Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
КОМБИНИРАНО ГЕНЕРИРАЊЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
И ПРОДУКЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
*** ВИДОВИ НА СИСТЕМИ

Мерки за подобрување на енергетската
ефикасност

ПОВОЛНОСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ ПОСТРОЈКИ
СО КОГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Со системи за едновремено комбинирано производство на ел. енергија и продукција на топлинска
енергија, може да се реализира :
 Зголемена ефикасност на конверзијата и

користењето на енергијата,
 Ниски емисии на загадувачки материи во
околината, особено на CO2, кој е главниот
стакленички гас,
 Економски поволности за крајните корисници,
 Зголемување на енергетската сигурност,
 Влијанија врз националните економии,
 Друго.
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КОНЦЕПТ НА КОГЕНЕРАЦИЈА

КОГЕНЕРАЦИЈА, претставува интегриран процес,
каде симултано, со комбиниран (споен) процес,
се генерира ел. енергија и се продуцира
топлинска енергија.
Се сретнува и како комбинирано производство на
топлинска и ел. енергија ( Combined Heat and
Power - СНР ).
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КОНЦЕПТ НА КОГЕНЕРАЦИЈА

СНР системите се состојат од голем број на
поодделни компоненти - примарен агрегат,
генератор, топлиноразменувачи, пропратна и
помошна опрема и електрична инсталација конфигурирани во една интегрирана целина.

КОНЦЕПТ НА КОГЕНЕРАЦИЈА

Систем со когенерација со клипни мотори како
примарни агрегати

КОНЦЕПТ НА КОГЕНЕРАЦИЈА
 Искористувањето на примарната енергија содр-

жана во горивото, зависи од к.п.д. на процесите
при кои се одвива генерирањето на ел. енергија
и продукцијата на топлина.
 Во секој случај, к.п.д., кај концептот на когенерација е значително поголем, во споредба со
к.п.д. кај концептот кој се реализира кај
конвенционалните начини.
 Претходното се должи на комбинирање на
процесите при кои се врши трансформација на
енергијата, со подобро искористување на
топлинскиот потенцијал, содржан во примарниот
енергетски ресурс.

КОНЦЕПТ НА КОГЕНЕРАЦИЈА

КОНЦЕПТ НА КОГЕНЕРАЦИЈА
Кај СНР постројката, потрошувачката на гориво е
сса 3/4 од потрошувачката на гориво кај
разделениот начин, за исти ефекти на
продукција на ел. енергија и топлина.
Смалувањето на потрошувачката на гориво е
главниот фактор за :
 зголемување на енергетската ефикасност,

 смалување на количините на отпадни гасови, а со

тоа и смалување на испуштањето на загадувачки
материи во воздухот, вклучувајќи ги и
стакленичките гасови,
 смалување на трошоците, и.т.н.

КОНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
ТРИГЕНЕРАЦИЈА е најпопуларна форма на
ПОЛИГЕНЕРАЦИЈА.
Се однесува за комбинирано генерирање на ел.
енергија и продукција на топлина и студ.
Концептот се базира на надградба на концептот на
когенерација за комбинирано генерирање на ел.
енергија и продукција на топлинска енергија, со
дополнително користење на топлинска енергија
за продукција на студ.

КОНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Системот за тригенерација, во основа се состои
од СНР постројка, со дополнителна постројка
за генерирање на студ, со :

 СНР модул за генерирање на електрична енергија

и продукција на топлинска енергија,
 чилер за генерирање на студ, со погон со
топлинска енергија. При тоа, за чилерот се користи
топлина која се испушта од СНР постројката.

Во зависност од потребите, генерираната топлина
се користи за греење, ладење, или за греење и
ладење едновремено.
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КОНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Техничките решенија, наменети за комерцијална
употреба, засега се по добро разработени за големи и
средно големи системи, додека за мали системи и
системи на микро – ниво, има уште доста простор за
подобрување на постоечките решенија.
Системите за тригенерација наоѓаат примена секаде,
каде има потреби од ел. енергија, топлина и студ.
Oбласта на примена на системите за тригенерација е
голема, а апликациите се движат од мали станбени
фамилијарни куќи и единечни стамбени згради, до
големи комплекси за различна намена – стамбени,
трговски, спортски, државна и јавна администрација,
болнички комплекси, училишта, аеродроми, хотели,
и.т.н. ).

КОНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Систем со тригенерација со клипен мотор како
примарен агрегат

КОНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Во згради и објекти, со CHCP системи се продуцира
топла/ладна вода за потреби од греење, климатизација, одвлажување и санитарна топла вода.
Воедно, генерираната ел. енергија се троши за
сопствени потреби кај објектите, а вишокот од ел.
енергија се предава кон надворешна (јавна)
мрежа.
Тригенерација, може да се користи и во различни
индустриски гранки, каде има едновремени потреби од греење и ладење, а нормално во секоја
индустрија потребата од ел. енергија е неспорна.

КОНЦЕПТ НА ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Прехранбената индустрија - добар пример со потреби
од едновремено греење, ладење и потреби од ел.
енергија.
Топлинските третмани во прехрамбеното производство се честа појава (загревање, варење, пастеризација, и.т.н. ), потребата од санитарна топла вода е
скоро без исклучок, а ладењето е често составен
дел од технологијата на производство и чување на
прехрамбените призводи (оладување, замрзнување).
Концептот на тригенерација може да биде адекватно
решение и во многу други, различни полиња на
економијата.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КОГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Концептот на когенерација, или СНР системите, се
реализираат со различни постројки, кои се вклопуваат во начините за комбинирано генерирање
на ел. енергија и продукција на топлинска
енергија.
Вообичаено, СНР системите се идентификуваат со
агрегатите со кои се генерира ел. енергија, како:






Гасни турбини,
Микро турбини,
Клипни мотори,
Парни турбини,
Горивни ќелии.

Гориво
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КОГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
Постројките, кај кои се користат ваквите агрегати се со
можности за согорување на различни видови на горива,
како јаглен, нафта, мазут, природен и синтетички гас,
како и алтернативни горива.
Кај сите наведени постројки, топлинската енергија од
согорување на горивото, се трансформира во механичка, која потоа се трансформира во ел. енергија.
Исклучок се горивните ќелии, каде топлинската енергија,
се трансформира во ел. енергија по ел. хемиски
принципи.
Идентификација на системите за тригенерација е идентична со идентификацијата кај когенерационите
системи, т.е. спрема агрегатите со кои се генерира ел.
енергија.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КОГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА

Гасна турбина, како примарен агрегат

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КОГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
СВС мотори, како примарни агрегати

Гасна микро турбина,
како примарен агрегат

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА
КОГЕНЕРАЦИЈА / ТРИГЕНЕРАЦИЈА
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Класификација на когенерациони системи
по други основи
Когенерационите системи можат да се класифицираат и спрема приоритетот на користењето на
енергијата и усвоениот начин за реализација на
процесите.
По таква основа, когенерационите системи можат
да се класифицираат како системи со :
 Горни (примарни) циклуси ( topping cycle ),

 Долни ( секундарни ) циклуси (bottoming cycle).

Горни /примарни/ циклуси ( topping cycle )
Кај примарните циклуси, горивото приоритетно се
користи за генерирање на ел. енергија, а потоа за
продукција на топлинска енергија, која се јавува
како нуз-продукт од циклусот на генерирање на ел.
енергија.
Добиената топлина може да се користи за разни
цели - кај процесни флуиди ( пареа, топла вода,
и.т.н. ), или за други намени.
Примарните циклуси се најпопуларна форма на
когенерација.
Четири типа на примарни когенерациони системи
(слики од Одделот за Енергија, Австралија)

Системи со комбинирани процеси

Со гасна турбина, или со мотор, се генерира ел.,
или механичка енергија.
Од отпадната топлина, во парен котел се
продуцира пареа, која се користи за погон на
секундарна парна турбина.

Системи со комбинирани процеси

Системи со парни турбини

Со согорување на било кој вид на гориво, се
продуцира пареа со висок притисок, која се
доведува до парна турбина со која се генерира
ел. енергија.
Излезната пареа од турбината се користи како
процесна пареа со низок притисок.

Системи со парни турбини

Системи со поврат на топлина

Систем со клипен мотор за генерирање на ел.
енергија. Поврат на топлина може да се
реализира од издувните гасови на моторот,
и/или од ладилниот систем на моторот.
Топлината која се одведува од моторот, со котел
и/или со топлиноразменувач, се
трансформира во топла/врела вода или пареа

Системи со поврат на топлина

Системи со гасни турбини

Генерирање на ел. енергија со гасна турбина,
која како гориво користи природен гас.
Излезните гасови, се користат во котел каде се
добива пареа, или топла вода.

Системи со гасни турбини

Долни /секундарни/ циклуси (bottoming cycle)
Кај секундарните ( bottoming ) циклуси, горивото приоритетно се користи за обезбедување на високо
температурни услови, потребни кај поодделни
технолошки процеси.
Користејќи ја отпадната топлина од процесите, со котел
и турбина, се генерира ел. енергија и се продуцира
топлинска енергија за понатамошно користење.
Секундарните циклуси се погодни кај производни процеси за кои се потребни високо температурни услови
(во различни печки), како и при исфрлање на топлина
со релативно високи температури.
Типични области на примена се кај технолошки процеси
при производство на челик, цемент, керамика, гас и
петрохемиска индустрија.
Секундарните циклуси се многу поретки од примарните
циклуси.

Долни /секундарни/ циклуси (bottoming cycle)

ПОЛИГЕНЕРАЦИЈА
Во Европа, во последно време, се промовира поимот –
полигенерација.
 ПОЛИГЕНЕРАЦИЈА, претставува интегриран процес,
кој има три, или повеќе излези кои вклучуваат и
излези на ел. енергија, што се произведува од еден,
или повеќе природни ресурси.
 Најчесто ( освен во посебни случаи ), концептот на
полигенерација, сепак се базира на имплементација на
концептот на когенерација, т.е. се јавува како
надградба на концептот на когенерација.
 Со обзир дека концептот за полигенерација, може да
се реализира за повеќе различни случаи, за
илустрација, се наведуваат само некои форми на
полигенерација.

ПОЛИГЕНЕРАЦИЈА
Примери за полигенерација :
 Енергетски системи со тригенерација
 Системи за гасификација
 Продукција на биогас
 Одсолување и прочистување на вода
 СО2 во растително производство
 Индустрија за биоетанол
ВЛЕЗ

Гориво
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ВИДОВИ НА СИСТЕМИ
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ВИДОВИ НА СИСТЕМИ
Системите за когенерација/тригенерација, можат
да се конфигурираат на различни начини, а
воедно можат да се користат за различни намени.
Приклучувањето на надворешните потрошувачи
( корисници ), се реализира кај системи кои
можат да бидат :
 Децентрализирани системи,
 Централизирани системи.
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ВИДОВИ НА СИСТЕМИ
Разликата е во опфатот, што скоро секогаш повлекува и разлики во големините и капацитетите на
постројките кои влегуваат во состав на системите.
Воедно, претходното влијае и врз параметрите и
показателите на поодделните постројки и системот во целина.
Со обзир на претходното, децентрализираните и
централизираните системи имаат некои различни
карактеристики и особености.
39

ВИДОВИ НА СИСТЕМИ
На прашањето за тоа, кој е поповолен за примена централизиран, или децентрализиран систем,
нема универзален, дециден одговор (одговори).
Одговорите на вакво прашање, не се еднозначни,
нити пак едноставни, со обзир дека се работи за
комплексна материја, каде и двата начини имаат
редица поволности, но и редица недостатоци.
Како варијанти, секогаш се поставуваат и двата
начини.
Сепак, спротивставувањето на предностите и
недостатоците кај поодделните варијанти, во секој
конкретен случај поодделно, доведува до логични
заклучоци, кои мора да бидат подржани со
издржана аргументација и за двете можности.
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Најчеста примена на когенерација/ тригене-рација, досега
е кај децентрализирани системи, посебно кога се работи
за помали капацитети на примарните агрегати, или
системите во целина.
Кај мали и средно големи капацитети, кои се
карактеристични за децентрализирани системи,
системите за когенерација/ триге-нерација, можат да се
класифицираат како :
 Големи ( > 1 MW ),
 Средно големи ( >100 kW – 1 MW ),
 Мали ( < 100 kw ),
 Микро ( < 30 kW ).
Продуцираната топлина и студот од постројките за СНР ,
се доведуваат кон локалните потрошувачи, а ел.
енергија, или се конзумира од локалните потрошувачи,
41 или се предава кон надворешна ( јавна ) мрежа.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Сите наведени поволности на системите со когенерација/тригенерација, од важност се и кај децентрализираните системи, каде може да се смета со:
 Зголемена ефикасност на користењето и конверзијата на

енергијата,
 Преку користење на концептот на когенерација/тригенерација кај децентрализирани системи, ефикасноста може
да се зголеми до 70-80%.
 Ниски емисии на загадувачки материи во околината,
особено на CO2, кој е главниот стакленички гас,

Зголемување на енергетската ефикасност, директно
влијае и врз намалувањето на емисиите во
воздухот, а со тоа се смалува загадувањето, како и
смалување на емисиите на стакленички гасови,
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ

 Економски погодности за крајните корисници,
 Влијание врз националните економии, и.т.н.

Зголемувањето на ефикасноста, директно влијае и
врз економските поволности, а како концепт, во
глобални рамки, влијае и врз националните
економии во целина.
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Особености кај децентрализирани системи
 Децентрализирани системи се погодни за релативно помали

потреби на крајните корисници од топлинска енергија.
 Кај изолирани потрошувачи, децентрализираните системи
се секогаш во предност, или се единствена можност,
 Можности за искористување на расположива отпадна
енергија, посебно до колку енергетските ресурси се со
ограничен обем.

Во поодделни случаи, кај различни технолошки процеси, како нуз продукти, или
отпадни материи се појавуваат поодделни форми на отпадни материјали,
биомаса, отпадни гасови, и.т.н. До колку, ваквите материи се согорливи, т.е.
имаат одредена енергетска вредност, истите можат да се искористат како
гориво за когенерациони шеми. Со тоа се зголемува рентабилноста на самото
производство, а некогаш, од значење е и намалувањето на потребите за
депонирање на отпад.

 Можности за искористување на алтернативни извори на

енергија,
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Особености кај децентрализирани системи
 Значајна предност - топлината и студот не треба

да бидат транспортирани на поголеми растојанија
(се избегнуваат трошоци за изведба на цевководни
системи, а дистрибуција на топлинската енергија и
студот се реализира со помали загуби на енергија).
 Значајни заштеди на трошоци, што овозможува
дополнителна конкурентност на индустриски и
комерцијални корисници.
 Со прифатливи цени за топлинската енергија,
може да биде интересно и за други локални
потрошувачи.
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Особености кај децентрализирани системи
 Можности за реализација на повеќе форми на децен-

трализирано производство на електрична енергија.
Со обзир дека најчесто когенерационите постројки се
дизајнираат за покривање на потребите на локалните
потрошувачи, со ваквиот начин се обезбедува висока
ефикасност.
Со избегнување на преносот, се смалуваат загубите и се
зголемува флексибилноста на користењето на
системот.
 Можност за зголемување на различноста во начините
за производство на ел. енергија, со што се обезбедува
конкуренција во понудата на слободен пазар.
 Концептот на когенерација е главен промотор за
либерализација на енергетскиот пазар.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
При одредени услови, централизираните системи
имаат редица предности во однос на децентрализираните, но со обзир на големината на опфатите,
постројките и системите во целина, потребни се
детални анализи за докажување на подобноста и
исплатливоста на ваквиот начин на примена, кај
секоја апликација поодделно.
Претходното е уште поизразено од аспект и на големите инвестициони вложувања, кои се потребни
за изградба на ваквите системи.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Концептот на когенерација, кај централизираните
системи е присутен од поодамна.
Централизираните системи се појавија и се
разгледуваа, во главно како централизирани
топлификациони системи.
Главните предности и поволности кај топлификационите системи, се базираа, токму на концептот
на когенерација ( порано, кај нас се нарекуваше
споен процес ), а концептот на тригенерација е
надградба, токму на ваквиот концепт на
когенерација.
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Краен
Корисник
Гориво
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СНР
модул

Греење

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
Со обзир на можностите за различна конфигурација
на системите за когенерација/тригенерација, како
можност е и конфигурирање на централизирани
системи со елементи на децентрализирани
целини.
Крајниот ефект е систем со тригенерација, со обзир
дека за потрошувачите се обезбедува ел. енергија,
топлина и студ.
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ
изиран систем со
ција, со децентрапоставување на
постројки
Централизирано
греење

Гориво
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СНР
модул

Греење

Децентрализирано ладење

Апс.
Чилер

Ладење

Краен
Корисник

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ

Со претходно наведените примери, можностите за
различно конфигурирање на системите не се
исцрпуваат, со тоа што за секоја конфигурација,
потребно е осмислување на предлогот, а воедно
и детални анализи за перформансите и ефектите
од така конфигурираниот систем.
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ОСОБЕНОСТИ КАЈ ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
СИСТЕМИ
Централизираните системи, обезбедуваат огромни
можности за подобрување на инфраструктурата во
поодделни средини, со :
 Зголемување на енергетската ефикасност,
 Намалување на загадувањето на воздухот,
 Борба со глобалното затоплување преку намалување на емисиите на штетни и стакленички гасови,
 Економската конкурентност,
 Економскиот развој,
 Енергетската сигурност,
 Влијанија врз националните економии,
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Енергетска ефикасност
Клучен фактор врз набројаните фактори е енергетската
ефикасност.
Енергетската ефикасност е од важност, од причини што
има влијание врз :
 Загадувањето на воздухот на локално и глобално
ниво,
 Емисиите на стакленички гасови на глобално ниво,
 Квалитетот на воздухот во регионални рамки,
 Економската конкурентност,
 Економскиот развој,
 Националната енергетска сигурност.
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Енергетска ефикасност
Два начини на влијание врз зголемување на
ефикасноста :
 Економските погодности овозможуваат кај централизираните системи користење на технологии со
висока ефикасност, како и обезбедување на
професионално управување на овие технологии од
24 часа на ден, за да се обезбеди максимална
ефикасност.
 Централизираните системи обезбедуваат можности
за по продуктивнo користење на енергијата, која со
конвенционалните технологии се испушта во
атмосфера, т.е. е изгубена ( неискористена топлина
од ел. централи и индустриски процеси, енергија од
комунален отпад на депонија, гас, и.т.н. )
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Енергетска ефикасност
Со користење на централизирани системи се обезбедува
искористување на големи количини на отпадна енергија, од причини што со централизираните системи се
обезбедува инфраструктура за снабдување со топлинска енергија за голем број на корисници.
Со централизирани системи со примена на концептот на
когенерација, ефикасноста може да се зголеми до
70 – 80 %, за разлика од просечната ефикасност кај
постоечките ел. централи која е сса 35 %. Со новите
гасни турбини кои работаат по комбиниран циклус,
може да се постигне ефикасност од 50-55%.
Значајно е, што најчесто не се потребни средства за
поврзување
на
потенцијалните
корисници
со
електричните централи.
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Загадување на воздухот
Кај централизираните системи, намалувањето на
емисиите на загадувачки гасови во воздухот, е
преку зголемување на енергетската ефикасност и
ефикасно управување со системите за контрола
на емисиите.
 Економските поволности и високото ниво на
обученост на персоналот, овозможуваат инсталирање на централни системи, одржување и
управување со системите за контрола на
воздухот, како и користење на различни горива,
вклучително и јаглен.
 Со когенерација, централизираните системи
можат да доведат до драматично намалување
на загадувањето на воздухот во споредба со
конвенционалната технологија.
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Загадување на воздухот
Централизиран систем за греење со гас, со
користење на когенерација, може да ги намали за
половина емисиите на азотни оксиди ( нивото на
озон, т.е. смог ), кога се споредува со засебна
продукција на :
 Електрична енергија со нов гасно-турбински

комбиниран циклус
 Топлина за комерцијални објекти врз основа на
просекот од различни конвенционални технологии,
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Загадување на воздухот

Nitrogen oxides emissions
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Conventional
technologies

Загадување на воздухот
Градовите, каде се користат централизирани
системи, имаат пониски нивоа на локално
генерирање на загадувањето на воздухот.
Стокхолм – Шведска, во период 1965 – 1990 г.,
емисиите на сулфур двооксид се намалени за
95%, а емисиите на честички за 82% , во главно
како резултат на зголемена ефикасност и
флексибилно користење на горивото со
проширување на централизи-раниот систем.
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Загадување на воздухот
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Industrial Efficiency

Residential Home Improv.

Residential Appliance Improv.

Намалување на потенцијал на
стакленички гасови за област
на комбинирано производство
на енергија во споредба со
мерки во Акционен план за
климатски промени

Commercial Devel./ Comm.

0

Commercial Partnership

2

District Energy

Со централизираните системи,
можат да се намалат емисиите
на стакленички гасови и да се
обезбедат поволни влијанија
врз:
• Озонот во стратосферата,
• Квалитетот на воздухот во
регионите,
• Економскиот развој,
• Националната енергетска
сигурност.

14

Million Metric Tons of
Carbon

Глобално
затоплување

Нарушување на озонскиот слој
Со смалување на испуштање на штетни ладилни
флуиди во атмосферата, се очекува, состојбата со
нарушениот озонски слој да се конзервира за одреден
период, после кој би се подобрувала, со тенденција
во подолг период и да се санира.
Централизираното ладење, може да биде клучна
стратегија, за ослободување од употребата на штетни
ладилни флуиди.
Преку подобро екипирање и оперативните практики за
набљудување, следење и контрола, системите за
централизирано ладење се поспособни за контрола
на емисиите, таму каде што се користи фреон.
Системите за централизирано ладење, исто така,
обезбедуваат извонредни можности за користење на
технологии за ладење, без влијание врз озонската
обвивка, како амоњак, или пареа кај апсорпциони
64
системи.

Нарушување на озонскиот слој
Технологиите со користење на амоњак-вода, водалитиум бромид, се ефикасни и безбедни за
вработените во централизи-раните системи, но се
помалку изводливи во поединечни згради, за што има
повеќе примери.
Со централизирани системи за ладење, се елиминираат
значајни капитални инвес-тиции, за промени, или
реконструкција на ладилните агрегати, каде претходно
се користени СFС ладилни флуиди.
Ова избегнување на инвестиции, е важно кај урбаните
центри, кои честопати се обидуваат да се
натпреваруваат со субурбаните области.
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ЕКОНОМИЈА
Развојот на централизирани системи, ја зголемува
енергетската област на локалните економии и ги
ревитализираат урбаните центри, со обезбедување
на релевантна, пониска цена на енергетската
инфраструктура и подобрување на квалитетот на
воздухот во урбаните средини.
Со централизираните системи се зголемува
енергетската сигурност и стабилноста на цената на
снабдувањето со енергија, бидејќи се зголемува
флексибилноста за користење на различни извори на
енергија, вклучувајќи и обновливи енергетски
ресурси.
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Економски развој
Развој на централизирани енергетски системи,
обезбедува работни места и ги зголемува
можностите за локално користење на енергија и
човечки ресурси.
Развој на централизиран систем е многу
интензивна работа, каде се бараат работници,
заварувачи, тешка механизација, оператори и
други видови на работна снага.
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Економски развој - Искуства од САД За обем на изградба за 1 милијарда долари, се
проценува дека ќе бидат потребни 23.400 човек/години
работа ( Студија, подготвена од Катедрата за домување
и урбан развој – HUD ).
Околу 60% од трошоците за развој на енергетски систем
се трошоци за изведба, а во големите урбани целини,
околу 50% од опремата, типично се набавува од
локални добавувачи на опрема.
Резултатот е дека околу 85% од капиталните инвестиции
- трудот и опрема, се задржува во рамките на
локалните економии.
Со користење на локалните човечки ресурси и локални
извори на енергија, со централизирани енергетски
системи се обезбедува влијание врз локалните,
регионалните и националните економии.
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Ревитализација на урбани средини
- Искуства од САД Лошиот квалитет на воздухот во урбаните јадра, ја
влошува и така тешката позиција на урбаните
центри, кои имаат конкуренција во приградските
подрачја по различни основи ( опстојување на
постоечки и отворање на нови бизниси, вработување, даноци, и.т.н.)
Можностите за заштеди, вработувања и капитални
инвестиции во областа на енергетските системи,
за густо развиените урбани средини, се
појавуваат како можности за стимулација и
ревитализација.
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Енергетска сигурност
Голема зависност од надворешни извори на
енергија, резултира со ранливост од прекини во
снабдувањето, несигурни цени и закани за
националната сигурност.
Централизираните енергетски системи, нудат јасна
предност на изворите на енергија и флексибилност
во споредба со енергетски системи кај
индивидуални згради.
Опфат за снабдувањето со енергија, значи дека
домашните горива и / или обновливи извори на
енергија, може да бидат замена за увоз на нафта.
Далеку полесно е да се промени опрема, вид на
гориво, или манипулации во централа, отколку во
70 многу дисперзирани објекти.

Енергетска сигурност

Потребата од флексибилност, се должи на :

 Промена на светските настани кои предизвикуваат

рестрикции во снабдувањето, или зголемувања на
цените на горивото;
 Проблемите со постоечката технологија (на пр. CFCs),
 Развој на нови технологии, вклучувајќи ги и
обновливите извори на енергија.
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Енергетска сигурност
Се проценува дека, големи централизирани системи
во градовите, се најдобар начин за да се направи
конверзија на користењето на фосилни горива со
обновливи извори на енергија.
Централизираните системи во голема мерка ги
прошируваат можностите за користење на разни
обновливи ресурси, кои кај поголеми системи
можат полесно да се имплементираат, отколку кај
мали индивидуални градби, како :
 Биомаса ( дрво и енергија од отпадни култури, и.т.н. )
 Геотермална енергија,
 Природни извори на ладење, како ладна вода од океан, езеро,

или река.
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ДРУГО

Можностите за смалување на вршните потреби од
ел. енергија, поволно влијаат врз ел. енергетските
системи.
Со поголем опфат на централизирани системи,
се редуцираат потребите од изградба на нови
ел. централи !!!
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