оС )

Податоци:
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Систем 8 : Топлинска пумпа

( температура во системот или 55/45 оС или 7/12 оС )
Податоци:
Централно снабдување со топлинска енергија, комбинирано снабдување со топлина за санитарна
топла вода и греење и ладење на просторот, дистрибуција на водата за греење/ладење низ
циркулационен цевен систем, греење/ладење на просторот со вентилатор конвектори и/или
единици за обработка на воздух, радијаторски систем само во ограничени делови, дистрибутивните и вертикалнните цевки во некондициониран дел од зградата, поврзувачките линии
во кондиционираниот дел од зградата, поврзувачките линии во кондиционираниот дел од
зградата, изолиран фитинг, поврзувачките линии за складот на топлина – неизолирани.
Санитарна топла вода:
•
Топлински излез: Мешачка славина за топла вода,
•
Дистрибуција на топлина: изолирани цевки, однос на дебелината на изолацијата 1/3 од
дијаметарот на цевката,
•
Складирање на топлина: резервоар со индиректно греана топла вода (склад на
топлинска пумпа),
•
Снабдување со топлина: воздушна топлинска пумпа.
Греење и ладење на просторот
•
Одвод на топлина, регулиран со собен термостат, зонска контрола и тајмер,
•
Дистрибуција на топлина: изолирани цевки, однос на дебелината на изолацијата 1/3 од
дијаметарот на цевката,
•
Складирање на топлина: индиректно, топлинска пумпа,
со топлина: топлинска пумпа воздух-вода, топлинска пумпа подзема вода5/6/2014
43 • Снабдување
вода, вршен котел.

Систем 9 : Комбинирано снабдување
(температура во системот 55/45 оС 7/12 оС)

Податоци:
Снабдување од топлификационен систем, комбиниран со
ладилник/топлинска пумпа распределба на вода за
греење/ладење низ циркулационен цевен систем,
греење/ладење со радијатори, вентилатор конвектори и клима
комори, дистрибутивните и вертикални цевки во
некондиционираниот дел на зградата, целосно изолирана цевна
мрежа.
Третман на просторот:
 Топлински излез: собен термостат со повеќезонска контрола и
тајмер
 Дистрибуција: изолирани цевки, однос на изолацијата со
дијаметарот на цевката 1/3
 Складирање на топлина: индиректно, топлинска пумпа
 Снабдување со енергија: топлификација, ладилник/топлинска
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Препорачани мерки за постоечки згради
Општо
Врз основа на техничката проценка на зградата и специфицираните податоци, а се со цел за намалување на емисиите на
стакленички гасови, треба да се разгледаат соодветни сугестии и
препораки во склад со економските аспекти, спрема ЕН 15459,
низ следните мерки :
 Подобрувањена термичкиот квалитет на обвивката од
зградата,
 Подобрувбање на енергетската ефикасност на техничките
инсталации во зградата.
 Зголемување на употребата на обновливи извори на
енергија,
 Подобрување на организацијата.
Најмалку следните мерки, треба да се вградат во препораките:
• Неопходни мерки за да се подобри класата на енергетскиот
сертификат,
5/6/2014
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Обвивка на зградата ( енвелопа )

Мерките неопходни за оценка на термичкиот квалитет
на обвивката на зградата, можат да вклучат :
• Изолација на плафонот, или таванот на највисокиот кат,
• Поставување на надворешна топлинска изолација,
• Замена на прозори,
• Изолација на плафонот во подрум.

46

5/6/2014

Куќни инсталации
Мерките базирани на техничката оценка
инсталациите, може на пример да вклучат :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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на

системите

и

Изолација на цевките во некондиционираните простории,
Инсталација на систем за контрола, кој ги опфаќа добивките
на топлина,
Прилагодување на номиналниот капацитет на снабдителниот
систем за покривање на барањата,
Интеграција на оптималните перформанси на топл. пумпи,
Подесување / хидрауличко нивелирање,
Инсталирање на системи за поврат на топлина,
Прилагодување на протокот на вентилациониот систем до
задоволување на барањата,
Оптимизација на периодот на работа (работно време),
Природно ладење,
Прилагодување на ладилната снага со инсталирање на склад
на студ,
Комбинирана употреба на топлина и студ,
Оптимизација на улогата на дневната светлина,
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Оптимизација на ефикасноста на осветлението.

Додаток кон Методологијата

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

СОДРЖИНА - Додаток
 Главни симболи
 Индекси

 Класификација на зградите
 Енергетски барања на зградите
 Енергетски барања за греење
 Вкупно топлински загуби
 Барања за енергија за ладење
 Утилизационен коефициент
 Енергетски барања за вентилација
 Енергетски барања за санитарна топла вода
 Енергетски барања за осветление

 Технички загуби
 Помошна енергија
 Барања за помошна енергија за греење
 Помошна енергија за ладење
 Помошна енергија за вентилација
 Помошна енергија за санитарна топла вода

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Во Додаток, се наведуваат главните ознаки (симболи) и индексите
кои се користени во Метологијата (спрема МКС ЕН 15615)
Симболи ( пример )
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Во Додаток, се наведуваат главните ознаки (симболи) и индексите
кои се користени во Метологијата (спрема МКС ЕН 15615)
Симболи ( пример )
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Во Додаток, се наведуваат главните ознаки (симболи) и индексите
кои се користени во Метологијата (спрема МКС ЕН 15615)
Симболи ( пример )
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Во Додаток, се наведуваат главните ознаки (симболи) и индексите
кои се користени во Метологијата (спрема МКС ЕН 15615)
Индекси ( пример )
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Класификација на зградите
Карактеристични параметри
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Класификација на зградите
Карактеристични параметри

• Број на денови на користење во Јануари, Фебруари,
..., Декември
• Број на часови на користење во денот, h/den
• Број на денови на користење во годината, den/god
• Дневно работно време, h/den
• Ноќно работно време, h/den
• Дневно работно време – Вентилација, h/den
• Годишно работно време - Вентилација, h/den
• Дневно работно време - Греење h/den
• Годишно работно време - Греење, h/den
• Дневно работно време – Ладење, h/den
• Работно време на ноќна вентилација h/den
• Годишно работно време - Ладење, h/den
• Зададена собна температура – Греење
• Енергетски ефикасен број на изм. на воздухот, 1/h
• Број на изм. на воздухот со природна вентилација,1/h
• Енергетски ефикасен број на измени на воздухотноќе, 1/h
• Осветление, lx
• Внатрешни добивки на топлина при греење, W/m2
• Внатрешни добивки на топлина при ладење, W/m2
• 54
Топлина за санитарна топла вода, W/m2

Видови на згради
•
•

Едно фамилијарни куќи
Куќи со повеќе
семејства,

•

Општински објекти

•

Детски градинки

•

Училишта,

•

Факултети,

•

Болници,

•

Старски домови,

•

Пансиони,

•

Хотели,

•

Ресторани,

•

Јавни места,

•

Спортски објекти,

•

Комерцијални згради,

•
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Затворени базени

Енергетски барања на зградите
Вкупно енергетско барање на зграда

Q = QH ,nd + QC ,nd + QV ,nd + QW ,nd + WA,nd + WL ,nd − Qrvd
Каде :
QH,nd – Вкупно енергетско барање за греење, Wh
QС,nd – Вкупно енергетско барање за ладење, Wh
QV,nd– Енергија за вентилација, Wh
QW,ng – Вкупно енергетско барање за санитарна топла вода , Wh
WA,nd – Барање за помошна енергија, Wh
WL,nd –Енергија за осветление, Wh
Qrvd – Повратна енергија , Wh
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Енергетските барања, треба да се пресметаат на
годишно ниво, за сите зони од зградата
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Енергетски барања за греење
Вкупно енергетско барање за греење (QH,nd ) е:

QH ,nd = Qht − η H , gn ⋅QH , gn

(Wh)

Каде :
QH,nd – Енергетско барање на зградата за греење, Wh
Qht – Премин на топлина за покривање на сите топлински загуби
(трансмисија, инфилтрација) , Wh
QH,gn – Топлински добивки од сончево зрачење низ прозорците и
интерни топлински добивки осветление, уреди и добивки од
луѓе , Wh
ηH,gn – Утилизационен коефициент за топлински добивки
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Енергетски барања за греење - Вкупни
топлински загуби

Qht = H ⋅ (θ set , H − θ e )⋅t

(Wh)

каде :
Н – Коефициент на топлински загуби, W/K, W/К
θset,H –Внатрешна температура (зададена вредност, set-point,
греење), оС
θe – Просечна надворешна температура за време на
пресметковниот период, оС
t – времетраење на пресметковниот период, h
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Енергетски барања за греење - Вкупни топлински
загуби

Aко треба да се разгледува зададената температура во намален интензитет на
системот set-back (прекинливо греење ноќе, за викенди и празници), барањето
за енергија за покривање на вкупниот пренос на топлина Qht, се пресметнува
спрема следната фоемула ( отстапување од МКС ЕН 13790):

Qht = H ⋅ (θ set , H − θ e )⋅t set , H + H ⋅(θ int erm , H − θ e )⋅tint erm , H

Ознаки :
Qht – Пренос на топлина за покривање на топлинските загуби, Wh
H - Коефициент на топлински загуби, W/K
θset,H – зададена set-point температура, внатрешна температура, °C.
θinterm,H – зададена температура во намален интензитет на системот, set-back,
внатрешна температура, °C.
θe - просечна температура на надворешен воздух во пресметковен период, °C.
tset,H - Времетраење на пресметковен период со зададена вредност, set-point
внатрешна температура, h
tinterm,H - Времетраење на пресметковен период со зададена температура во намален
интензитет на системот, set-back, внатрешна температура, h
Ако треба да се разгледува зададената температура при намален интензитет на
системот, set-back, се применува истиот пристап на поделба на Δθ и периодот
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на пресметка и кај следните равенки.

Коефициент на топлински загуби
H = H tr + H i ,ve
Енергија за покривање на топлински загуби

Qtr = H tr ⋅(θ H − θ e )
Ознаки :
Htr - Коефициент на трансмисиони топлински загуби (кон околина),
W/K
Hi,ve - Коефициент на вентилациони топлински загуби од
инфилтрација и природна вентилација, W/K
θH - Внатрешна зададена температура во просторија (сет поинт), °C.
θe - средна температура на надворешен воздух во пресметковен
период, °C.
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t - Времетраење на пресметковен период, h

Коефициент на топлински загуби
Коефициент на топлински загуби од трансмисија низ обвивка од
зграда ( од внатрешност на објект, кон надворешна средина )

H tr = ∑ Ai ⋅U i + ∑ Ψk ⋅ lk + ∑ χ j
i

k

j

Ознаки
Htr - Коефициент на трансмисиони топлински загуби (кон околина),
W/K
Ui - Коефициенти на премин на топлина за градежните елементи од
обвивката на зградата, W/(m2 K)
Ai - Површини на оградувачки елементи од градежната конструкција
на обвивката од зградата, m2
Ψk - Линиски коефициенти за премин на топлина за топлински
мостови, W/m
lk - Должини на линеарни топлински мостови, m.
Χj - Коефициенти на премин на топлина од точкести топлински
мостови, W/Parcе.
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ВЕНТИЛАЦИОНИ ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ
Потребна енергија за покривање на топлински загуби од инфилтрација и
природна вентилација за греан простор :

Qi ,ve = H i ,ve ⋅ ( θ H − θ e )⋅t
каде :

H i ,ve = ρ a ⋅ca ⋅qi ,ve

и

qi ,ve = n⋅V

Ознаки
Hi,ve - Коефициент на вентилациони топлински загуби од инфилтрација и природна
вентилација, W/K
ρaca - Волуменски топлински капацитет за воздух ( ~0.33 Wh/m3К )
θH - Внатрешна зададена температура во просторија (сет поинт), °C.
θe - средна температура на надворешен воздух во пресметковен период, °C.
t - Времетраење на пресметковен период, h
qi,ve - Часовен проток на воздух низ греаниот простор ( од инфилтрација и природна
вентилација ), m3/h
V - Волумен на геан простор, m3/h
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n61- Број на измени на воздух во просторот, izmeni/h

Вкупни топлински добивки

Qgn = Qsol + Qtr + Qint
каде :

Топлински добивки од сончево
зрачење

Qsol = ∑ Φ sol ,k ⋅t
Ознаки
Qsol – Toплински добивки од зрачење, W
Qtr – Toплински добивки од трансмисија,W
Qint – Toплински добивки како збир од внатрешни
извори на топлина ( осветление, луѓе,
апарати и опрема, и др.), W
Qsol – Toплински добивки од сончево зрачење, W
Фsol,k – Toплински флукс на сончево зрачење, W
t - Времетраење на разгледуван месец, или
сезона, h
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Доток на топлина од зрачење
низ елементи од зградата

Φ sol ,k = Fsh,ob,k ⋅ Asol ,k ⋅I sol ,k − Fr ,k − Φ r ,k
Ознаки
Fsh,ob,k – Коефициент на намалување
заради засенчување од
надворешните препреки на
ефективните собирни површини
изложени на сончевото зрачење к
Asol,k – Ефективна собирна површина к со
зададена ориентација и агол на
наклон, m2
Fr,k – Фактор на обликот, помеѓу
елементот од зградата к и небото
Фr,k – Дополнителен топлински тек заради
топлинско зрачење од небото кон
елементот од зградата к
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Директните сончеви добивки, Qsol,d се земаат предвид преку
ефективната сончева приемна површина на застаклената
обвивка, дадена со равенката:

Asol = FSh , gl ⋅ g gl ⋅(1 − FF )AW , p
Каде:

m2

FSh,gl - коефициент на засенчување од подвижни сенила,
Ggl - вкупен премин на топлина од застаклување, или транспарентен дел од
елементот,
FF - Коефициент на рамка
Aw,p - Вкупно проектирана површина на застаклениот елемент (на пр.
Површина на прозорец), m2

Индиректните сончеви добивки, Qsol,i низ непрозрачни елементи се
сметаат за многу мали и делумно компензирани со загубите
на зрачење од зградата кон небото.
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Индиректните сончеви добивки, можат да бидат важни само за
темни, лошо изолирани површини, или големи површини
изложени кон несончено небо.

Asol = Rse ⋅U C ⋅Ac
Каде:



m2

αS.c - Бездимензионален апсорпционен коефициент за соларно



зрачење на непроѕирен дел,
Rse – Конвективен топлински отпор на надворешната површина на
непроѕирен елемент, m2 K / W
Uc – Коефициент на премин на топлина на непроѕирен дел, m2 K



Ac - Проектирана површина на непроѕирен дел, m2



Индиректните сончеви добивки, Qsol,i низ непроѕирни елементи се
сметаат за многу мали и делумно компензирани со загубите
на зрачење од зградата кон небото.
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Топлинско зрачење кон небото претставува дополнителна загуба на
топлина (W ), спрема :

Φ r ,k = Rse ⋅U⋅Ac⋅hr ⋅∆θ er
Rse – Отпор на надворешната површина на непроѕирен елемент, m2K/W
Uc – Топлински пренос на непроѕирен елемент, m2K
Ac – Проектирана површина на непроѕирен елемент, m2
hr – Коефициент на надворешен пренос на топлина, W/m2K
Δθer – Просечна разлика помеѓу надворешната температура на воздухот и видливата
температура на небото, K

Топлинските добивки од пренос (W h), се :

Qtr = H tr ⋅ (θ set ,C − θ e )⋅t
Htr – Коефициент на топлински добивки, W/K
θс - θe – Температурна разлика помеѓу просечните внатрешни и надворешни
температури во пресметковниот период, оС
t – Времетраење на пресметковниот период, h
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ

Коефициент на топлински загуби од трансмисија низ обвивка од зграда
( од внатрешност на објект, кон надворешна средина )

H tr = ∑ Ai ⋅U i + ∑ Ψk ⋅ lk + ∑ χ j
i

k

j

Ознаки
Htr - Коефициент на трансмисиони топлински загуби (кон околина), W/K
Ui - Коефициенти на премин на топлина за градежните елементи од
обвивката на зградата, W/(m2 K)
Ai - Површини на оградувачки елементи од градежната конструкција на
обвивката од зградата, m2
Ψk - Линиски коефициенти за премин на топлина за топлински мостови, W/m
lk - Должини на линеарни топлински мостови, m.
Χj - Коефициенти на премин на топлина од точкести топлински мостови,
W/Parcе.
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Внатрешни добивки Qint, се делат на добивки од уреди )осветление и
различна опрема и хумана метаболитична топлинска дисопација:

Φ int = ∑ Φ i ,k ⋅ t = Φ l ⋅tl + ΦV ⋅tV + Φ m ⋅t m
k

каде :
Фi,k – Просечен проток на топлина од внатрешен извор k, W
t – Пресметковен период, h
Фl – Просечна снага на осветление, W
Фvar – Просечна снага на различната опрема, W
Фm – Метаболитичка топлина од луѓето во зградата, W
tl – Период на работа на осветлението, h
tvar – Период на работа на различната опрема, h
tm – Период на присуство на луѓе во зградата, h
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Утилизационен коефициент
Утилизационен фактор на греење, се пресметнува
спрема формулата :

η H , gn

1− γ
=
1 − γ a +1

η H , gn

a

a
=
a +1

ako

ako

γ C ≠1

γ C =1

каде :
γΗ – Однос добивки/загуби
а – Нумерички параметар зависен од временската константа τ,
види подолу
68

5/6/2014

Утилизационен коефициент - Греење
Односот добивки/загуби е :

γH =

QH , gn
Q

ht
каде :
QH,gn – Вкупно топлински добивки, Wh
Qht – Количество на топлина за покривање на топлинските загуби
со пренос, вентилација и инфилтрација, Wh

Нумеричкиот параметар а, зависен е од временската
константа τ, спрема :

a = aH ,0 +

τ

τ

H ,0
каде :
аH0 – Нумеричка константа зависна од пресметковниот метод
За месечни пресметки, а0 = 1
τ – Временска константа
τ H0 – Нумеричка константа зависна од пресметковниот метод
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За месечни пресметки, τ 0 = 15

Утилизационен коефициент - Греење
Временската константа τ што ја карактеризира интерната топлинска инерција на загреваниот простор, се
пресметнува спрема формулата :

τ = a H ,o +

C H ,m
H

( h)

каде :
СH,m – Интерен топлински капацитет, кој што е складирана топлина
во структурата на зградата кога температурата варира синусоидно
во период од 24 часа со амплитуда од 1 К.
Н – Специфичен коефициент за топлина на зградата, W/К
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Утилизационен коефициент - Ладење
Утилизационен коефициент на ладење, се
пресметнува спрема формулата :

ηC , gn

1− γ a
=
1 − γ a +1

ηC , gn

a
=
a +1

aкк

aкк

γ C ≠1

γ C =1

каде :

γС – Однос добивки/загуби

а – Нумерички параметар зависен од временската константа τ
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Утилизационен коефициент - Ладење
Односот добивки/загуби се пресметнува како :

γC =

QC , gn
QC

каде :
QC,gn – Вкупно топлински добивки, Wh
QC – Количество на топлина за покривање на топлинските загуби
со пренос, вентилација и инфилтрација, Wh
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Утилизационен коефициент - Ладење
Нумеричкиот параметар а, зависен е од временската
константа τ, спрема :

a = aC , 0 +

τ
τ C ,0

каде :
аС0 – Нумеричка константа зависна од пресметковниот метод
За месечни пресметки, а0 = 1
τ – Временска константа
τ С0 – Нумеричка константа зависна од пресметковниот метод
За месечни пресметки, τ 0 = 15
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Утилизационен коефициент - Ладење
Временската константа τ што ја карактеризира интерната топлинска инерција на загреваниот простор, се
пресметнува спрема формулата :

τ=

CC , m
H

( h)

каде :
СС,m – Интерен топлински капацитет, кој што е складирана топлина
во структурата на зградата кога температурата варира синусоидно
во период од 24 часа со амплитуда од 1 К.
Н – Специфичен коефициент за топлина на зградата, W/К
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Внатрешниот капацитет на греан волумен, С, може да
се пресмета со сумирање на ефективните топлински
капацитети на сите елементи на зградата во директен
топлински контакт со внатрешниот воздух на зоната :

Cm = ∑ χ j ⋅ A j

(J / K )

каде :
χ - Внатрешен топлински капацитет по површина на елементот од
зградата ј, употребувајќи соодветен временски период и
максимална ефективна дебелина (Ј/m3К). За одредување на
утилизациониот фактор, максимална дебелина е 100 mm.
А – Површина на елементот, m2
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Енергетски барања за вентилација
Енергетското барање за покривање на топлина за механичка
вентилација, се пресметнува, спрема :

Qve = H ve ⋅ (θ ve − θ e )⋅tve
H ve = ρ a ⋅ca ⋅qve

(Wh)
(W / K )

каде :
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Енергетски барања за вентилација
Температурата после единицата за поврат на топлина, се
пресметнува спрема:

θ hru , set = θ e ⋅ (1 − η hru ) + θ H ⋅η hru
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Енергетски барања за санитарна топла вода
Енергетското барање за санитарна топла вода се пресметнува,
спрема :

Qtr = 4.182⋅WW , A ⋅ (θW ,del − θW , 0 )⋅a2
каде :
QW - Енергетско барање за санитарна топла вода, kWh
VW,A - Годишно потребно количество на санитарна топла вода, m3
θW,del - Температура на испорачаната топла вода, оС
θW,0 - Температура на испорачаната ладна вода, оС
a2 - Фактор на конверзија kJ вo kWh (0.278*10-3 kWh/kJ)
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Енергетски барања за осветление
Енергетските барања за осветление WL се состојат од :

WL = WL ,l + WL , par
каде :
WL,l - Енергија употребена за осветление на зградата,
WL,par - Енергетско барање за паразитска енергија ( полнење на
панично осветление)
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Технички загуби

За греење

За ладење
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QH , sys =

QC , sys =

QH ,nd

η H , sys
QC ,nd

ηC , sys
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Технички загуби

η H , sys = η em ⋅η dis ⋅η a ⋅η a ⋅η gen
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Барања за помошна енергија

WH ,nd = WH ,b + WH ,sol + WH ,dh + WH ,hp + WH , p + WH ,ve + WH ,hum
каде :
WH,b- Помошна енергија за котлите и придружната опрема,
WH,sol- Помошна енергија за соларниот систем,
WH,dh- Помошна енергија за моторите за топлинската пума,
WH,hp- Помошна енергија за уредите за превземање на енергија
од системот за далечинско снабдување со топлина,
WH,p- Помошна енергија за пумпи,
WH,ve- Помошна енергија за вентилатори,
WH,hum- Помошна енергија за влажење.
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Помошна енергија за ладење

Помошната енергија за ладење WC,nd се состои од :

WC ,nd = WH ,ch + WC , p + WC ,ve
каде :
WH,nd- Помошна енергија за моторите на ладилникот за вода,
WC,p- Помошна енергија за пумпи,
WC,ve- Помошна енергија за вентилатори.
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Помошна енергија за вентилација
Помошна енергија за вентилација
Помошната енергија за вентилација е еднаква со енергијата за
работа на вентилаторите и пратечката опрема
Помошна енергија за санитана топла вода
Помошната енергија за санитарна топла вода се состои од :

Ww,nd = Ww, gen + Ww, p
каде :
Ww,gen- Помошна енергија за генераторот на санитарна топла
Ww,pвода - Помошна енергија за циркулаторите.
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Македонски хармонизирани стандарди
Македонски хармонизирани стандарди – се наведуваат во Прилог.
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Услови на комфор во зградите
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Услови на комфор во зградите
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Услови на комфор во зградите
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Македонски хармонизирани стандарди
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Македонски хармонизирани стандарди
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Максимално пренесување на топлина

Максимално дозволени коефициенти на пренос на топлина – вредност
Umax на нетранспарентни градежни конструкции
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Максимално пренесување на топлина
Максимално дозволени коефициенти на пренос на топлина –
вредност Umax на транспарентни фасадни елементи
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Максимално пренесување на топлина
Максимално дозволени коефициенти на пренос на топлина –
вредност Umax на транспарентни фасадни елементи –
Доплонување со забелешки кон Табелата
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Максимално пренесување на топлина
Максимално дозволени коефициенти на трансмисиони топлински
загуби H’т, на новоизградени згради и згради кои што подлежат на
значителна реконструкција, со внатрешна температура θi >= 18 оС,
во зависност од факторот на форма на зградата (fо)
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЗГРАДИТЕТЕ
( Пример од Хрватска )
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МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКИТЕ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ЗГРАДИТЕТЕ
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКИТЕ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ЗГРАДИТЕТЕ
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕТЕ
Климатски податоци и зони
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Македонски хармонизирани стандарди
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Македонски хармонизирани стандарди
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Македонски хармонизирани стандарди
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Македонски хармонизирани стандарди
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Македонски хармонизирани стандарди
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