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УВОДНА РЕЧ

Стручно научна конференција ТОПС 2019 одржана је 17.05.2019. године у сарадњи
Пословног Удружења Топлане Србије и Друштва термичара Србије. Иницијатива за
одржавање овог тематског скупа, који ће се бавити проблемима и решењима у
производњи, дистрибуцији и снабдевању
топлотном енергијом у системима
даљинског грејања у Републици Србији, потекла је на основу дугогодишњег
заједничког рада људи из привреде и науке, тако да је препозната потреба за даљим
ближим повезивањем ова два сектора. Како је рок за одржавање ове конференције био
веома кратак, те није било времена за селектовање радова, определили смо се за избор
предавача по позиву. Циљ конференције је презентовање досадашњег рада на
унапређењу кључних перформанси система даљинског грејања, указивање на
проблеме, као и на примере добре праксе. На овогодишњој конференцији посебан
фокус је на предностима и манама коришћењу обновљивих извора енергије и
енергетској ефикасности. За дугорочну одрживост система даљинског грејања веома је
важно промишљено прилагођавање овог енергетског сектора Републике Србије
глобалним и ЕУ захтевима, јер се енергетика глобално суочава са суштинским
променама, које дубински мењају вишедеценијску праксу за коју треба тражити
најмање лоша решења. Веома важан услов одрживог развоја система даљинског
грејања је одговорна дугорочна политика цена и локалне енергетске политике која је у
надлежности локалних самоуправа и не сме довести до лимитирања развоја сектора
даљинског грејања.
У име програмског одбора и своје лично име посебно се захваљујем свим ауторима
радова на уложеном труду и времену.

Уредник
Дејан Стојановић
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СИСТЕМИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈЊА У EU-28
Проф. др Милош Бањац a, др Мирјана Пауновић Лаковић, ван. проф.b
a

Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија
b
Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, Србија

РЕЗИМЕ
Европска комисија је у фебруару 2016. године објавила Стратегију грејања и хлађења
Европске уније (EU Strategy on Heating and Cooling). Ова Стратегија део је пакета
докумената енергетске сигурности који доноси Европска комисија. Стратегија
грејања и хлађења објављена је након дугогодишњег конструктивног дијалога са
европским институцијама и представља неоспорно признање улоге сектора грејања и
хлађења у транзицији ка одрживој енергетској будућности. Ова Стратегија, уз
реновирање постојећих зграда, спрегнуте производње електричне и топлотне енергије
и директном коришћењу топлоте енергије сунца, био, геотермалне и енергије околине,
као кључни елемент за њену реализацију препознаје и трансформацију постојећих
система даљинског грејања, заснованом на повећању њихове енергетске ефикасности
и коришћењу обновљивих извора енергије и комуналног отпада.
С обзиром на различитости система даљинског грејања у земљама Европске
уније и Србије, а чињеницу да и нас ускоро очекује рад на преношењу смерница и
препорука ове Стратегије у домаће законодавство, у ради су ради уочавања
различитости и сличности, представљени основни подаци о сектору грејања и
хлађења и стању система даљинског грејања у земљама Европске уније.
Кључне речи: Стратегија грејања и хлађења, системи даљинског грејања, ЕУ-28,
примарна енергја, финална енергија
1. УВОД
Укупна потрошња енергије за грејање и хлађење у 2012. години у земљама Европске
уније износила је 546 Mtoe и представља половину њене укупне потрошње финалне
енергије (1102 Mtoe). Од тога у овој потрошњи стамбени сектор је учествовао са 45%
(248 Mtoe) потрошње, након чега следи индустрија са 37% (202 Mtoe) и на крају сектор
услуга са 18% (96 Mtoe) [1].
Слика 1: Расподела потрошње финалне енергије за грејање и хлађење по секторима
потрошње у ЕУ-28 у 2012. години
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Расподела енергија за грејање и хлађење према употреби за поједине земље ЕУ
приказана је на слици 2 [2].
Слика 2: Потрошња финалне енергије за грејање и хлађење по крајњој употреби

2. ПОТРОШЊA ЕНЕРГЕНАТА У СЕКТОРУ ГРЕЈАЊА И ХЛАЂЕЊА
Природни гас је био највећи извор енергије за грејање и хлађење у 2012. години, са
учешћем од 43%. Укупно посматрано, у 2012. години, директна употреба природног
гаса за грејање и хлађење представљала је 59% укупне потрошње гаса у ЕУ-28.
Следила је електрична енергија са 13%, лож уље са 12%, биомаса са 11%, угаљ са 9% и
топота из система даљинског грејања са 7%. На сликама 3 и 4 приказан је удео
различитих врста примарних енергија који су у 2012. години у ЕУ-28 коришћени за
грејање и хлађење [1].
Слика 3: Потрошња финалне енергије за грејање и хлађење према врстама примарне
енергије у 2012. години у земљама ЕУ-28
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Слика 4: Потрошња финалне енергије за грејање и хлађење у зависности од врсте
примарне енергије у 2012 у %

Ако се у обзир узме врста примарне енергије која се користила за производњу
електричне енергије и у даљинском грејању, тада је укупни (директни и индиректни)
удео фосилних горива кориштених за грејање и хлађење још је већи, што је приказано
на слици 5 која приказује проценте коришћене примарне енергије.
Слика 5: Примарна енергија за грејање и хлађење у зависности од врсте примарне
енергије у 2012. години

У ЕУ-28, у 2012. години за грејање и хлађење потрошено је 684 Mtoe примарне
енергије [1]. Од тога, 46% чинио је природни гас, који је појединачно најзначајнији
примарни енергент коришћен за производњу енергије за грејање и хлађењем у ЕУ28.
Следи угаљ са око 15%, биомаса са око 11%, лож уље са око 10%, нуклеарна енергија
7% и затим и обновљиви извори енергије (ветар, ПВ и хидроелектране, са око 5%).
11 | Стручно научна конференција ТОПС 2019

Остали обновљиви извори енергије, као што су соларна (термичка) енергија, топлота
околине и геотермална енергија учествовали су са 1,5%. Укупно учешће свих
обновљивих извора за грејање и хлађење у примарној енергији, износило је 18%, док
су са 75% фосилна горива чинила њен највећи удео [2]. То говори да је удео
обновљивих извора енергије у производњи топлотне енергије у ЕУ-28 на нивоу
глобалног светског просека. Према статистици Међународне агенције за енергетику,
управо три четвртине глобалне употребе енергије за грејање тренутно се обезбеђује из
фосилних горива [1].
Интересантно је приметити да је у ЕУ-28, удео обновљивих извора енергије у
сектору производње електричне енергије досегао је 26% [1].
Слика 6: Потрошња примарне енергије за грејање и хлађење у ЕУ-28 у 2012. години

Слика 7: Удели појединих врста примарних енергија коришћених у ЕУ-28 за грејање и
хлађење у 2012. години [3]

3. ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНТА ПО ЕНЕРГЕТСКИМ СЕКТОРИМА
Сектор становања
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Највећи извор енергије за грејање и хлађење у сектору становања, у 2012. години,
био је природни гас. Његов удео у производњи топлоте износио је 43%, а следе га
нафтни производи и електрична енергија са 13% и 11%. Удео угља и производа од
угља износио је 4%, што изазива забринутост због загађења и посљедичних негативних
ефеката на здравље, посебно у урбаним и густо насељеним подручјима. Биомаса је
била заступљена са 17%, док је соларна енергија била заступљена са 1%, геотермална
са око 0,1%, а удео система даљинског грејања у грејању стамбеног сектора износио је
9%.
Наравно, овако представљене просечне вредности, у великој мери одступају од
регионалних и националних енергетских миксева. Тако нпр. иако је гас у сектору
становања најчешће гориво у готово свим регионима ЕУ – са изузетком неколико
земаља као што је Бугарска, где се користи са само 3%, а где је доминантни извор
енергије за грејање биомаса, затим електрична енергија, па угаљ. Слично томе, у
Естонији, удео природног гаса у производњи топлоте у 2012. години је износио је само
6%, а топлотом се углавном снабдевало путем даљинског грејања из биомасе. У
Централној и Источној Европи, у сектору становања највише се користи угаљ, где нпр.
Пољска, 44% грејања обезбеђује из угља, као и Ирска, 19%. Што се тиче обновљивих
извора енергије, коришћење соларна топлотне енергија најзаступљеније је у јужним
земљама, као нпр. Кипру 26,1%, Грчкој 4,3% и Шпанији 1,6% [2].
Слика 8: Енергетски микс коришћен за потребе грејања и хлађења у стамбеном сектору у
ЕУ-28 у 2012. години
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околине
Биомаса
2%
17%

Соларна
1%

Угаљ
4%
Лож уље
13%

Системи ДГ
9%
Електрична
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11%

Природни
гас
43%

Системи даљинског грејања обезбеђују око половине националне потрошње
топлоте у сектору становања у неким северним државама чланицама ЕУ. Тако нпр. у
Шведској овај проценат износи 42,2%, у Данској 41,9%, у Литванији 36,7%, у Естонији
36,2% и у Финској 32,7%. Такође, у већини земаља источне Европе системи
даљинског грејања учествују са значајан уделом на националном тржишту топлотне
енергије [4].
Сектор индустрије
Због тога што је у индустријским и технолошким процесима неопходно имати
велике количине топлотне енергије високе температуре, а системи морају да рада са
високим степеном поузданости и са комерцијално конкурентним трошковима, у овом
сектору доминантно се користе фосилна горива (нафта, мазут, угаљ, лож уље). Од
обновљивих извора енергије, баш зато што има сличне карактеристике као фосилна
горива, највише се користи биомаса. Удео других обновљивих енергија је маргиналан,
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јер већина технологија која користе обновљиве изворе још увек није довољно
развијена, да уз разумне цене генерише топлоту или пару високе температуре.
Укупно гледајући, 75% финалне енергије која се у индустрији у 2012. години
потрошила за грејање и хлађење добила из фосилних горива. Угаљ са 17% и даље игра
важну улогу у индустријском грејању. Обновљиви извори енергије (биомаса) чине 9%
укупне производње, док је удео осталих обновљивих извора занемарљив, односно
испод 1% [4].
Слика 9: Енергетски микс коришћен за потребе грејања и хлађења у индустрији у ЕУ-28
у 2012. години
Биомаса
9%
Отпад - не ОИЕ
Системи ДГ 1%

Угаљ
17%

8%
Електрична
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И у сектору услуга, доминантни извори енергије за грејање и хлађење у 2012. години
били су природни гас са учешћем од 49%, на другом месту је електрична енергија са
28% и на трећем месту лож уље са 15%. Удео обновљивих извора енергије у овом
сектору износи само 3%, а готово у потпуности се добија из биомасе [4].
Слика 9: Енергетски микс коришћен за потребе грејања и хлађења у сектору услуга
(2012)
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4. СИСТЕМИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
У Европској унији постоји више од 10.000 система даљинског грејања који
обезбеђују око 8% укупне европских потребе за топлотом. Системи даљинског грејања
обезбеђује 9% грејања у стамбеном сектору, 10% у сектору услуга и 8% потреба за
топлотом у индустрији [4].
У ЕУ-28, топлота за даљинско грејање се испоручује из котлова, когенерацијских
постројења, постројења за производњу енергије из отпада, индустријских процеса и
других врста топлотних извора.
Данас, око 70 милиона грађана ЕУ користи услуге система даљинског грејања, а
око 140 милиона грађана ЕУ живи у градовима са најмање једним система даљинског
грејања [5].
Слика 10: Проценат становништва који користе даљинско грејање у ЕУ-28 у 2013. години

У ЕУ-28, у оквиру система даљинског грејања, постоји више од 150.000
километара топловодне мреже. При томе, топловодне мреже Данске, Шведске,
Пољске, Немачке и Финске су највеће и чине око 65% укупне дужине топловодне
мреже у ЕУ-28. Просечна дужина топловода креће се од 1 km до око 150 km. То значи
да у неким земљама постоје многобројне (мале) мреже за даљинско грејање, а у другим
земљама је мањи број (великих) топловодних мрежа. На пример, Словачка има преко
2.000 системима даљинског грејања мрежа са укупном дужином топловода од око
5.000 km [5].
На нивоу ЕУ, системи даљинског грејања се највећим делом, односно 45%
користе за потребе грејања стамбеног сектора, затим у индустријског сектора, 34% и за
терцијарни сектору 21%. У 2012. години потрошња топлоте из система даљинског
даљинске је износила 576 TWh.
Наравно, између земаља чланица ЕУ постоје значајна одступања од ове
расподеле. Тако нпр. у Немачкој и Италији, системи даљинског грејања испоручују
више топлоте индустрији, док је нпр. у Пољској, Шведској, Данској главни потрошач
топлотне енергије је стамбени сектор.
Укупна инсталисана снаге топлотних извора системима даљинског грејања у
ЕУ-28 износи 247 GW. На слици 13 приказани су процентуални удели инсталисаих
снага топлотних извора и енергената у системима даљинског грејања. Наведени подаци
нису потпуни, али омогућују идентификацију најчешћих технологија, као што су
котлови, затим постројења за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије,
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постројења за поврат отпадне топоте и постројења за спаљивање отпада. Инсталисани
капацитет укључује и производне јединице намењене за покривање пикова потрошње,
које могу радити само неколико сати годишње.
Слика 11: Дужина топловодне мреже системима даљинског грејања у ЕУ-28

Слика 12: Количине и расподела енергије из система даљинског грејања за грејање
стамбеног индустријског и терцијарног сектора у 2012. години

Слика 13: Процентуални удели инсталисаних снага топлотних извора у системима
даљинског грејања у ЕУ-28 у 2012. години
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Енергетски микс горива (носиоца енергије) која се користе у система даљинског
грејања је различит за сваку земљу. Ипак, може се приметити да су у
источноевропским земљама (Бугарска, Чешка, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка)
фосилна горива, углавном природни гас и угаљ, главни носиоци енергије јер покривају
од 80% до 100% производње топлотне енергије. У 2012. години, биомаса је имала
истакнуту улогу у Шведској (49%), као и у Аустрији (41%) и Естонији (35%) [6].
Слика 14: Енергетски микс горива која се коришћена у система даљинског грејања у
2012

У 2012. години, на нивоу ЕУ, основно гориво које је коришћено у системима
даљинског грејања је био природни гас, са уделом од 40%, затим је следио угаљ, са
29% и на трећем месту била је биомаса, са уделом од 16%. Поред ова три енергента у
системима даљинског коришћена је и електрична енергија, локална обновљива
топлотна енергија - геотермална и соларна, отпадна топлота и комунални отпад
(обновљиви и необновљиви). Геотермална и соларна енергија су имали врло мале
уделе у укупној производњи, 1,5% и 0,1%, јер су обезбедили само 9,2 TWh, односно 0,8
TWh топлотне енергије, док су топлотне пумпе испоручиле 4,9 TWh, тј. учествовале са
0,8% [6].
На слици 5-6 приказани су процентуалне уделе примарних извора снабдевања
топлотном енергијом система даљинског грејања у ЕУ-28 у 2012. години.
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Слика 15: Примарни извори снабдевања топлотном енергијом система даљинског
грејања у ЕУ-28 у 2012 (606 TWh)
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Важно је приметити да се само 30% ових горива, и то по правилу када су у
питању обновљиви извори енергије, користило за директну производњу топлоте у
одговарајућим котловима. Са друге стране чак 70% ових горива се користило у
когенерацијским постројењима, где се топлота се производила заједно са електричном
енергијом [6].
Осим тога, коришћење тзв. индустријске опадне топлоте, укључујући отпадне
топлоте из нуклеарних електрана достигло је удео од 1%.
Ако посматрамо стање даљинског грејања по секторима потрошње, ситуација се
опет разликује за сваку земљу. Земље са највећим учешћем система даљинског грејања
у потрошњи финалне енергије за грејање у стамбеном сектору су Данска, Шведска,
Литванија, Естонија и Исланд. Са друге стране, у апсолутним износима највећу
потрошњу финалне енергије из система даљинског грејања има Немачка, а следе је
Пољска и Шведска. Ове три земље остварују производњу од скоро 50% укупне
коначне топлотне енергије у ЕУ-28 [6].
Слика 16: Укупна потрошња финалне енергије за грејање у стамбеном сектору и удели
система даљинског грејања у овој потрошњи
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У терцијарном сектору, у апсолутним износима највећу потрошњу финалне енергије из
система даљинског грејања имају Немачка, Шведска, Финска и Пољска, са скоро 50%
од укупне финалне енергије за грејање. Процентуално највеће учешће има Данска, а
следе је Финска, Литванија, Шведска и Естонија.
Слика 16: Укупна потрошња финалне енергије за грејање у терцијарном сектору и удели
система даљинског грејања у овој потрошњи

У сектору индустрије, у апсолутним износима највећу потрошњу финалне енергије из
система даљинског грејања имају Њемачка, Италија и Финска. Топлота произведена у
система даљинског грејања у ове три земље, чини 50% од укупне топлоте које системи
даљинског грејања у ЕУ-28 испоручују индустријском сектору. Удео топлоте
произведена у система даљинског грејања у индустријском сектору је највећи у
Литванији и Бугарској.
Слика 18: Укупна потрошња финалне енергије за грејање у сектору индустрије и удели
система даљинског грејања у овој потрошњи

5. ЗАКЉУЧАК
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Тренутни развојни трендови у Европи показују даљу експанзију система даљинског
грејања, и у земљама које се традиционално ослањају на овакав систем грејања и у
земљама у којима се овакви системи тек уводе. Међутим, и овде постоје и битне
различитости међу појединим земљама. У скандинавским, балтичким и неким
западноевропским земљама, сматра се да системи даљинског грејања нуде привлачне
економске изгледе за компаније и потрошаче, као и да могу да послуже као средство
декарбонизације, енергетске ефикасности и повећања коришћења обновљивих извора
енергије. У неким земљама Централне, Источне Европе и Балтика, нпр. Румунија,
Бугарска, Словачка, Пољска и Летонија, постоје и стари наслеђени системи даљинског
грејања, који су се користе у смањеном обиму и са даљим трендом смањивања
коришћења. Разлози за то налазе се у недостатку инвестиција или неповољној
регулацији цена, ниској ефикасности, негативним трендовима у перцепцији
потрошача, а често у комбинацији са утицајем промена у економским структурама и
становништву. У исто време, у неким државама чланицама и регијама нови напори и
политике имају за циљ модернизацију, проширење и иницирање развоја нових система
даљинског грејања и то у оним регијама, где је економија добра како би се повећала
ефикасност, увела више обновљивих извора енергије и задржала цене прихватљиве
цене топлотне енергије.
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ПОКАЗАТЕЉИ РАДА И СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СИСТЕМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У НОВОМ САДУ
Душан Мацура
ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад
dusan.macura@nstoplana.rs
РЕЗИМЕ
Анализа глобалних трендова у даљинској енергетици показује да се конвенционални
системи даљинског грејања убрзано трансформишу у системе даљинске енергетике
четврте генерације. Креатори енергетске политике европских градова прихватају
нову визију снабдевања енергијом, која комбинује све доступне обновљиве изворе,
когенерациона постројења и интегрише даљинску енергетику у јеинствену
високоефикасну, нискотемпературу, ниско-угљеничну, паметну мрежу. У овом раду
приказани су кључни показатељи ефикасности рада, визија и пут трансформације,
као и изазаови у спровођењу стратегије развоја система даљинског грејања у Новом
Саду.
Кључне речи: даљинско грејање; даљинска енергетика; топлотна енергија;
енергетска ефикасност;
1. ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ У ДАЉИНСКОЈ ЕНЕРГЕТИЦИ
Системи даљинског грејања, који су у великом обиму развијани првенствено у
источноевропским земљама, у последњих неколико година промовисани су као
будућност грејања градова у Европи. Сведоци смо убрзане трансформације
конвенционалних система даљинског грејања у системе даљинске енергетике четврте
генерације. Четврта генерација (4GDH) система даљинског грејања представља
кохерентан технолошки и институционални концепт, који кроз паметне топлотне
мреже обезбеђује развој одрживих енергетских система и подразумева интеграцију
свих расположивих извора топлоте у једну јединствену мрежу (отпадна топлота из
индустрије, топлота из обновљивих извора енергије, когенерација и др.) за снабдевање
топлотном енергијом за грејање и хлађење нискоенергетских зграда, са ниским
губицима подсистема и високом енергетском ефикасношћу.
Овако структуирани системи даљинске енергетике су изузетно флексибилни,
омогућавају градовима да планирају, развијају и шире постојећу енергетску
инфраструктуру, при чему сам систем може да подржи готово све доступне изворе
обновљиве и отпадне енергије, што га чини сигурним и одживим за изазове који нас
очекују у будућности у вези са обезбеђивањем потребне количине енергије, нивоа
ефикасности и захтевима заштите животне средине.
Овом технолошком трансформацијом, за коју мотив имају и потрошачи и енергетске
компаније, тежимо ка интелигентним системима даљинске енергетике у градовима.
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Слика 1 Четврта генерација (4GDH) система даљинског грејања [1]
2. СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА НОВОГ САДА
Систем даљинског грејања Новог Сада има изузетну прилику да се на одржив начин
трансформише у модеран систем даљинске енергетике. Безмало 60 година овај систем
се развијао стратешки и плански, са базним извором топлотне енергије из
тригенерације (сада когенерације) изграђеним ван урбане зоне града на обали Дунава,
са географски стратешки позиционираним вршним топланама (Исток–Запад–Север–
Југ), избалансираним топлотним конзумом, коефицијентом топлификације од 75%,
комбинованим системом за грејање и санитарну топлу воду и другим визионарским
решењима. Визија и стратегија развоја система је позната, дефинисана и представљена
на међународним и домаћим стручним конференцијама, где је изузетно добро оцењена,
а може се једним именом представити као данска школа даљинске енергетике.
Системом даљинског грејања у Новом Саду управља Новосадска топлана, као
енергетски субјект за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом за
грејање и санитарну воду и високоефикасну комбиновану производњу електричне и
топлотне енергије. Систем данас има 902 MW топлотног конзума, 105.300 потрошача,
690 MW топлотних извора, 223 километра дистрибутивне мреже и 3000 топлотних
подстаница. Нови Сад годишње потроши око милион мегават-часова топлотне
енергије, а трошкови за природни гас као примарног енергента су на нивоу 40 милиона
еура. Укупна измерена ефикасност система за производњу је на нивоу 96%, док је
ефикасност дистрибутивног система нешто изнад 90%, што су изузетно високи
показатељи ефикасности и у ширим регионалним оквирима. Број запослених је
изузетно низак и износи 0,35/MW конзума.

22 | Стручно научна конференција ТОПС 2019

Слика 2 Структура система даљинског грејања града Новог Сада
Систем управљања производњом и дистрибуцијом топлотне енергије је у потпуности
аутоматизован, примењена је најсавременија управљачка и комуникациона опрема,
систем је вођен и надзиран софтверски и динамички управљан у реалном времену.
Систем снабдевања је покривен са преко 11.000 мерила топлоте, који се даљински
очитавају у реалном времену и чине основ за паметну мрежу (тзв. Smart Grid).
Новосадски систем даљинског грејања познат је по достигнутом нивоу дигитализације
и користи неке од најсавременијих глобалних софтверских платформи.
Имплементирани су алгоритми управљања степеном корисности у реалном времену,
процесна и билансна аналитика и енергетски менаджмент.

Слика 3 Структура система управљања
3. СТРАТЕГИЈА ПРЕБАЦИВАЊА БЕНЕФИТА НА ПОТРОШАЧЕ
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Новосадска топлана је у последњих неколико година реализовала неке од стратешких
пројеката у процесу трансформације система, који су сви као крајњи циљ имали да се
бенефит из уштеда пребаци на потрошаче. Од маја 2016. до данас цене топлотне
енергије у Новом Саду су 4 пута смањиване, што није случај у другим градовима.
У августу 2016. почела је са радом когенерациона електрана "Запад" капацитета
10MWe + 10MWt, која је за првих 30 месеци рада произвела 190 MWh електричне и
исто толико топлотне енергије. Новосадска топлана као повлашћени произвођач
продаје електричну енергију ЕПС-у по подстицајној откупној цени од 105,5 €/MWh, а
отпадну топлоту из когенерационог процеса користи у систему за припрему санитарне
топле воде 24 часа дневно, 365 дана годишње. Инвестиција у ову електрану у износу од
6,3 милона евра враћена након свега 20 месеци рада постројења. Оно што је много
важније, као бенефит из ове електране у наредних 10 година, колико ће трајати
подстицајни период, у Новом Саду односно буџетима потрошача остаће преко 40
милона евра као разлика за ниже трошкове топлотне енергије.
Дистрибутивна
мрежа
се
континуирано
Ušteda energije
реконструише, у просеку преко 10 километара трасе
годишње, што захтева огромне инвестиције. Топлана
14,6%
за ову намену није користила никакве текуће нити
капиталне субвенције града. Колики је значај имало
Automatizacija
440 podstanica
повећање ефикасности дистрибутивног система
(175MW, 20% konzuma)
говори показатељ да само 1% повећања степена
корисности доноси годишње уштеде на нивоу
400.000 еура.
Новосадска топлана изузетан значај придаје заштити
A
животне средине. Сви емитери су опремљени
системимима за континуални мониторинг емисије и
интензивно се ради на декарбонизацији и смањењу
емисије азотних оксида. Један од пројеката који је у
европским оквирима препознат и дониран као
изузетно еколошки ефективан је аутоматизација и
повезивање на систем даљинског надзора и
управљања 440 примарних топлотних подстаница,
24.000 MWh
Ušteda energije
што чини 175 МW или 20% конзума, реализован
2018. године. Остварене уштеде износе 14,6%, што
0,32 kg CO /kWh
кумулативно годишње износи 24.000 МWh. Систем
би за производњу ове количине енергије морао да
7.680 tona
CO₂
емитује у атмосферу 7680 тона CO2, а за апсорпцију
Smanjenje emisije CO2
(eq)
оволике количине угљен-диоксида потребно је око
360.000 стабала (једно просечно стабло годишње
Godišnja količina smanjenja CO₂
може да апсорбује око 21kg CO2) [2]. Због наведених
→apsorbovana od 366.000 stabala ili
→emitovana od 4300 automobila
показатеља и одрживости идеје, пројекат је на
међународном
конкурсу
добио
бесповратну
донацију у износу од 860.000 еура Центра за
међународну сарадњу и развој Владе Републике
Словеније из квоте ЕУ за смањење емисије CO2, што
ће допринети да период поврата инвестиције буде 2,2 године. Након тога, сав бенефит
из остварених уштеда осетиће потрошачи кроз нижу цену енергије.
Слика 4 Приказ уштеда на пројекту аутоматизацији 440 топлотних подстаница
2
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4. ПРОФИЛ ПОТРОШЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГРАДА
Изазов са којим ће Нови Сад и потрошачи топлотне енергије морати да се позабаве у
будућности је начин на који троше топлотну енергију. Профил потрошње топлотне
енергије за грејање за 2018. годину показује да град троши просечно 124 kWh/m 2
годишње, што је изузетно енергетски неефикасно и представља енергетски разред "E".
Постоји 600 објеката који су у енергетском разреду "Г" и чак 285 првенствено кућа,
које нису класификоване по важећим прописима и троше застрашујућих преко 250
kWh/m2 годишње. Стамбене зграде у Новом Саду у великом броју случајева немају
адекватан термички омотач и град ће морати да пронађе оптималан модел за решавање
проблема енергетске ефикасности у зградарству за објекте који су енергетске "црне
рупе", да би се омогућио одржив прелазак на систем обрачуна и наплате по измереној
потрошњи, што је циљ и обавеза. Када би се применом мера енергетске санације
термичких омотача просечна специфична потрошња смањила на ниво 105 kWh/m2, што
је граница енергетског разреда "Д", град би годишње уштедео преко 3,7 милиона евра.
С друге стране, преко 250 нових зграда изграђених у последњих 5 година у
енергетском разреду "Ц" (нису приказане у приложеној анализи) имају изузетну
ефикасност, малу инсталисану снагу и плаћају трошкове за утрошену енергију према
измереној потрошњи на мерилу топлоте испред свог стана, што између осталог
опредељује потрошаче ка новоградњи.
Табела 1. Профил потрошње топлотне енергије стамбених потрошача за 2018.
годину
Енергетски
разред

Специфична
потрошња
[kWh/m2,god]

!!!

СП>250

285

7,4

1,2%

8,6%

Г

175< СП <=250

600

40,3

6,3%

18,0%

Ф

140< СП <=175

717

180,1

28,1%

21,6%

Е

105< СП <=140

1197

304,6

47,5%

36,0%

Д

70< СП <=105

492

106,1

16,5%

14,8%

Ц

СП<70

35

3,1

0,5%

1,1%

0,5% 1,2%

Инсталисана
снага
[MW]

Број
зграда

Удео у
конзуму
[%]

6,3%

16,5%

SP>250
28,1%

175<SP<=250
140<SP<=175
105<SP<=140
70<SP<=105
SP<70

47,5%
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Удео у
објектима
[%]

5. ПЛАНОВИ И ИЗАЗОВИ У БУДУЋНОСТИ
У оквиру спровођења стратегије развоја система даљинске енергетике града, у току је
реализација пројекта изградње когенерационе електране "Југ" капацитета 4МWe +
4МWt. Планирано је да у току првог квартала 2020. године систем за производњу
располаже са укупно 14MW електричне и 14MW топлотне снаге из когенерационих
система и да годишње производи око 110.000 MWh електричне и исто толико топлотне
енергије.
Идеја је да се Новосадска топлана у наредним годинама у потпуности оријентише
према потрошачима. У плану је имплементација потрошачког портала, на коме ће
купци са паметних уређаја моћи да генеришу сервисне пријаве у реалном времену,
добијају сервисне информације и имају увид у стање и аналитику своје потрошње.
Један од кључних изазова у будућности биће интеграција новог базног извора топлотне
енергије за систем даљинског грејања у постојећој вреловодној инфраструктури,
капацитета око 100МWt, имплементацијом неке од технологија обновљивих извора
енергије са или без когенерације.
За дугорочно обезбеђивање подршке овако сложеним системима и спровођење
стратегије развоја и енергетске политике, неопходни су одговорајући кадрови. Као
универзитетски центар, Нови Сад мора да води рачуна о логистици и потреби да
обезбеди адекватне људске ресурсе за један од кључних енергетских и комуналних
система, што ће бити велики изазов у будућности.
ЗАКЉУЧАК
За успешно спровођење процеса трансформације конвенционалних система даљинског
грејања у системе даљинске енергетике четврте генерације од суштинске важности је
дефинисање и реализација стратегије развоја. [3] Овај процес подразумева
преиспитивање потреба и циљева, прилагођавање условима на тржишту, праћење
глобалних трендова у даљинској енергетици, стратешки приступ планирању развоја и
одрживост, динамичко управљање системом у реалном времену, континуирано
праћење кључних показатеља ефикасности и друге механизме у циљу обезбеђивања
поузданог санабдевања топлотом крајњег купца по минимално могућој цени. Из
анализе показатеља система даљинског грејања у Новом Саду може се закључити да
максимизација ефикасности система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
није довољна. Изазов у будућности је проналажење оптималних механизама за
повећање енергетске ефикасности у снабдевању топлотом, односно смањење
специфичне потрошње и довођење профила потрошње објеката на одрживи ниво.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Sustainable city, Infographic, http://ecopolis.danfoss.com
[2] Carbon & Tree facts, Arbor Environmental Alliance
http://www.arborenvironmentalalliance.com
[3] A.R. Day, M.S. Ratcliffe, K.J. Shepherd. Heating Systems, Plant and Control, Blackwell
Science Ltd, 2013.
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РЕЗИМЕ
У циљу превазилажења проблема губитака топлоте, пре свега на местима која су
неприступачна стандардним изолационим материјалаима, као што су топловодне
шахте (коморе), топлотне подстанице, арматура већих називних пречника у
котларницама, у Топлани Краљево применили смо до сада мало коришћена средства за
спречавање или умањење топлотних губитака, спречавање корозије и заштиту од
влаге, као и правовремену локалну противпожарну заштиту виталних компоненти у
командним орманима. Како је реч о примени материјала о којима у топланама има
мало искуства, извршили смо експериментална мерења пре и након примене средстава
заштите чије резултате приказујемо у овом раду. У рада је извршена
техноекономска анализа исплативости примењених материјала, са прорачуном
периода отплате улагања.
Кључне речи: термоизолација; корозија; хидроизолација; топлотни губитак;
1 УВОД
Савремени трендови у системима даљинског грејања подразумевају смањивање
губитака топлотне енергије, заштиту површина коришћењем нових материјала у
термоизолационе, хидроизолационе, антикорозивне и противпожарне сврхе.
Материјал Temp Coat 101 је настао за време другог светског рата у Немачкој као тежња
да се реши проблем са ракетама V-2 које су користили за бомбардовање Велике
Британије и са којима су имали проблем са прецизношћу из разлога отпадања „репова“
због превелике температуре која се јављала приликом испаљивања. С обзиром да се
све то дешавало при крају рата, у тај део Немачке је ушла војска Совјетског Савеза и
од тада па све до 1992.године та технологија је у поседу Русије и користи се искључиво
за војне сврхе. С обзиром на распад Совјетског савеза и целокупну ситуацију која је
тада владала у Совјетском савезу-Русији, технологију откупљује Америчка фирма чији
је власник породица Mayer (Немци) који су очигледно знали шта купују. Првенствена
намена је била за потребе агенције NASA а за унутрашње облагање Спејс-шатлова
(Space Shuttle [5]) што се ради и до данашњих дана. Од 1994.године, ова технологија се
користи и у цивилне сврхе, пре свега индустријске. Данас је листа референци листа
корисника више него респектабилна је поред агенције NASA, ту је и NAVY,
SHEVRON, LLOYD, GAZPROM, OMV, PIRELLI....
2 МЕСТА ПРИМЕНЕ
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ЈЕП „Топлана“ Краљево јавно енергетско предузеће за даљинско грејање, снабдева
топлотном енергијом стамбени и пословни простор Града Краљева. Снабдевање се
врши из 4 топлотна извора укупне инсталисане снаге од 86 MW. Годишња производња
топлотне енергије је око 75 GWh. Као примарни енергент користи се природни гас
(85%) и мазут (15%). Дистрибуција топлоте врши се преко вреловодне мреже укупне
дужине око 26,5km и око 350 индиректних топлотних подстаница.
Задатак свих познатих термоизолационих материјала је смањење могућности
конвекције топлоте. Проблеми неадекватне и недовољно поуздане хидро и термо
изолације на местима као што су шахте (коморе), топлотне подстанице довео је до
примене нових средстава заштите. Како је у шахтама увек присутна влага услед
атмосферских падавина, сливање воде након прања улица, присуство соли, уља са
асфалта итд постојећи класични систем изолације је често био краткорочан или
неефикасан. Изолација често бива оштећена или украдена а тада се брзо губи сваки
ефекат уградње а камена или минерална вуна у контакту са водом агресивно делују на
спољну површину челичне цеви, а трошкови поновне израде су често високи и
понављају се из године у годину. Тамо где се не врши обнављање и одржавање брзо
долази до појаве корозије и хаварија уз константно присутан топлотни губитак.
Анализом се лако долази до прилично великих финансијских губитака на нивоу
године.
У овом раду дајемо само краћи преглед и анализу извршене санације новим средствима
уз техноекономску рачуницу исплативости примене.
Извршили смо санацију у три шахте, две топлотне подстанице и на свим вентилима
већих називних пречника у две топлане.
Места примене средства заштите
У току марта 2019.године на подручју топлотног извора „Централна топлана“ извођач
радова SRMA group је на три шахте по избору корисника извршио најпре радове
антикорозивне заштите, затим наношење термоизолационог материјала Temp coat у два
односно три слоја по технологији прописаној од стране произвођача, и након тога
нанео слој хидроизолационе заштите. Готово све шахте имају проблем са поклопцима
који нису изоловани и кроз њих се сливају атмосферске падавине, со у току зиме. Цеви
и арматура на којима је вршена заштита су били изложени сталним утицајем влаге,
заштита од алуминијумског лима и камене вуне је била оштећена или није ни постојала
тако да је спољна корозија већ била присутна иако су шахте биле старе тек пар година.
На сликама 1. и 2. приказани су вентили у котларницама пре коришћења изолационог
материјала.
У топланама-котларницама „Централна топлана“ и „Нова Колонија“ извршена је
термичка заштита на вентилима већих називних пречника, као и на кућиштима главних
и мешних циркулационих пумпи. Разлог за избор баш ове арматуре био је то што до
сада ови вентили нису били термички изоловани, а због честог руковања примена до
сада познатих система изолације била би краткорочна а често и готово неизводљива,
као нпр код кућишта циркулационих пумпи. Сви елементи који су изоловани у
котларницама су на на константним радним температурама од 130⁰С и налазе се на
примарној страни у котловском грејном кругу.
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Слика 1 Изглед вентила у котларници „Централна топлана“

Слика 2 Изглед вентила у котларници „Нова Колонија“
Наношењем TEMP COAT специјалног термоизолационог премаза у танким
слојевима до 2mm, на бази керамике, акрила и микросфера коефицијента топлотне
проводљивости λ≤0,0018 W/m2K постиже се исти или бољи ефекат термичке заштите
уместо камене или минералне вуне много веће дебљине. Јако је битно што је наношење
изводљиво без прекида процеса производње у радним условима, као и наношење на
често неприступачним местима. Премаз се након наношења брзо суши и већ након
15ак минута површине су потуно суве. Ултра танки изолациони премаз (течно
керамичка изолација) се састоји од микросфере величине 10-20 микрона, које садрже
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разређени гас под притиском од 0,13Ра Термичка проводљивост ових микросфера је
0,0008 W/m2K .

Слика 3 Структура материјала TEMP COAT [1]
Топлотна проводљивост саме термоизолације је незнатно већа због везива (акрилних
полимера) и износи 1,001 W/m2K. Нанети слој термичке изолације уједно представља и
парну брану па је применљива код цевовода, посуда, HVAC инсталација. Извршена је
термичка и антикорозивна заштита цеви, прирубница, кућишта вентила, пумпи,
компензатора тј арматуре коју је тешко изоловати другим изолационим материјалима.
Иначе премаз је негорив материјал класе А2.
Антикорозиони премаз Q2, је мултикомпонентни полимерни премаз, који садржи органски
високо молекуларни комплекс у посебном корозионо-заштитном основу на бази киселине који
претвара оксид гвожђа (корозију) у црни феро-органски премаз, укључујући рђу у састав
премаза. Након наношења на површину цеви формира се комплекс латекс везива који је
отпоран на даљу оксидацију. Овај премаз нема агресиван учинак на људско тело и сигурно се

може користити без обзира на своју киселост, захваљујући употреби јединственог
средства за неутрализацију у оквиру производа.

Слика 4 Материјал пре и после премазивања антикорозионим средством Q2
Начин деловања раствора Q2 је такав да молекули привлаче атоме гвожђа, приликом чега
сваки атом гвожђа може се везати са три различита молекула Q2. Као резултат тога Q2 реагује
са корозијом на молекуларном нивоу те се претвара у неутрални слој између челичне
површине и ваздуха. Овај слој са друге стране блокира прелаз јона, чиме обезбеђује одсуство
хемијске реакције на површини. Нанешени слој је отпоран на корозију. Наношење је

једноставно и могуће га је разредити водом и наносити пиштољем. Природа заштите је
заснована на спречавању реакције јона са атмосфером, што касније спречава даљу
оксидацију метала стварањем латекс заштите. Површину која је третирана смо
претходно припремили у складу са упутством за наношење.
Аутономни систем за гашење пожара ПАРАБОЛА, представља цев, која је
направљена од специјалног полимерног материјала, напуњеног ватрогасним средством
за гашење у облику течног гаса чија је основа флуор-органска мешавина. У већини
анализа настанка пожара показало се да је разлог кратки спој на електро инсталацији.
Као по правилу , ватра се најпре јавља у електро, разводним и командним ормарима.
Аутономни систем за гасно гашење пожара ПАРАБОЛА је иновационо решење за
заштиту електричних, командних и управљачких ормара, телекомуникационих,
компјутерских система и слично. Овај систем је предвиђен за локализацију и гашење
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пожара унутар електричних ормара опремљених са високонапонском опремом напона
до 10 kV.

Слика 5 Аутономни систем за гашење пожара ПАРАБОЛА
Систем се састоји од специјалне полимерне цеви која је напуњена средством за гашење
пожара у облику течног гаса на основу флуор-органске супстанце и системом хитног
ручног старта (као опција). Са повећањем температуре или излагању отвореном
пламену, повећава се притисак унутар цеви система Парабола, због чега цев пуца при
чему се гас ослобађа моментално а тиме елиминише пожар у тренутку. Основа за избор
и димензионисање јесте запремина командног ормара који се штити. Изглед вентила на
којима је извршено наношење матерујала TEMP COAT пруказан је на слици 6.

Слика 6 Изглед вентила у котларници „Централна топлана“ након наношења
материјала TEMP COAT
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3 ПРОРАЧУН ТОПЛОТНИХ ГУБИТАКА
Прорачун топлотних губитака извршен је на основу позбатих термодинамичких
једначина за простирање топлоте. Посматран је референтни вентил познатих
геометријских величина, који се налази у просторији са константном температуром.
Топлотни губитак са површине дефинисаног вентила одређен је као збир топлоног
губитка зрачењем и топлотног губитка природном конвекцијом [2].
𝑄𝑔 = 𝑄𝑧 + 𝑄𝑘

(1)

Топлотни губитак зрачењем одређује се за температуру површине пре коришћења
материјала за изолацију, односно за температуру површине када је извршено
премазивање материјалом (три слоја).
T

4

T

4

1
2
QZ = C12 ∙ H12 ∙ [(100
) - (100
) ]

(2)

𝐶12 = 𝐶𝑐 ∙ 𝜀𝑟𝑒𝑑

(3)

𝜀𝑟𝑒𝑑 = 0,98 ∙ 𝜀𝑛

(4)

𝐻12 = 𝐴𝑢

(5)

На основу познатих и усвојених вредности извршен је прорачун топлотнх губитака
зрачењем чији су резултати приказани у табелама 1, 2 и 3. Прорачун је извршен на за
две познете температуре на површини вентила: 130оC – температура на површини
вентила када се не користи изолациони материјал и 61 оC - температура површине
вентила када се користи изолациони материјал. Усвојена је константан температура
ваздуха у просторији котларнице која износи 20 оC.
Укупна површина вентила на којима је извршено наношење изолационог материјала
износи Аu = 45 m2. Коефицијенти емисије са површине вентила износе ε n=0,87 –
површина без изолационог материјала [2], односно εn=0,877 – површина са
изолационим материјалом [2].
Табела 1. Топлотни губитак зрачењем пре коришћења изолационог материјала
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

Константа зрачења црног тела
Коефицијент емисивности
Редуковани коефицијент емисије
Ефективна константа зрачења
Ефективна површина зрачења
Температура на површини вентила
Температура околине

Cc
εn
εred
C12
H12
t1
t2

5,67
0,87
0,853
4,834
45
130
20

W/m2K4
W/m2K4
m2
о
C
о
C
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QZ'

Топлотни губитак зрачењем

41347,20

W

Табела 2. Топлотни губитак зрачењем nakon nanošenja изолационог материјала
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

Константа зрачења црног тела
Коефицијент емисивности
Редуковани коефицијент емисије
Ефективна константа зрачења
Ефективна површина зрачења
Температура на површини вентила
Температура околине
Топлотни губитак зрачењем

Cc
εn
εred
C12
H12
t1
t2
QZ"

5,67
0,877
0,859
4,873
45
61
20
11128,35

W/m2K4
W/m2K4
m2
о
C
о
C
W

Табела 3. Смањење топлотог губиткa зрачењем коришћењем изолационог материјала
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

QZ'

41347,20

W

QZ"

11128,35

W

DQZ

30218,85

W

Топлотни губитак зрачењем без
коришћења изолационог материјала
Топлотни губитак зрачењем са
коришћењем изолационог материјала
Смањање топлотног губитка зрачењем

Топлотни губитак природном конвекцијом одређује се на основу познатих температура
на површини вентила и температуре ваздуха (флуида).
𝑄𝐾 = 𝛼 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇

(6)

За одређивање топлотног губитка неопходно је израчунати коефијент прелаза топлоте
са површине вентила на ваздух. Коефицијент прелаза топлоте одређује се на основу
Нуселтовог броја. Термодинамички прорачун коефицијента прелаза топлоте врши се
према следећим формулама [2]:
𝛼=

𝑁𝑢 ∙𝜆𝑓

(7)

𝑑𝑒
𝑃𝑟𝑓

𝑁𝑢 = 𝐶 ′ ∙ (𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 )𝑛′
𝑓 ∙(
𝐺𝑟 =

𝛽∙𝑔∙𝑙3 ∙∆𝑇

𝑃𝑟𝑎

)

0.25

𝜐2

(8)
(9)

На основу познате температуре ваздуха из табеле 3.10 [2], усвојене су вредности
коефицијената потребних за одређивање Грасхофовог и Прандтлвог броја. Вредности
усвојених коефицијената као и Прандтловог броја приказане су у табели 4. Вредност
Прандловог броја усвојена је за температуру околног ваздуха 20 оC, за температуру
површине вентила без изолационог матерјала 130 оC, односно за температуру
површине вентила са изолационим матерјалом 61 оC.
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Табела 4. Usvojene vrednosti koeficijenata i Prandtlovog broja
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

λ

0,0259

W/mK

Температура t = 20 оC
Термичка проводност флуида (ваздуха)
Кинематска вискозност флуида
(ваздуха)
Прандтлов број
Температура t = 130 оC
Прандтлов број
Температура t = 61 оC
Прандтлов број
Коефицијенти за одређивање
Нуселтовог броја

-6

m2/s

ϑ

15,6x10

Prf

0,703

-

Pra

0,685

-

Pra

0,696

-

C'
n'

0,5
0,25

-

На основу познатих и усвојених вредности извршен је прорачун топлотнх губитака
конвекцијом чији су резултати приказани у табелама 5, 6 и 7.
Табела 5. Топлотни губитак конвекцијом пре коришћења изолационог материјала
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

Коефицијент температуре
Карактеристични пречник
Температура на површини вентила
Температура околине
Температурска разлика
Грасхофов број
Нуселтов број
Коефицијент прелаза топлоте
Површина вентила
Топлотни губитак конвекцијом

b
de =l*
t1
t2
Dt
Gr
Nu
a
A
Qk'

3,412x10-3
0,35
130
20
110
696,2x106
74,85
5,54
45
27418,84

1/K
m
о
C
о
C
о
C
-

W/m2K
m2
W

Карактеристична дужина усвојена је на основу средње вредности димензија вентила на
којима је извршено наношење изолационог материјала. Укупна површина вентила
добијена је сабирањем површина сваког вентила на основу каталошких вредноси
испоручиоца опрема.
Мерење температуре на површини вентила извршено је контактмим термометром тип
Kimo TK110 приказаним на слици 7. На слици 8. приказана је вредност измерене
температуре на површини вентила након наношења изолационог материјала.
Корекција температуре извршена је на основу дијаграма произвођача и приказана је на
слици 9. Корекција измерене температуре врши се због немогућности подешавања
коефицијента отпорности материјала на контактном термометру.

34 | Стручно научна конференција ТОПС 2019

Слика 7 Изглед контактног термометра тип Kimo TK110

Слика 8 Мерење температуре на површини вентила након наношења изолационог
материјала
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Слика 9 Дијаграм корекције измерене температуре
Табела 6. Топлотни губитак конвекцијом nakon nanošenja изолационог материјала
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

Коефицијент температуре
Карактеристични пречник
Температура на површини вентила
Температура околине
Температурска разлика
Грасхофов број
Нуселтов број
Коефицијент прелаза топлоте
Површина вентила
Топлотни губитак конвекцијом

b
de =l*
t1
t2
Dt
Gr
Nu
a
A
Qk"

3,412x10-3
0,35
61
20
41
278,5x106
59,29
4,39
45
8095,33

1/K
m
о
C
о
C
о
C
-

W/m2K
m2
W

Табела 7. Смањење топлотог губиткa конвекцијом коришћењем изолационог
материјала
Назив

Ознака

Вредност

Јединица

QK'

27418,84

W

QK"

8095,33

W

DQK

19323,51

W

Топлотни губитак конвекцијом без
коришћења изолационог материјала
Топлотни губитак конвекцијом са
коришћењем изолационог материјала
Смањање топлотног губитка
конвекцијом

4 ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ИСПЛАТИВОСТИ
Економска анализа исплативости инвестиције извршена је на основу одређивања
новчане уштеде која настаје коришћењем материјала за изолацију. На основу
израчунате уштеде односно смањења топлотних губитака зрачењем и природном
конвекцијом може се одредити количина енергента (природни гас) који се штеди на
дневном односно на годишњем нивоу.
На основу израчунате уштеде енергента на годишњем ниво, као и на основу познате
цене енергента одређује се новчана уштеда.
Инвестиционо улагње у изолациони материјал на основу понуде испоручиова износи
11595,00 дин/м2, што значи да за познату површину веома једноставно одређујемо
инвестициону вредност.
Прост период отплате инвестиције одређује се на основу вредности инвестиционог
улагања и настале новчане уштеде. Прорачун наведених параметара приказан је у
табели 8.
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Табела 8. Анализа инвестиције, настала уштеда и период отплате инвестиције
Назив

Ознака

DQZ
Смањање топлотног губитка зрачењем
DQK
Смањање топлотног губитка конвекцијом
Смањање топлотног губитка конвекцијом и
DQ
зрачењем
td
Средње дневно време рада топлане
DQ x td
Дневна уштеда енергије
Hd
Топлотна моћ природног гаса [3]
Dvd
Дневна уштеда енергента – природног гаса
Sd
Број грејних дана
Dvgod
Годишња уштеда енергента – природног гаса
Јединична цена природног гаса [3]
Новчана уштеда настала коришћењем
U
изолационог материјала
Инвестиционо улагање
P
Јединична цена изолационог материјала
A
Површина
I=PxA
Инвестиција
Прост период отплате инвестиције
k = I/U
Период отплате

Вредност

Јединица

30218,85
19323,51

W
W

49542,35

W

12
2.140.229,65
33.338,35
64,20
190
12.197,47
42,00

h
kJ
kJ/m3
m3
dana
m3
din

512.293,88

din

11.595,00
45
521.775,00

din/m2
m2
din

1,02

god.

ЗАКЉУЧАК
Коришћење наведених иновативних средстава има релативно кратке рокове
исплативости и повраћаја уложених средстава након чега уштедом доноси финансијски
бенефит кориснику. Коришћење наведених материјала предвиђено је превасходно у
условима који су ограничени недостатком простора као и у условима где би друга
средства била тешко применљива. Применом наведених премаза задржава се функција
арматуре, продужава век трајања и смањују се топлотни губитци, која је до сада
углавном била незаштићена и изложена брзом пропадању.
Наведени материјали су погодни за коришћење у шахтама које се углавном налазе на
градским саобраћајницама, при чему интервенције у случајевима хаварије и одржавања
захтевају промену режима саобраћаја и прекиде у снабдевању топлотном енергијом.
Корисници система даљинског грејања сносе последице насталих хаварија и отказа
система, што би се коришћењем презентованих средстава одразило на повећање
квалитета и поузданости у снабдевању топлотном енергијом.
Анализа је показала да се инвестиционо улагање у две котларнице ЈЕП „Топлана„
Краљево у примарном делу система може исплатити за годину дана.
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ПРОМОЦИЈА ОРГАНИЗОВАНОГ И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНОГ
КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ У СДГ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНОГ
ПРОЈЕКТА KEEPWARM
Милица Младеновић1, Инситут за нуклеарне науке ВИНЧА, Лабораторија за
термотехнику и енергетику, Београд, Србија
mica@vinca.rs
РЕЗИМЕ
Пројекат “Унапређење система даљинског грејања у централној и источној Европи”,
KeepWarm, финансира ЕУ у оквиру програма „Horizon 2020“. У пројекту учествује 11
партнера из 7 земаља источне и централне Европе у којима су системи даљинског
грејања још увек неефикасни и заснивају се на употреби фосилних горива (мазут, гас
или угаљ). Поред Србије, ту су представници Аустрије, Хрватске, Чешке, Летоније,
Србије, Словеније и Украјине. Циљ пројекта је да се у изабраним општинама образује
особље топлана, локалних самоправа и остале заинтересоване стране да остваре
уштеде енергије и смање емисију штетних гасова. Поред тога, планиран је и избор
најисплативијих инвестиција за замену фосилних горива обновљивим изворима
енергије у системима даљинског грејања. Пројекат је започет априла 2018. а
завршиће се у септембру 2020. Очекивања су да ће се KeepWarm решења за ефикасније
и еколошки прихватљивије даљинско грејање примењивати као модел и у осталим
земљама Европе. Носилац пројекта у Србији је Институт за нуклеарне науке ВИНЧА,
Лабораторија за термотехнику и енергетику. Учесници на пројекту су
репрезентативне општине и представници из топлана: Шабац, Пирот, Мајданпек,
Нова Варош, Бајина Башта, Прибој и Ваљево.
Кључне речи: систем даљинског грејања; енергетска ефикасност; ОИЕ
УВОД
Пројекат „KeepWarm“ је фокусиран на највећег европског конзумента примарне
енергије - потрошњи енергије за грејање и хлађење (49%) - што приближно одговара
збиру потрошње за производњу струје и транспорт (слика 1). Систем даљинског
грејања (СДГ) за производњу топлоте је најефикасније решење у густо насељеним
подручјима. Међутим, многи СДГ су високо енергетски неефикасни, а имајући у виду
да су доминантни извори енергије које користе фосилна горива (нафта/мазут, гас или
угаљ) то модернизацију чини ургентном. Ово се посебно односи на земље источне и
централне Европе, дакле и на нашу земљу, где је потребно хитно модернизовати старе,
неефикасне системе даљинског грејања, базираним углавном на фосилним горивима.

a)
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b)

Слика 1.Potrošnja energije u: a) Evropi (Eurostat ) и b) Srbiji.
Основни циљеви пројекта су:
- обука особља СДГ-а и локалних самоуправа о техничким, организационим,
финансијским и менаџерским аспектима пословања система;
- подршка у припреми пословних планова за модернизацију и идентификацији
потенцијалних извора финансирања; и
- помоћ у припреми регионалних и националних стратегија за грејање и хлађење
(или еквивалента), као и укључивање у енергетске планове на више нивоа и у
свеобухватној процени потенцијала за ефикасно даљинско грејање и хлађење.
Јединственост пројекта KeepWarm је у комбинацији конкретног рада на пилот
системима уз блиску усклађеност са националним и европским мултипликаторима у
циљу ширења позитивних искустава и примене у што већем броју случајева. Ово
последње укључује блиску интеракцију са потенцијалним инвеститорима и
менаџерима фондова ради повећања вероватноће добијања потребних финансијских
средстава за имплементацију пословних планова проистеклих из KeepWarmа. Пројекат
промовише циљеве ЕУ о унапређеном и еколошки прихватљивом грејању и хлађењу уз
прилагођавање стратегије националним оквирима земаља партнера. KeepWarm
интензивно ради са СДГ у седам земаља (Табела 1) у циљу повећања њихове
енергетске ефикасности и смањења емисије гасова стаклене баште супституцијом
фосилних обновљивим горивима, са фокусом на велике СДГ у источној Европи, где је
модернизација ових система најургентнија.
Табела 1. Листа партнера на пројекту
Партнер
Организације
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
1
UNIZAG FSB SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET
2
STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, FSB
LANDESKAMMER FÜR LAND- UND FORTSWIRTSCHAFT IN
3
STEIERMARK (LWK Stmk)
NORTH-WEST CROATIA REGIONAL ENERGY AGENCY (REGEA)
4
INSTITUT JOZEF STEFAN (JSI)
5
6
7
8
9
10
11

Земље
Немачка
Хрватска
Аустрија

Хрватска
Словениј
а
ICLEI European Secretariat GmbH (ICLEI Europasekretariat GmbH)
Немачка
Association for the District Heating of the Czech Republic (TSCR)
Чешка
Zemgale Regional Energy Agency (ZREA)
Летонија
ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO SALESKO IN Словениј
KOROSKO (KSSENA)
а
LLC KT-Energy (KT Energy)
Украјина
Инситут за нуклеарне науке ВИНЧА
Србија

2 СТАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ
За загревање стамбеног простора у Србији се највише користи огревно дрво (34%),
20,1% електричну енергију, 10,5% угаљ и 9,6% природни гас, док свега 25,1%
домаћинстава користи топлоту из система даљинског грејања – СДГ (што чини 48,3%
домаћинстава у градовима) [1]. Треба имати у виду да се електрична енергија углавном
користи у уређајима за директну конверзију у топлотну енергију (грејалице, ТА пећи и
сл.), а не у системима са топлотним пумпама или употребом клима уређаја.
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Ситуација у системима даљинског грејања у Србији може се окарактерисати као
критична. Постоји више разлога, али недостатак средстава за редовно пословање због
високих (стално растућих) трошкова енергената (гаса и мазута пре свега), не економске
цене за испоручену топлоту, неефикасна наплата и још много тога.
Генерално, техничко стање система ДГ је лоше. Улагања у развој даљинског грејања
била су значајна током седамдесетих и осамдесетих година, а у последњој деценији 20.
века била је практично сведена на нулу. У последњих десетак година извршена је
одређена модернизација система, углавном на основу грантова и кредита. Примарна
горива за производњу топлотне енергије у системима ДГ је природни гас (77,7%),
мазут (13,5%) и угаљ (8,8%). У последњих 5 година потрошња природног гаса је
постепено расла по 5,5%, углавном на рачун замене мазута. Котлови на биомасу скоро
да не постоје у СДГ у Србији. Изузеци су топлана у Сремској Митровици која користи
љуске сунцокрета, једна од топлана у Београду користи пелет и котловска постројења
на дрвну биомасу у Пироту, Прибоју и Шапцу која се користе за загревање јавних
објеката, пре свега школа. У системима даљинског грејања употреба биомасе је на
нивоу статистичке грешке – мање од 0,6% [1] .
Разлози за недовољну употребу најзаступљеније домаћег обновљивог извора енергијебиомасе су уктко: сложене процедуре за добијање потребних дозвола за изградњу СДГ
постројења, недовољна обученост за коришћење технологија и/или опреме за
коришћење биомасе и недостатак развијеног тржишта за биомасу. Суседне земље и
земље европске уније, поред тога, повећавају потражњу за пелетом, брикетима и
квалитетном дрвном сечком, а готово сва домаћа производња се извози.
За сада држава не субвенционише производњу топлотне енергије из ОИЕ. Постоји
само феед-ин тарифа за производњу електричне енергије [2]. Према важећем
законодавству органи локалне самоуправе дефинишу услове за стицање статуса
повлашћеног произвођача топлотне енергије, као и критеријуме за испуњавање ових
услова.
Из свега наведеног се лако може закључити да топлане Србије представљају идеалног
корисника пројекта KeepWarm.
3 ИНН ВИНЧА КАО ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ
Лабораторија за темотехнику и енергетику ИНН Винча, у даљем тексту ЛТЕ, је једна
од највећих лабораторија у оквиру Института и представља најзначајнију научноистраживачку организацију у земљи у области термотехнике и енергетике, која
остварује фундаментална, примењена и развојна истраживања у овим областима.
Последњих пар деценија истраживачки тим ове лабораторије се интезивно бави
проблемом сагоревања биомасе. Као резултат вишегодишњег рада развијена је
технологија за цигаретно сагоревање балиране пољопривредне биомасе са
догоревањем у флуидизованом слоју сопственог пепела. ЛТЕ поседује и
демонстрационо - индустријски котао, маx снаге 500кW, са технологијом сагоревања у
флуидизованом слоју (ФС), лоциран у оквиру постојеће котларнице Института, на
коме су обављена експериментална испитивања сагоревања различитих врста горива
типа биомасе (папирни муљ, кукуруз у зрну, љуске лешника…). Шеме и фотографије
оба постројења су дата на слици 2. Параленно са експерименталним радом развијени су
одговарајући нумерички модели за оптимизацију процеса сагоревања. ЛТЕ поседује
више експерименталних апаратура којима се на ефикасан и контролисан начин, уз
варијације различитих параметара могу сагледати скоро сви аспекти сагоревања овог
типа горива. Стручност и компетентност на пољу примене биомасе као енергента је
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осведочена како у пракси тако и бројним научним радовима-публикацијама у
међунардно признатим часописима, скуповима, конференцијама, бројним техничким
решењима и патентима, као и учешћем на бројним међународним пројектима. Као
компетентног партнера, препознала нас је Немачка организација за међународну
сарадњу (ГИЗ), и ангажовала за рад на овом пројекту.

a)

b)

Slika 2. a) Котао на балирану биомасу-Индустријски котао 1.5 МW у ПКБ-у,
измењивачи, бафер, хидраулички дозатор бала и 1 хектар пластеника; b)
Полуиндустријски котао са ФС номиналне снаге 500kW
4 КОНКРЕТНИ ЦИЉЕВИ
Циљ KeepWarm-а је: убрзати исплативо улагање у модернизацију СДГ у централној и
источној Европи. Да би се достигло ово убрзање, потребно је постићи сљедеће
специфичне циљеве (СЦ) пројекта дефимисане по радним задацима/пакетима (WР):
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земља

СЦ1. Повећање капацитета оператора СДГ и
локалне самоуправе у погледу техничких,
организационих, финансијских и менаџерских
способности (Радни задатак 2- WР 2)
Индикатор: обученост 150 СДГ оператера

СЦ2. Оператери СДГ -а су у стању да развију
пословне планове и идентификују најпогоднији
финансијски модел за модернизацију СДГ -а
(Радни пакет 3- WР 3)
Индикатор: 95 СДГ оператора је обучено за развој
бизнис плана

Број обученог
особља
Аустрија
30
Хрватска
20
Чешка
15
Летонија
15
Србија
20
Словенија
30
Украјина
20
Табела 2.1а Број обученог
особља
земља

Број појединаца који
могу да припреме
пословни план

Аустрија

20

Хрватска

15

Чешка

10

Летонија

10

Србија

10

СЦ3. Развијени су пословни планови за модернизацију ДХС-а и идентификовани су
Словенија
20
извори за инвестирање (Радни пакет 4- WР 4)

земља

Индикатор: До краја
пројекта припремит ће се
23 пословна плана, од
којих ће 16 бити у фази
инвестирања

Business Plans
Украјина Бр.система10који ће
вероватно започети
током
Табела 2.1bинвестицију
Обучено за БП
пројекта
Аустрија
3
2
Хрватска
4
3
Чешка
3
2
Летонија
3
2
Србија
3
2
Словенија
3
2
Украјина
4
3
TOTAL
23
16
Табела 2.1c Број пословних планова припремљен и
доведен до фазе инвестирања

SЦ4. Модернизација СДГ -а и њихов стратешки значај за будуће енергетске системе
има значајније се појављују у (енергетским и климатским) плановима на више нивоа
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(од локалних до републичког)(Радни пакет 5- WР 5)
Индикатор: Реконструкција СДГ -а је укључена као тема у најмање 10 локалних енергетских
планова и 5 регионалних или националних стратегија или планова.

Ови специфични циљеви су преведени у радне пакете како је горе наведено. Радни
пакети WР1 и WР6, се оносе на активности кординирања између пројектних партнера и
на активности дисеминације, респективно.

Слика 3. Графикон KeepWarm-а: Од пилот-случајева до експлоатације широм Европе
5 СРПСКЕ ТОПЛАНЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕКАТ
Табела 3. Основни подаци о домаћим топланама партиципантима на пројекту
СДГ*

гориво

Унето
енергије, ТЈ

Шабац

Гас
Мазут
Мазут
Мазут
Угаљ
Мазут
Биомаса
Мазут
Мазут

230,34
112,05
46,07
38,71
18,29
35,56
2,27
4,48
1,84

Пирот
Мајданпек
Бајина Башта
Нова Варош
Прибој
Ваљево

емсија
CO2 у
тонама

12921,89
8672,57
2584,38
2996,31
1758
2753
0
346,90
103,38

Произве
дено
енергије
, ТЈ

Произв
едено
из
ОИЕ,
ТЈ

Испоруче
но
енергије,
ТЈ

Укупна
загревана
површин
а м2

210,80
104,25
42,16

0,00
0,00
0,00

190,72
88,36
38,14

472745
199796
150164

50,00

0,00

42,71

78000

27,02

1,47

25,5

472745

4,17
0,00

0,00
0,00

3,53
0,00

225176
225176

*средње вредности из протеклих пет грејних сезона

Подаци добијени из наведених топлана представњају почетне параметре за анализу
стања СДГ и израду бизнис планова. Из табеле 3. се може видети да свих седам пилот
топлана се ослањају на фосилна горива. Три општине у Полимској долини
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(Златиборски округ) - Прибој, Пријепоље и Нова Варош, поседују котлове на дрвну
биомасу (пелет и дрвна сечка) који служе за грејање јавних установа (школа, вртића,
болница, општина), исто важи и за Пирот и Шабац. Котлови у Новој Вароши и Прибоју
су одскоро прикључени топланама. Ове топлане, као и већина њих у Србији послује са
минусом који се покрива из општинских буџета. Увођењем биомасе као примарног
горива у топланама би имало вишеструку корист еколошку и економску. Штедња није
једини циљ пројекта јер је биомаса коју купују топлане домаћа, односно локална, где и
новац остаје, уз отварање нових радних места у ланцу снабдевања овим горивом.
6 СПРОВЕДЕНЕ ОБУКЕ
Лабораторија за темотехнику и енергетику ИНН Винча је до сада реализовала 4 обуке
од 5 предвиђених пројектом. Обуке су одржане у форми дводевних саветовања
експерата, особља топлана и локалне самоуправе из области примене биомасе и
енергетске ефикасности, техничких, организационих и финансиских аспеката
пословања СДГ.
Прво дводневно саветовање БИОМАСА И ЊЕНО КОРИШЋЕЊЕ У СИСТЕМИМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА – ОПШТИ ПРИНЦИПИ, одржано је у ИНН Винча, 30. и 31.
јануара 2019 са следећим темама:









Одрживи развој у светлу климатских промена – значај за Србију
Обновљиви извори енергије
Биомаса: врсте, структура, хемијски састав, техничка анализа и карактеристике
пепела
Потенцијали Републике Србије у домену биомасе за енергију
Ланац снабдевања биомасом - Могући организациони модели прикуплјања биомасе
за производњу енергије на економски, технички и еколошко оправдан начин
Препоруке за већу и организованију примену расположиве биомасе у енергетске
сврхе у РС
Технологије за припрему биомасе
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Технологије за сагоревање биомасе
Од идеја до реализације - развојни пут од експерименталног испитивања биомасе
до пројектовања и изградње реалног постројења – искуства ЛТЕ
У склопу I саветовања организован је обилазак ЛТЕ и презентација акредитованих
лабораторија и експерименталних инсталација за карактеризацију и сагоревање
биомасе, као и котловско постројење 0,5МW са флуидизованим слојем лоцирано у
котларници Института. Брошура и презентације са саветовања се могу преузети на:
https://www.dropbox.com/s/hmqi9jcj9s4y2p7/Keep%20Warm_training%20I%20brochure.pdf?dl=0,
https://www.dropbox.com/sh/xt4lxfxgjmzrmq8/AACgcT6peI7JHHr4XeVEy3k2a?dl=0,

респективнo.

Слика 4. Слике са првог дводневног
саветовања у Винчи

Друго дводневно саветовање УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА (производња, дистрибуција и потрошња) СА АЦЕНТОМ НА
УВОЂЕЊЕ ОИЕ, одржано је у Шапцу у Центру за стручно усавршавање, 28. фебруара
и 1. марта, са следећим темама:
 Стање и изазови СДГ-а у Републици Србији
 Енергетска ефикасност у изградњи и ОИЕ - предуслов за рационално коришћење
природних ресурса
 Повећање ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије
 Повећање квалитета услуга грејања уз поштовање прописаних стандарда и писаних
процедура - у сарадњи са локалном самоуправом
 Од идеје до реализације - развојни пут од експерименталног испитивања биомасе
до пројектовања и изградње стварног постројења - ЛТЕ искуство
 Мотивисање потрошача да користе ОИЕ у системима грејања
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Презентација фирме ТЕРМОПРОДУКТ-КОМПАНИ д.о.о. - предузеће за
водоводне, гасне и грејне инсталације

У склопу II саветовања организована је посета локацији и демонстрација рада котла на
дрвну сечку 500kW за грејање школе, обилазак градског базена са добро планираним
енергетским системом са топлотним пумпама и соларним колекторима, и обилазак
постројења за пречишћавање отпадних вода. Презентације са саветовања се могу
преузети на: https://www.dropbox.com/s/rfalvrt17it002c/training%20II%20total.pdf?dl=0 и
https://www.toplanesrbije.org.rs/uploads/ck_editor/files/training%20II%20total.pdf.
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Слика 5. Фотографије са другог дводневног саветовања у Шапцу
Треће дводневно саветовање ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕМЕНАТА СДГ одржано је у хотелу Панорама, Златар, 1. и 2. априла 2019. са
следећим
темама:







Енергетска ефикасност у зградарству
Преносење топлоте у СДГ са акцентом на губитке топлоте у дистрибутивној мрежи
Оптимизација система даљинског грејња
Акумулација топлоте у системима ДГ
Могући правци проширења активности топлана на биомасу

У склопу III саветовања организована је посета и демонстрација рада постројења на
биомасу (пелет) од 0,9 МW – Прибој, као и обилазак компаније за производњу дрвне
сечке и пелета Јела Стар, Пријепоље.
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Слика 6. Фотографије са
трећег дводневног саветовања
на Златару

Четврто дводневно саветовање ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА –
ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНОВА, одржано је ИНН ВИНЧА, 22. и 23. април 2019.са
темама:




Сврха пословног плана – кључни елементи
Увод у развој бизнис плана и процес припреме
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 Информације о пројекту
 Анализа тржишта
 Локација; еколошки аспекти
 Анализа трошкова
 Захтеви у погледу капитала и ризици пословања
 Финансијска анализа
Workshop- Презентација и анализа урађених предлога.

Слика 7. Фотографије са трећег дводневног саветовања на Златару
ЗАКЉУЧАК
До сада је на одржаним саветовањима било преко 40 различитих особа, како из
домаћих топлана тако и локалних самоурава. Основни напори Лабораторије за
термотехнику и енергетику усмерени су ка остварењу циљева који су презентовани
сликом 8.

Слика 8. Шематски приказ кључних користи за домаће топлане из пројекта
KeepWarm
Све додатне информације везане за пројекат KeepWarm можете наћи на сајту:
http://www.keepwarmeurope.eu/country-pages/serbia/english/ и
http://www.keepwarmeurope.eu.
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ДЕЦЕНИЈА КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ У ПРОИЗВОДЊИ
ТОПОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ИСКУСТВА ЈКП "БЕОГРАДСКЕ
ЕЛЕКТРАНЕ
др Радмило Савић, дипл.маш.инж.
ЈКП „Београдске електране“, Београд, Србија
radmilo.savic@bgdel.rs
РЕЗИМЕ
Проблеми загађења животне средине постали су веома актуелни, нарочито
имајући у виду и најављен нови сет граничних вредности емисија који ће бити усклађен
са важећом регулативом ЕУ за постројења мале и средње снаге. Велики је број
блоковских котларница широм Србије које, и поред деценијске старости, производе
топлотну енергију сагоревајући угаљ или мазут. Поред ниске ефикасности, ови
топлотни извори су постали црне тачке локалног загађења.
Капитална реконструкција којом би постигла жељени енергетски и еколошки
ефекти значи и конверзију горива, односно велике инвестиције за које тренутно не
постоје средстава.
Са овим проблемом су се сусреле и ЈКП „Београдске електране“ на почетку 21.
века. Проблем великог загађења из котларница које користе угаљ као гориво,
немогућност гашења ових котларница и повезивање потрошача на системе великих
топлотних извора и недостатак средстава за реконструкцију.
До решења се дошло сопственим снагама. Након вишемесечног испитивања у
реалним условима могућности замене угља са чврстом биомасом (истог састава, али
различите геометрије), одређена је врста и форма биомасе за сваки топлотни извор
појединачно. Практично без инвестиције, добром пословном одлуком након ревизије и
усвајања извештаја о испитивању могућности примене биомасе, од почетка грејне
сезоне 2008/2009. почела је примена биомасе као замене за угаљ, у девет котларница
предузећа укупне снаге 27MW. Током прошле године, четири котларнице из овог
„пакета“ су трајно угашене, али остале и даље користе биомасу као гориво.
За протеклих 10 година, у производњи топлотне енергије за грејање у
котларницама ЈКП „Београдске електране“ утрошено је више од 20.000 тона дрвне
биомасе чиме је дат значајан допринос квалитету ваздуха у Београду.
У раду су приказана искуства предузећа, од увођења дрвне биомасе као замене
за угаљ, постигнутих позитивних енергетских и еколошких ефеката али и реалних
проблема који су се појавили. Дата је и кратка анализа економске исплативости
током претходног периода и актуелна размишљања о наредним корацима.
Кључне речи: даљинско грејање, биомаса, брикет, пелет, екологија;
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УВОД
На Земљи тренутно живи преко седам милијарди људи. Према неким проценама, то је
више од укупног броја свих припадника наше популације који су од праисторије
ходали планетом. Данашње доба се може назвати и веком технике. Да ли се може
замислити и један дан без рачунара, аутомобила, мобилног телефона, грејаног или
хлађеног простора? Мало ко је свестан чињенице да је у позадини свега наведеног
“њено височанство” - енергија: електрична, топлотна, гориво за возила... Као да
немамо времена за то, а требало би. Јер оно што је природа стварала током десетина
хиљада година, немилице расипамо само у последњих стотинак година: фосилна
горива – нафта, угаљ, природни гас – ресурси који су ограничени, којих је све мање и
последично њихове цене су у сталном порасту.
Како је почело? Коришћење енергетских извора почиње у праисторијском добу, са
проналаском ватре што је представљало револуционарни догађај у историји људског
рода. Праисторијски човек је користио дрво за стварање ватре у пећинама, стално је
одржавао, користио за припрему хране, осветљавање и загревање. Ватра, или да се
технички изразимо, сагоревање је кроз векове добило готово неограничене размере.
Зато се проналазак ватре означава као почетак свесне производње топлоте и првим
кораком у промишљенијем коришћењу енергије. Временом је следило коришћење
угља, нафте и природног гаса. Да ли је дошло време да се вратимо „дрвету и сунцу“?
Данас, више од цене и несташица фосилних горива требала би да нас забрине
последица дугогодишњег нерационалног понашања, коју смо почели да плаћамо (и
вероватно ћемо је тек плаћати), а огледа се у загађењу наше животне средине, и
локално и глобално посматрано. Климатске промене и озонске рупе као последица
загађења атмосфере, су очигледан пример. Глобално загревање планете је последица
сагоревања фосилних горива. Под глобалним загревањем се подразумева повећање
просечне температуре земљине атмосфере и воде у морима и океанима, а које се у
већој мери уочава протеклих 50 година.
Много активности у развијеним земљама се спроводи и изузетно велика средства
улажу у проналажење алтернативних, обновљивих извора енергије, која у мањој мери
или уопште не загађују животну средину.
У пракси, више активности треба спроводити паралелно. На првом месту, спречити
расипање финалне енергије на месту потрошње, повећати ефикасност система за
производњу и дистрибуцију енергије и повећавати удео примарне енергије из
обновљивих извора. Није случајно на првом месту потрошач код кога се мора, путем
едукације, развити свест о рационалном понашању према енергији, нарочито топлотној
енергији за грејање.
Година 2007. Место: Београд. Област: даљинско грејање. Субјекат: Јавно комунално
предузеће “Београдске електране”. Примарно гориво: природни гас, мазут, екстра лако
уље за ложење и угаљ. Резултат на енергетској утакмици: фосилна горива – обновљиви
извори енергије: 100:0. Да се “електране” налазе у ЕУ, резултат би се брзо промени по
следећем моделу: издвоје се постројења која су завршила свој радни век, а при томе
користе угаљ или мазут, уколико нема сопствених средстава за инвестиције, подигне се
кредит, пројектује и за кратко време изгради потпуно ново постројење специјализовано
за сагоревање нпр. чврсте биомасе (које би вероватно уз топлотну енергију
производило истовремено и електричну) и тиме поред еколошких оствариле и
економске погодности.
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Да ли то може да се примени и код нас? Одговор је (опет) не! Нема довољно
сопствених средстава за инвестиције, дискутабилна је могућност повољних кредита,
нема ни одговарајуће Законске регулативе, а присутан је и отпор било каквој промени.
У оваквој ситуацији, могло је да се покуша само једно: извршити замену горива у
постојећим котларницама, без икаквих финансијских средстава – улагања и
набавке/уградње нове опреме. Тиме је број могућих топлотних извора за испитивање
значајно смањен и сведен само на оне који већ користе чврсто гориво – угаљ.
У периоду јануар-април 2007. године на пет топлотних извора са различитим
карактеристика спроведено је испитивање могућности замене угља са чврстом
биомасом дрвног порекла у форми пелета и брикета. На основу резултата
истраживање, донета је одлука да се са почетком наредне грејне сезоне у девет од
укупно 10 топлотних извора обави замена горива. На тај начин, протеклих 11 грејних
сезона, у Београду је преостала само једна топлана из састава предузећа, која користи
угаљ као гориво, из разлога који нису техничке природе.

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ БИОМАСЕ КАО ГОРИВА
Под термином „биомаса“ се подразумева „биоразградива фракција производа, отпада и
остатака из пољопривреде (укључујући и биљне и животињске супстанце), шумарства
и дрвне индустрије, као и биоразградиве фракције из комуналног и индустријског
отпада чије је коришћење у енергетици допуштено, у складу са одговарајућим
прописом из области заштите животне средине“. Према пореклу, биомаса се може
поделити на следеће категорије: пољопривредна биомаса и шумска биомаса.
Према агрегатном стању биомаса може бити чврста и течна. Биомаса има примену у
производњи топлотне и/или електричне енергије, али и као основа за добијање горива
за сектор транспорта (биоетанол и биодизел).
Чврста биомаса, као ресурс за примену у енергетици, за Србију представља велики
потенцијал. Сировине има у значајним количинама, географски је добро распоређена,
највише заступљена у неразвијеним областима. Технике и технологије за прикупљање,
прераду и претварање у топлотну или електричну енергију су познате. Инвеститори су
спремни на улагање у ову област. Али недостаје законска регулатива и технички
стандарди, јасна стратегија државе као и свест о економској и еколошкој неопходности
коришћења овог обновљивог ресурса.
Преглед енергетског потенцијала биомасе у Србији је дат у табели 1. [1].
У реалним условима, није могуће искористи целокупну енергију која је садржана у
дрвној маси услед одређеног садржаја влаге, која је увек присутна. количина влаге у
дрвној маси зависи од много фактора: периода у години када је дрво посечено (период
вегетације повећава садржај влаге), времена које је провело након сече, услова у којима
је складиштено и друго. У принципу се просечна влажност дрвета из шуме након
сечења креће између 40% и 60%. Сушењем на ваздуху, заштићено од атмосферских
утицаја, током летњих месеци, влага се може смањити и испод 30%. Сушење се може
обављати и принудно, али је за то потребна додатна енергија.
Повећана влажност, поред тога што заузима место горивој маси и тиме смањује
топлотну моћ, додатно оптерећује процес сагоревања јер троши део енергије на
испаравање. Одређени проценат енергије се утроши и на ослобађање конституционе
влаге из дрвета.
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Табела 1. Енергетски потенцијал биомасе у Србији
Потенцијал

Потенцијал

(toe)

(GJ)

ДРВНА БИОМАСА

1.527.678

63.309

Огревно дрво

1.150.000

47.657

Шумски отпад

163.760

6.786

Остаци од прераде дрвета

179.563

7.441

Дрвна биомаса од дрвећа изван шума

34.355

14.237

1.670.240

69.217

Остаци пољопривредних култура

1.023.000

42.394

Остаци од гајења воћа и виноградарства

605.000

25.072

Течно стајско ђубриво (за биогас)

42.240

1.750

191.305

7.928

ИЗВОР БИОМАСЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА БИОМАСА

БИОГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
УКУПНО

Без горива за транспорт

3.197.918

132.525

БИОМАСА

Са горивом за транспорт

3.389.223

140.453

Негативан утицај повећаног садржаја влаге у дрвету се уочава кроз смањење топлотне
моћи. У табели 9. су дате вредности теоријског прорачуна енергије потребне за
испаравање различитог садржаја воде из дрвне масе и преостале корисне енергије,
изражене у МЈ и kWh, за усвојену средњу вредност топлотне моћи од 18 МЈ/kg у
апсолутно сувом стању. Ниво енергије у зависности од количине воде приказан је и на
слици 1. [2].
Утицај саржаја воде на количину енергије

Количина енергија (kWh)
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Слика 1. Смањење количине расположиве енергије са повећањем садржаја воде
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Табела 2. Упоредни преглед топлотних моћи за различита горива
Просечне топлотне моћи горива по јединици масе/запремине
Гориво

МЈ

kWh

Екстра лако уље за ложење

36,14 МЈ/l; 42,50 МЈ/kg

10,00kWh/l; 11,80 kWh/kg

Уље за ложење

38,60 МЈ/l; 41,50 МЈ/kg

10,70kWh/l; 11,50 kWh/kg

Камени угаљ

27,60 МЈ/kg

7,67 kWh/kg

Мрки угаљ

20,20 МЈ/kg

5,60 kWh/kg

Лигнит (сушени)

17,00 МЈ/ kg

4,72 kWh /kg

Природни гас

36,00 МЈ/m3

10,00 kWh/m3

Електрична енергија

3,60 МЈ

1,00 kWh

Брикет од дрвне масе w12%

17,50 МЈ/kg

4,86 kWh/kg

Форма у којој се дрвна биомаса налази и (локално) расположиве количине је уз
техничке карактеристике од пресудног значаја за њену примену. Најчешћи облици
дрвне биомасе су: огревно дрво, сечка, кора, струготина, дрвна прашина и друго.
Техничка решења са сагоревање дрвне биомасе у изворном облику постоје (нпр.
специјализована ложишта/пећи за влажну струготину), али је њихова примена тада, из
економских разлога, ограничена на релативно малу зону око места расположивости.
Разлог су високи трошкови транспорта. Примери из праксе показују да је за енергетске
потребе граница исплативости превожења сирове струготине која ће се користити за
добијање енергије око тридесетак километара. Решење је у рационализацији простора,
не само за транспорт већ и на складишту (складишта дрвне биомасе за енергетске
потребе морају бити затвореног типа). Проблем се решава смањењем запремине –
сабијањем и смањењем садржаја воде као баласта - сушењем.
3. УВОЂЕЊЕ БИОМАСЕ У ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
У протеклих 30-так година, ЈКП „Београдске електране” су угасиле више од 1200
локалних котларница, које су као гориво користиле мазут или угаљ, потрошаче
повезале на систем великих топлана које као гориво користе природни гас и тиме
значајно допринели побољшању квалитета ваздуха за житеље главног града. Ефекат је
још значајнији јер су објекти са изворно индивидуалним грејањем у близини траса
нових топловода за гашење котларница прикључени на систем као нови корисници.
Технички није могуће све котларнице угасити на овај начин, или спровести њихову
гасификацију. Сигурно је да ће поједине котларнице морати да раде још дужи низ
година. За њих је потребно пронаћи квалитетно техничко решење, које је у исто време
енергетски, економски и еколошки оправдано.
У предметним котларницама се налазе колови различитих типова и произвођача који
топлу воду (врелу воду или пару) производе на бази сагоревања течног или чврстог.
Услед многобројних проблема, у првом реду су у фокус дошле котларнице чији
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котлови који користе угаљ као примарно гориво. Угаљ, као фосилно гориво који
производи при сагоревању знатне количине штетних продуката сагоревања.
У недостатку средстава за инвестиције, приступило се испитивању са основним
задатком: да се, на бази конкретних мерења у реалним условима процени могућност
директне субституције угља пелетом и брикетом, без икаквих техничких модификација
система.
Изабрано је две топлане и три котларнице у којима ће се испитивање обавити. Оваквим
избором су „покривени” сви типови котлова за чврста горива и начини дозирања
горива/ваздуха, што ће резултате учинити репрезентативним. Обухваћено је:
- типови котлова: блок, стрмоцевни, чланкасти
- транспорт горива: тракасти, елеваторски, ручни
- додавање горива: механичко (пужно и импулсно) и ручно
- увођење ваздуха у ложиште: принудно и природно
- одвајање чврстих честица из продуката сагоревања: циклонски и без одвајања.
За испитивање, које је обављено у периоду фебруар-април 2008. су изабрани, уз
карактеристике као што следи, следећи топлотни извори: Брајево, Сремчица, Сењак,
Богословија и Миријевкси булевар 2а.
Током испитивања, основне податке представљају параметри уобичајеног рада са
угљем. Праћење параметра се одвија од јутарњег старта до постизања радног режима и
његово одржавање током дана. Током ноћног прекида, транспортни системи и котлови
се у потпуности очисте од угља или остатака његовог сагоревања. Наредног дана, на
истом објекту, на истом котлу, понављају се све активности, идентично као да се ради
са угљем, али се као гориво користи пелет. Код котлова са ручним ложењем
испитивано је додатно и сагоревање брикета. На топлани Барајево испитано је и
косагоревање угља и пелета (мешавине 25%, 50% и 75%). Током грејне сезоне 2009/10
урађено је испитивање могућности додатног смањења азотових оксида додавањем
адитива директно у чврсто гориво (пелет) пре његовог увођења у процес сагоревања, а
током сезоне 2012/13 и испитивање сагоревања пелета и брикета од пољопривредне
биомасе.
За сва горива која су коришћена током испитивања урађена је детаљна техничка
анализа.
На слици 2. приказана је допрема пелета из „џамбо“ врећа капацитета једне тоне до
котла путем тракастог транспортера. Поједини карактеристични показатељи рада
топлане и еколошких карактеристика сагоревања, као и изглед током сагоревања
пелета и брикета од дрвне биомасе, дате су на сликама 3. до 7.

Слика 2. Транспорт пелета до котлова
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Слика 3. Сагоревање пелета у ложишту котла

Топлана Барајево - упоредни преглед карактеристика
топлотног извора при раду са угљем и пелетом
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Слика 4. Упоредни приказ карактеристичних параметара рада топлане у случају
коришћења угља и пелета као горива
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ТО Барајево: Упоредни преглед средњих вредности мерења компоненти NO x,
CO и SO2 за угаљ и пелет за котао ВК2 сведено на референтну вредност О 2 на 7%
2500
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пелет 100% ВК2
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Слика 5. Упоредни преглед средњих вредности мерења компоненти NOx, CO и SO2 за
угаљ и пелет у котлу ВК2 сведено на вредност О2 7%
Топлана Барајево: упоредна количина пепела настала
сагоревањем угља и пелета
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Слика 6. Количина пепела након сагоревања 450 кг угља и 450 кг пелета.
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Слика 7. Сагоревање брикета од дрвне биомасе
Треба напоменути још једном да је испитивање обављено у реалним условима, на
котловима у затеченом стању. Количина ваздуха и његова дистрибуција у ложиште
нису мењани подешавани и није мењана карактеристика пужног додавача горива.
Имајући то у виду, са дијаграма се уочава да додатном регулацијом ових параметара
могу да се постигну знатно боље еколошке карактеристике, што је током наредних
година и урађено.
3 ДЕЦЕНИЈА КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ
Након обраде резултата испитивања које је у овом раду изложено, формиран је
Извештај и резултати су презентовани менаџменту ЈКП „Београдске електране“.
Ревизија извештаја је урађена на Машинском факултету Универзитета у Београду.
Донета је одлука да се од наредне грејне сезоне започне са коришћењем обновљивог
извора енергије – чврсте биомасе дрвног порекла у форми пелета и брикета у свему
како је то у Извештају препоручено.
Одређене су техничке карактеристике новог горива, формирани критеријуми,
процењене потребне количине за предстојећу грејну сезону и спроведен отворени
поступак набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавка Републике Србије. По
окончању поступка потписани су уговори са произвођачима. Бодовање је било по
принципу да се плаћа реална количина енергије, а не само тежина горива, како би се
избегли потенцијални проблеми са садржајем влаге и пепела.
Тиме је, са почетком грејне сезоне 2008/2009 започео процес коришћења пелета и
брикета као замене за угаљ. Пре старта сезоне, састављена су упутства за руковаоце и
обављена додатна обука. Било је потребно одређено време да се руковаоци привикну
на ново гориво и нове процедуре у раду, обзиром да се деценијама пре тога радило по
устаљеним процедура само са угљем.
Током времена, додатне оптимизације у сваком сегменту, од паковања и испоруке до
параметара сагоревања су реализоване и тиме максимално искоришћени потенцијали
постојећих котлова са новим горивом.
Брикет је првобитно испоручиван у џамбо врећама од 1.000кг, друге године у малим
врећама од 25кг, а од треће сезоне у картонским кутијама од 20кг. пелет се испоручује
у џамбо врећама за топлане где може да приђе камион велике носивости, а у врећама
од 20кг за допрему возилима мање носивости.
Приликом расписивања јавне набавке, мора се детаљно прецизирати начин провере
квалитета испорученог горива, имајући у виду значајна могућа одступања која зависе
од више фактора (сировина, производни процес, складиштење и друго). Током
претходне деценије, само неколико пута се десило да је квалитет горива испод
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тендером минимално прописаних граница и испорука је враћена или је долазило до
умањења фактура.
За прихватање биомасе као горива од стране руковаоца било је потребно неколико
месеци свакодневног рада. Од стране становништва које се налази у непосредној
близини топотног извора, искуства су различита. На ужем градском подручју биомаса
је прихваћена одмах са одобравањем, у приградским деловима је требало више времена
(година). Исто важи и за старосну структуру: млађи прихватају лакше. Примљена је и
званична петиција удружења пензионера које се налази поред једне топлане да се врати
угаљ и избаци „овај штетан отпад од биомасе“. Едукацију корисника и житеља у
близини топлотног извора по питању карактеристика биомасе као горива је неопходно
спровести на почетку коришћења.
Донет је посебан правилник за допуштена одступања у маси пелета и брикета.
Мерењима је утврђена разлика у маси за количине горива које остају у магацинима
током лета (губитак влаге) што може узроковати књиговодствене проблеме.
Током претходне деценије примећено је значајно смањење броја кварова и
интервенција на котловима који користе биомасу као основно гориво него што је то
био случај када су радили са угљем.
Количине пепела су смањење више десетина пута, чиме су остварене значајне уштеде у
транспорту и депоновању.
Посебан проблем је економски фактор услед константног раста цене пелета и брикета
током година. Другим речима, набавна цена на велико се током десет година
практично удвостручила чиме је доведена у питање економска одрживост целог
пројекта замене угља биомасом. Може се очекивати стабилизација цена са увођењем
тржишта биомасе у Србији и строгом применом постојећих као и увођење нових
техничких прописа.
Генерално, пелет и брикет нису право решење за даљинске системе грејања, већ
изнуђено за примену само у постојећим ложиштима без инвестиције. Одговарајуће
решење је коришћење дрвне биомасе у форми сечке, у специјализованим (новим)
котловима високе ефикасности процеса сагоревања и предаје топлоте.
У табели 3. је дат преглед утрошених количина дрвне биомасе у форми пелета и
брикета по грејним сезонама. Количине брикета су последњих година смањене услед
сукцесивног гашења котларница које су га користиле. Данас таквих котларница више
нема, а сви потрошачи су повезани на системе великих топлана које користе природни
гас као гориво.
За протеклих 11 година коришћења дрвне биомасе у погонима ЈКП“ Београдске
електране“ утрошено је око 32.000 тона овог обновљивог ресурса. Поред поузданијег и
квалитетнијег грејања, побољшаних радних услова у топлотним изворима, значајно
унапређеној еколошкој слици ваздуха и земљишта у непосредној близини, процењује
се да је замењено сагоревање барем 50.000 тона угља на територији Београда.
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Табела 3. Преглед утрошених количина пелета и брикета од дрвне биомасе по
сезонама
Грејна сезона

ПЕЛЕТ

БРИКЕТ

(тона)

(тона)

2008/2009

1.297

2.317

2009/2010

1.263

2.159

2010/2011

2.027

2.326

2011/2012

1.250

2.100

2012/2013

1.468

1.139

2013/2014

1.649

1.028

2014/2015

1.801

911

2015/2016

1.974

982

2016/2017

2.249

696

2017/2018

1.402

624

2018/2019

1.115

0

УКУПНО

17.495

14.282

ЗАКЉУЧАК
Спроведена испитивања у реалним условима су доказала да је директна замена угља са
чврстом биомасом могућа, без реконструкција и/или финансијских улагања, уз
правилан избор геометрије (облика) прерађене отпадне дрвне биомасе, уз
прилагођавање основних параметара – количине дозираног горива и распореда ваздуха
у ложишту котлова. Резултати испитивања су потврђени дуготрајним радом
постројења која су за испитивање коришћена, и унеколико и побољшани накнадним
подешавањима.
Потребно је обавити испитивања у складу са важећим стандардима и прописима и
одредити врсту, тип и облик биомасе.
Директно коришћење пољопривредне биомасе у постојећим ложиштима није могуће,
већ само у новим, специјализованим ложним уређајима.
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Треба тежити изградњи нових постројења која као гориво користе сечку. Неопходно је
урадити истраживања/студије дугорочне расположивости биомасе по врсти и количини
у непосредној близини топотног извора (приближно 50 км).
Деценијама ће још Србији своје енергетске потребе, у високом проценту, задовољавати
на бази конверзије енергије из угља, природног гаса и нафте. Применом домаћих
обновљивих извора енергије нећемо решити све енергетске потребе, али не треба
занемарити вишеструке позитивне ефекте њихове примене, првенствено економске,
еколошке и социјалне, па чак и када је њихов удео релативно мали, нарочито када је у
питању биомаса.
Законска регулатива која ће бити у примени током приступања Србије ЕУ,
првенствено Уредбе које се односе на дозвољене емисије загађујућих материја ће
довести системе даљинског грејања у Србији у тежак положај, уколико се томе не
приступи плански и на време. Део решења за топлане у већини мањих градова је
примена локално расположиве биомасе као горива.
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УТИЦАЈ ПРОМЕНЕ ГРАНИЦЕ ГРЕЈАЊА НА ЦЕНУ
СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА
Мирјана Лаковић
Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, Србија
lmirjana@masfak.ni.ac.rs
РЕЗИМЕ
За процену годишње потрошње топлотне енергије један од најједноставнијих метода
јесте метод степен дана, који у обзир узима климатске параметре односно утицај
температуре спољног ваздуха на потрошњу. Иако постоје препоруке за усвајање и
температуре границе грејања и броја степен дана за свако географско подручје,
уколико се у обзир узму реални метеоролошки параметри, долази до значајног
одступања у различитим грејним сезонама. Како су прелазни периоди, непосредно пре
и непосредно после почетка односно краја званичне грејне сезоне, периоди са највећим
осцилацијама спољних температура и тиме и услова угодности крајњих корисника, у
овом раду је дат прорачун броја степен дана и сходно добијеним резултатима,
промене трошкова грејања у зависности од реалних температура. Прорачун је урађен
за Београд, Ниш и Нови Сад за три грејне сезоне, а на основу средњих дневних
температура. Разматран је утицај температуре границе грејања на финалну
потрошњу и трошкове. На основу добијених резултата, може се закључити да је
повећање температуре границе грејања нерационално, будући да трошкови расту
значајно у односу на потребну додатну количину топлотне енргије која би се
обезбедила индивидуалним догревањем у прелазним периодима.
Кључне речи: степен дан, климатски параметри; финална потрошња, граница
грејања
УВОД
Даљинско грејање у Србији почело је да се користи половином XX века. У градским
подручјима систем даљинског грејања данас користи око 48% домаћинстава, имајући у
виду развијену дистрибутивну мрежу у овим подручјима. Укупни инсталисани
капацитет у 2017. години износио је 5821 МW, на 255 локација [1]. Према подацима
Републичког завода за статистику [2], око 20% настањених станова користи даљинско
грејање. Ипак, још увек највећи број становништва користи топлотну енергију за
загревање станова произведену у индивидуалним изворима топлоте, при чему се
највећи проценат примарне енергије односи на огревно дрво. Ово указује на могућност
и потребу за ширењем производних и дистрибутивних капацитета система за даљинско
грејање. Истраживања показују да је даљинско грејање незаобилазна перспектива у
будућности, узимајући у обзир тржишне, техничко-технолошке, еколошке и друге
утицајне факторе [3]. Могућност укључивања обновљивих извора енергије као
примарних енергената додатно подвлачи ову тврдњу, следећи глобални циљ смањења
удела фосилних горива у снабдевању корисном енергијом [4, 5].
На потрошњу топлотне енергије за загревање просторија утиче велики број утицајних
величина, почевши од врсте и типа грејаног објекта, његове енергетске ефикасности,
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типа грејања, регулације итд. Међу најзначајније утицајне факторе свакако се
сврставају климатски фактори, дефинисани метеоролошким одликама локације на којој
се грејани објекат налази.

2 МЕТЕОРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Клима Србије се може описати као умерено-континентална са мање или више
израженим локалним карактеристикама. Просторна расподела параметара климе
условљена је географским положајем, рељефом и локалним утицајем, као резултатом
комбинације рељефа, расподеле ваздушног притиска већих размера, експозицијом
терена, присуством речних система, вегетацијом, урбанизацијом итд., [6]. На слици 1
приказане су средње максималне и минималне температуре, апсолутне максималне и
минималне температуре за сваки месец, израчунате за три метеоролошке станице. На
основу дугорочног посматрања климатских промена, средње максималне температуре
се крећу од 3.7° C у јануару до 28.6 °C у јулу, док се средње минималне температуре
крећу од -2.9 °C у јануару до 16.6 °C. Просечна апсолутна максимална температуре у
последњих скоро 20 година је 35.2 °C (јули), док је просечна апсолутна минимална
температуре ваздуха -12.2 °C (јануар). Средње температуре ваздуха се крећу од 6.5 °C
до 12.3 °C. Следећа слика приказује описане просечне месечне температуре.

Слика 1. Температурни режим у Србији у периоду 1991-2009 [6].
За пројектовање система грејања, као и процену потрошње топлотне енергије један од
најзначајнијих метеоролошких параметара је температура атмосферског ваздуха.
Најважнији параметар за пројектовање система грејања је свакако спољња пројектна
температура. То је нека ’’средња’’ температура сувог термометра спољног ваздуха,
добијена на основу дугогодишњих осматрања у датом локалитету. Постоји више
начина за дефинисање ове пројектне температуре. Једна од њих је и релација Чаплина
[7],
t sp  0.4t m  0.6t min
[°C]
где је
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t m - средња минимална температура најхладнијег месеца у датом периоду(минимум
десет година)
t min - апсолутна минимална температура у датом периоду.
У табели 1 приказане су спољне пројектне температуре за веће градове у Србији,
дефинисане у Правилнику о енергетској ефикасности зграда [8]. за места која која нису
обухваћена овом табелом, по Правилнику се усваја спољна пројектна температура за
најближе место које јесте обухваћено овом табелом.
У просеку, грејна сезона у Србији траје 6 месеци, од 15. октобра до 15. априла, уколико
су временски услови повољни, односно уколико температура спољног ваздуха не
падне испод одређене вредности (границе грејања) пре званичног почетка, односно
после краја грејне сезоне, с тим да је грејање из система даљинског грејања могуће до
3.маја текуће године, уколико метеоролошки услови то захтевају.
Табела 1. Спољне пројектне температуре за места у Србији, извор [8]

Једна од најједноставнијих метода за процену средње годишње потрошње топлотне
енергије или потребне количине горива, јесте метода степен-дана [9, 10]. Ова
једнопараметарска метода даје једноставну зависност потрошње топлотне енергије у
зависности од промене температуре спољашњег ваздуха, а остали утицајни параметри
се у обзир узимају коришћењем емпиријских и полуемпиријскиих коефицијената, [9].
Овде ће бити разматране три грејне сезоне, у периоду 2014-2017. године, на основу
реалних мерених температура спољног ваздуха, за 3 највећа града у Србији, Београд,
Ниш и Нови Сад. Средње дневне температуре ових градова у наведеном периоду
добијене су из метеоролошких годишњака Републичког Хидрометеоролошког Завода
[11-14].
Средње дневне и месечне температуре ваздуха рачунате су по формули
t 7  t 14  t 21
[°C]
4
где су t 7 , t14 , t 21 температуре на мерним местима у 7, 14 и 21 сат сваког дана.
Максимална и минимална температура ваздуха очитава се у 21 сат и бележи за тај дан.
t sr 
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Поред месечних и годишњих вредности регистрованих на 82 мерна места на подручју
Србије, у [11-14] доступна су и дневна мерења за 6 станица: Београд, Нови Сад, Врање,
Златибор, Лозница и Ниш.
На слици 2 приказане су средње месечне температуре за Ниш, Београд и Нови Сад за
2017. годину, [14], само ради илустрације температурног режима у овим градовима
током једне године. За све прорачуне коришћене су измерене дневне вредности
температура на одговарајући период, и срачунате средње дневне температуре, за сваки
разматрани град и сваку разматрану грејну сезону.

Ниш

Београд

Нови Сад

Слика 2. Средње месечне температуре 2017, [14]
3 СТЕПЕН ДАН КАО ПОКАЗАТЕЉ ПОТРОШНЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
ГРЕЈАЊЕ
Како је већ наведено, концепт степен-дана даје могућностпроцене утицаја температуре
спољног ваздуха на годишњу потрошњу топлотне енергије за грејање. Може се
изразити преко средњих месечнуих и преко средњих дневних температура за
разматрани период. Као једнопараметарска метода лака је за прорачун, а даје добар
увид у промену потрошње са променом температурних нивоа. Може се изразити као
збир разлика унутрашње температуре и средњих дневних температура (израз (1)), као
разлика унутрашње температуре и средње температуре грејног периода (израз (2)):
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Z

SD   t u  t sn 
n 1



SD  Z t u  t sg
где је

(1)



(2)

Z - број дана грејне сезоне,
t u - унутрашња пројектна температура. Иако је за велики број унутрашњих просторија
унутрашња пројектна температура 20°Ц, усваја се средња температура 19°Ц, чиме се у
обзир узимају температуре помоћних и негрејаних просторија,
t sn - средња температура н-тог дана у грејној сезони,
t sg - средња температура грејне сезоне.
Са увођењем температуре границе грејања (која дефинише почетак и крај грејне
сезоне), израз за израчунавање броја СД може се написати у облику:





Z



SD  Z t u  t gg   t gg  t sn
n 1



(3)

t gg - температура границе грејања. У нашим условима усвојена је температура границе
грејања 12°C.

Такође, број степен дана може се утврдити и графички [15, 16], било на основу
средњих месечних температура било на основу средњих дневних температура, слика 3.
У оба случаја, број степен дана једнак је збиру површина изнад криве промене
температуре спољног ваздуха, до линије која означава унутрашњу температуру
грејаног објекта. Промена било унутрашње температуре, било температуре границе
грејања утицаће на промену броја СД, као што је приказано у наведеној литератури.

Слика 3. Графички прорачун броја СД, извор [15]
Број степен дана може се рачунати на основу неколико различитих критеријума. У
основи, први критеријум се односи на срачунавање СД на основу средње месечне
температуре, док сви остали користе средње дневне, али се разликују по питању
границе грејања, односно при којој спољној температури треба укључити грејање.
Избор температуре почетка загревања просторија зависи од акумулационе способности
зграде, метеоролошких фактора, добитака топлоте, навика и жељеног нивоа топлотне
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угодности корисника. Према [17], у условима у нашој земљи, термоакумулациона
способност зграда је таква да је период кашњења амплитуде спољне температуре преко
24х, па аутори закључују да је најреалније применити критеријум при коме грејна
сезона почиње када је средња спољна температура један или два узастопна дана нижа
од температуре границе грејања.
У разматрањима у овом разматрању, од значаја је разлика која ће се појавити са
променом температуре границе грејања, те је битно да критеријум буде исти за све
сезоне и градове, и усвојен је четврти критеријум из [17].
3 БРОЈ СТЕПЕН ДАНА ЗА БЕОГРАД, НИШ И НОВИ САД – ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ
2014/15, 2015/16, 2016/17
Ради процене утицаја температуре границе грејања на потрошњу топлотне енергије за
грејање, а тиме и цену грејања крајњих корисника система даљинског грејања у
Србији, разматрана су 3 града, Ниш, Београд и Нови Сад. Најпре су сагледани
климатски параметри на основу података Републичког Хидрометеоролошког Завода за
три грејне сезоне, 2014/15, 2015/16, 2016/17 [11-14]. На основу доступних дневних
мерења, и за средње дневне температуре урађено је поређење броја степен дана по
свакој сезони за сваки град, и то за случај важеће температуре границе грејања (12°Ц),
и за температуре границе грејања 13°Ц и 14°Ц. Добијени резултати приказани су у
табели 2.
Табела 2. Прорачунски број СД
NIŠ
2014/15
2015/16
206/17
BEOGRAD
2014/15
2015/16
206/17
NOVI SAD
2014/15
2015/16
206/17

12 ͦC
SD
2416
2127
2641

GRANICA GREJANJA (ͦ ͦC)
13 ͦC
14 ͦC
SD
ΔDS (%)
SD
ΔDS (%)
2460
1.84
2440
0.97
2161
1.6
2193
3.1
2650
0.4
2754
4.3

SD
2187
2208
2594

SD
2213
2208
2594

ΔDS (%)
1.235
0
0.4

SD
2242
2208
2560

ΔDS (%)
2.52
0
0.22

SD
2407
2395
2864

SD
2428
2422
2864

ΔDS (%)
0.83
1.14
0

SD
2428
2440
2864

ΔDS (%)
0.83
1.9
0

На сликама 3-5 дато је и поређење броја степен дана за Београд, Ниш и Нови Сад у
разматраним сезонама грејања у односу на вредност која би се добила уколико би
грејање почињало да ради искључиво 15. октобра и завршавало 15. априла. У овој
ситуацији, разлике су далеко веће, чак и преко 8% повећања броја СД, односно 8%
повећања потрошње на годишњем нивоу. Ипак, стриктно дефинисање почетка односно
краја грејне сезоне датумом није рационално, будући да у различитим грејним
сезонама климатски услови могу да се значајно разликују, те се на тај начин често
може десити да је услед пада спољне температуре рационално почети грејну сезону
још почетком октобра, и/или завршити је крајем априла, односно првих дана маја.
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Слика 3. Број СД за Београд, 14/15, 15/16, 16/17

Слика 4. Број СД за Ниш, 14/15, 15/16, 16/17

Слика 5. Број СД за Нови Сад, 14/15, 15/16, 16/17
Ако посматрамо промене средњих месечних температура за разматране грејне сезоне,
приказане на слици 6, за град Ниш, може се видети и разлог значајног одступања
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прорачунског броја степен дана по сезонама. Очигледно је да су се временске прилике
значајно мењале у различитим посматраним периодима, што је и довело до одступања
броја СД. Од три сезоне, најниже средње месечне температуре биле су 2016/2017, док
су сезоне 2014/15 и 2015/16 имале приближне климатске факторе. Најизраженија
одступања у прелазним периодима уочена су у грејној сезони 2015/16.

Слика 6. Промена средњих месечних температура за Ниш, 3 грејне сезоне
На основу графичког прорачуна за средњу месечну температуру, промена границе
грејања са 12 oC на 13 oCодносно 14 oC условиће промену броја степен дана (рачунато
за сезону 2015/2016) од око 3%. Са друге стране, урађена је и провера промене броја
степен дана, а тиме и годишње потрошње топлотне енергије за случај да се повиси
унутрашња температуре са 19 oC на 20 oC. Оваква промена би, при осталим истим
параметрима утицала на повећање годишње потрошње од око 7%, што би несразмерно
условима угодности значајно повећало трошкове крајњег купца топлотне енргије.
4 УТИЦАЈ ГРАНИЦЕ ГРЕЈАЊА НА ТРОШКОВЕ КРАЈЊЕГ КУПЦА
Будући да је годишња потрошња топлотне енергије за грејање директно
пропорционална броју степен дана, на основу добијених резултата лако је закључити
да ће се потрошња топлотне енергије повећати са повишењем температуре границе
грејања. Кључно питање је у којој мери је рационално покренути систем даљинског
грејања при вишој температури границе грејања, имајући у виду цену топлотне
енергије из система даљинског грејања и цену алтернативног догревања у прелазним
периодима.
У табели 3. (извор: ЈКП Градска топлана Ниш), приказана је потрошња топлотне
енергије и износ рачуна за испоручену топлотну енергију за сезону 2015/2016, за стан
површине 50м2, тренутно енергетског разреда ’’Е’’, као и поређење трошкова за исти
објекат уколико би се температура границе грејања променила на 13 oC односно 14 oC.
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Табела 3. Прoцена потрошње и трошкова грејања стамбене јединице површине 50 м2

Потрошња топлотне
енергије (kWh/m2
годишње)
Фиксни део рачуна
(РСД)
Варијабилни део рачуна
(РСД годишње)
Укупно (РСД годишње)

Granica grejanja 12 oC

Granica grejanja 13 oC

Granica grejanja
14oC

120

139

157

50x28,26=1413

1413

1413

120x50x5,4=32 400

37 584

42 444

12x1413,00+32400=49
356

54540

59400

Разлика од 10044 дин (сценарио број 3, са температуром границе грејања 14 oC) би у
просеку одговарала утрошеној електричној енергији од око 1500 kWh, уколико се узме
да је половина утрошене енергије у скупљој тарифи. Ово указује на нерационалност
покретања система за даљинско грејање, са становишта цене утрошене топлотне
енергије, при вишој температури границе грејања од до сада коришћене, имајући у
виду пораст трошкова за испоручену топлотну енергију. Такође, јако је битно
нагласити да ће улагање у енергетску ефикасност значајно смањити и постојеће
рачуне, а и повољно утицати на топлотну угодност у прелазном периоду, .
ЗАКЉУЧАК
На потрошњу топлотне енергије за загревање просторија утиче велики број утицајних
величина, почевши од врсте и типа грејаног објекта, његове енергетске ефикасности,
типа грејања, регулације итд. Међу најзначајније утицајне факторе свакако се
сврставају климатски фактори, дефинисани метеоролошким одликама локације на којој
се објекат налази. Једнопараметарски метод степен дана широко је коришћен за
прoцену потрошње топлотне енергије на годишњем нивоу. Без обзира на различите
критеријуме који се могу користити, промена температуре границе грејања ће свакако
утицати и на промену броја степен дана, и сходно томе може се дати реална прoцена
промене потрошње топлотне енергије. У овом раду разматран је утицај спољне
температуре на годишњу потрошњу топлотне енергије, на основу реалних
метеорорлошких извештаја за 3 грејне сезоне, 2014/15, 2015/16 и 2016/17, за Београд,
Ниш и Нови Сад. Добијене вредности упоређене су са рачунским вредностима случаја
померања границе грејања са садашњих 12 oC на 13 oC односно 14 oC. Поређењем
добијених резултата, за сва три града и све три грејне сезоне, може се закључити да ће
пораст потрошње топлотне енергије уколико се граница грејања повиси износити
између 1 и 3%, те ће на тај начин цена испоручене топлотне енргије крајњем купцу
значајно порасти. На примеру потрошње и трошкова за топлотну енергију једне грејне
јединице приказана је разлика у цени на годишњем нивоу у случају померања границе
грејања на 13, односно 14 oC. На основу датих вредности може се закључити да је
економски нерационално повишење границе грејања, будући да трошкови превазилазе
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трошкове евентуалног индивидуалног догревања у прелазним пеиодима пре почетка
званичне грејне сезоне и/или након њеног завршетка. Ово разматрање се не односи на
системе даљинског грејања који трошкове за испоручену топлотну енергију наплаћују
према метру квадратном односно паушално.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Пословно удружење ''Топлане Србије'', Извештај о раду система даљинског грејања
у Републици Србији за 2017. годину, Шабац, 2017
[2] Република Србија, Републички завод за статистику, Попис становништва,
домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, Станови Према Врсти Енергената За
Грејање -Подаци по општинама/градовима, ISBN 978-86-6161-084-4

[3] Werner, S. International review of district heating and cooling, Energy 137 (2017) 617631
[4] Werner S. The position of district heating in the world and the correspondinguse or
renewables. Paper S2.1. G€oteborg: Solar World Congress of International Solar Energy
Society; 2003.
[5] Werner S. District heating and cooling. In: Cleveland CJ, editor. Encyclopediaof energy.
New York: Elsevier; 2004.
[6] Исић M. и др, Измењена и допуњена студија о процени утицаја на животну
средину, СУ- ЕАС2Д, Суботица, децембар 2018
[7]. Тодоровић, Б., Булић В., Зимске спољне пројектне температуре за Југаславију,
Техника, број 31/1964.
[8] Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике
Србије, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Службени гласник РС,
061/2011
[9] Кулић, Е., A Handbook For Planning Heating Systems With Proved Models (1),
Климатизација, грејање, хлађење, број 4/1981
[10] Министарство рударства и енергетике Републике Србије: Приручник за енергетске
менаџере за областен ергетике зграда, Универзитет у Београду, Машински
факултет, јун 2017.
[11] Република Србија, Републички Хидрометеоролошки Завод, Метеоролошки
Годишњак 1. Климатолошки Подаци, 2014., Београд, 2015.,
http://www.hidmet.gov.rs/
[12] Република Србија, Републички Хидрометеоролошки Завод, Метеоролошки
Годишњак 1. Климатолошки Подаци, 2015., Београд, 2016.,
http://www.hidmet.gov.rs/
[13] Република Србија, Републички Хидрометеоролошки Завод, Метеоролошки
Годишњак 1. Климатолошки Подаци, 2016., Београд, 2017.,
http://www.hidmet.gov.rs/
[14] Република Србија, Републички Хидрометеоролошки Завод, Метеоролошки
Годишњак 1. Климатолошки Подаци, 2017., Београд, 2018.,
http://www.hidmet.gov.rs/
[15] Годишња потрошња енергије за грејање,
http://enerese.np.ac.rs/documents/tm/gpeg.pdf
[16] Живковић, Б., и др.: Број степен-дана за Београд у периоду од 1979. до 1995.
године, цасопис КГХ, СМЕИТС, Београд, бр. 1/1997.
[17] Живковић, Б.,Новоселац А., Критеријуми за за рачунање броја степен дана, КГХ,
СМЕИТС, Београд, бр. 4/1998., пп. 45-48.
73 | Стручно научна конференција ТОПС 2019

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКИХ СВОЈСТАВА ЗГРАДА У ЦИЉУ
ОДРЖИВОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ
ПРИМЕР ГРАДА ШАПЦА
Слободан Јеротић1
ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац, Србија
slobodanjerotic@toplanasabac.rs
РЕЗИМЕ
Одржив развој даљинског грејања није могућ без примене мера енергетске
ефикасности на страни корисника. Мере енергетске ефикасности су предуслов за
транзицију ка четвртој генерацији даљинског грејања која подрзумева ниже
температуре у примарној мрежи, употребу обновљивих извора енергије и примену
информационих технологија у управљању производњом, дистрибуцијом и потрошњом
енергије. Прве кораке ка енергетској незавсности, град Шабац је учинио реализацијом
пројекта термоизолације постојећих стамбених зграда и суфинасирањем пакета
мера енергетске ефикасности. На тај начин обезбеђена је дугорочна стабилност цене
грејања, сигурност у снабдевању топлотном енергијом и активно учешће грађана у
дијалогу о стратегији развоја локалне енергетике.
Кључне речи: енергетска ефикасност; даљинско грејање; енергетска политика;
УВОД
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године [1], дефинисани су
основни приоритети у периоду 2004 – 2015. године којима је требало обезбедити
промовисане циљеве. Документом [1] обухваћене су следеће групе приоритета:
- приоритет континуитета технолошке модернизације постојећих енергетских
објеката, система и извора, у секторима експлоатације нафте, гаса, угља,
производње електричне енергије, преносних, транспортних и дистрибутивних
система као и у сектору производње и дистрибуције топлотне енергије у
системима који гравитирају градским топланама и индустријским енерганама;
- приоритет рационалне употребе енергије и повећање енергетске ефикасности у
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника
енергетских услуга;
- приоритет увођења и примене обновљивих извора енергије и модерних
енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивијих технологија и уређаја за
производњу и коришћење финалне енергије;
- приоритет ванредних улагања у нове електроенергетске изворе са новим
технологијама као што су когенерација и тригенерација;
- приоритет градње нових енергетских инфраструктурних објеката и
електроенергетских и топлотних извора у оквиру енергетског сектора Репулике
Србије као и оквирима регионалних и паневропских инфраструктурних система.
Законом о енергетици из 2004. године [2], иницирано је доношење техничке регулативе
примерене савременим трендовима у енергетском сектору. Значај [2] је и у томе што се
успостављају инструменти за подршку и мотивацију корисника енергетских услуга у
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смеру рационалног коришћења енергије. С друге стране државна управа је задржала
модус спровођења избалансиране политике социјалне заштите рањивих и
маргинализованих група али и заштите економског положаја енергетских субјеката.
Успостављањем регулаторног тела обезбеђен је механизам усклађивања цена енергије
са оправданим трошковима пословања на начин да трошкови купаца енергије буду
стимулативни за рационалну и ефикасну потрошњу а подстицајни за подизање
конкурентности привреде и очување односно побољшање стандарда грађана, посебно у
транзиционом периоду односно у периоду глобалних негативних привредних токова.
Континуитет у смеру обезбеђења повољног амбијента за рационално коришћење
енергије обезбеђен је доношењем Правилника о енергетској ефикасности зграда [3] и
Правилника о садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда [4]. Правилници [3] и [4] условљавају инвеститоре и власнике стамбених и
пословних простора да поштују знатно строжије критеријуме приликом избора
грађевинских материјала и изградње термо-техничких система у зградама. Почев од
октобра 2012. године није било могуће прибавити дозволу за грађење уколико
пројектна документација није усклађена са критеријумима наведеним у [3] а
успостаљена је обавеза прибављања енергетског пасоша у складу са захтевима [4].
Исто се односи на реконструкцију постојећих зграда с том разликом што су
критеријуми нешто блажи у односу на новоградњу.
У зависности од намене, према [4] зграде су подељене у осам енергетских разреда.
Табела 1. Енергетски разреди за стамбене зграде
зграде са више станова
нове
QH,nd,rel
QH,nd
енергетски разред
[%]
[kWh/(m2a)
A+
≤ 15
≤9
A
≤ 25
≤ 15
B
≤ 50
≤ 30
C
≤ 100
≤ 60
D
≤ 150
≤ 90
E
≤ 200
≤ 120
F
≤ 250
≤ 150
G
> 250
> 150

постојеће
QH,nd
[kWh/(m2a)
≤ 10
≤ 18
≤ 35
≤ 70
≤ 105
≤ 140
≤ 175
> 175

Према [4], новоизграђена зграда може бити сврстана најмање у енергетски разред „C“ а
постојећа зграда након реконструкције мора бити сврстана за најмање један разред
изнад оног коме је припадала пре реконструкције, у противном инвеститор односно
власник неће моћи да прибави дозволу за градњу, односно употребну дозволу.
Сектор зградарства је посебно значајан зато што учествује са више од 40% у укупној
потрошњи финалне енергије. Овако велика потрошња енергије подразумева и да су
потенцијали енергетских уштеда и смањења емисија стакленичких гасова у зградрству
највећи. У стамбеним зградама највише енергије се троши за загревање простора, али
последњих година све већи удео заузима и енергија хлађења током летњег периода. Из
тог разлога посебну пажњу треба обратити на квалитет термоизолације омотача
грађевинских објеката, квалитет столарије и функционалност и оптимизацију рада
термо-техничких инсталација.
ЛОКАЛНА ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА
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Са намером да се да допринос реализацији Стратегије развоја енергетике до 2015.
године, почетком 2010. године покренут је пројекат термоизолације стамбених зграда у
Шапцу. Почетак реализације пројекта се временски поклапа са увођењем обрачуна
наплате по потрошњи за кориснике даљинског грејања. Циљ је био да се синергијом
ова два пројекта грађанима Шапца побољша квалитет живота и понуди најбоља услуга
уз најмање трошкове а поред тога и да се обезбеди одржив развој система даљинског
грејања.
Резултати пројекта су показали да је неопходно усвајање Енергетске политике града
Шапца [5], као кровног документа који би обезбедио континуитет у спровођењу мера
енергетске ефикасности и одрживог развоја локалне енергетике. Овај документ [5] је
најпре усвојен од стране градског већа у јануару 2017. године а затим и од стране
Скупштине града Шапца у јуну 2018. године. Основни циљеви енергетске политике су:
- ефикасна потрошња енергије и горива,
- употреба обновљивих извора енергије (локалних биогорива, геотермалне
енергије и других локално доступних обновљивих извора енергије),
- подршка локалном економском развоју,
- заштита животне средине,
- побољшање квалитета живота грађана Шапца,
- енергетска независност.
Циљеви енергетске политике сугеришу да је у првом плану ефикасна употреба
енергије али и ослањање на локално доступне ресурсе и ангажовање локалних
компанија у спровођењу мера енергетске ефикасности. С друге стране, важна
претпоставка за добро планирање развоја локалне енергетике је и креирање амбијента
за отварање тржишта енергетских услуга. Према [5], стратешки циљ енергетске
политике је енергетска независност града Шапца. Индикатори успешност употребе
обновљивих извора енергије наведени у документу [5] су:
- у грејној сезони 2018/9. године почиње употреба биомасе у систему даљинског
грејања града Шапца,
- изградња малих мрежа даљинског грејања које користе обновљиве изворе
енергије у приградским и сеоским насељима до 2025. године,
- производња више од 60% енергије из обновљивих извора енергије до 2030.
године,
- производња више од 90% енергије из обновљивих извора енергије на територији
града Шапца до 2050. године.
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Отварање тржишта електричне енергије и природног гаса, чињеница да је Србија
високо зависна од увоза фосилних горива и нестабилно тржиште течних и гасовитих
горива мотивисали су доносиоце одлука у Шапцу да учине корак ка ублажавању
очекиваних негативних ефеката на стандард становништва и обављање комуналних
услуга а пре свега производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Квалитет зграда из
периода пре доношења правилника [3] није био на задовољавајућем нивоу па су
активности предузете у правцу планирања и реализације мера енергетске ефикасности
на страни корисника.
Пошло се од тога да, с једне стране ЈКП „Топлана-Шабац“ као оператор система
даљинског грејања има компетентан, професионалан менаџмент који ће на најбољи
могући начин употребити сопствено знање и искуство и приступ савременим
технологијама у циљу очување техничке расположивости система на високом нивоу,
да ће кроз различите пројекте након 2000.-те године систем бити модернизован и након
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реконструкције и модернизације постати ефикасан са минималним губицима у
дистрибуцији, а с друге стране да су јавне зграде и зграде које припадају осталим
буџетским корисницима у фокусу градске управе и да ће мотив надлежних служби
бити смањење буџетских расхода у смислу смањења трошкова за енергију и горива
тако да не постоји питање да ли ће мере енергетске ефикасности бити спроведене у
јавном сектору већ којом динамиком ће се то дешавати.
Нажалост, иако је највећи потенцијал енергетских уштеда у сектору зградарства и то у
грађевинским објектима у власништву грађана, у време када се почело са реализацијом
пројекта енергетска ефикасност није препозната као јавни интерес. Тек када су
резултати пројекта постали доступни јавности путем медија и стручних скупова,
извршен је својеврстан притисак на ресорна министарства да се енергетска ефикасност
уврсти у приоритетне активности у оквиру легислативе која се односи на становање,
Закон о становању и одржавању зграда [6]. Овим законом је модел који град Шабац
спроводи од 2010. године наметнут као обавезујући за све локалне самоуправе у
Србији.
Као што је већ поменуто, у исто време ЈКП „Топлана-Шабац“ је почела да примењује
наплату услуге даљинског грејања према потрошњи, што је у пракси значило да не
постоје две стамбене јединице исте грејане површине које добијају идентичне рачуне
за испоручену топлотну енергију. Иако у техничком и цивилизацијском смислу ова
одлука представља значајан корак ка ефикасном коришћењу енергије и иницира
промену начина понашања грађана у позитивном смеру, идентификована је
потенцијална опасност за функционисање система. Наиме до 2000.-те године систем је
у великој мери био девастиран и била су потребна значајна улагање да се ревитализује
и доведе у стање пуне техничке расположивости. Наравно то је подразумевало и
велика инвестициона улагања што се на крају одразило на цену услуге грејања.
Усвајањем и применом тарифног система било је јасно да ће терет модернизације и
инвестиција у систем и либерализације тржишта горива и енергије у највећој мери
поднети власници станова најнижег квалитета, тј. најнижих енергетских разреда.
Последица тога били би проблеми са наплатом извршене услуге и драматичан раст
захтева за искључењем са даљинског грејања.
Даљинско грејање у том случају престаје да буде атрактивно за кориснике а оператор
система долази у ситуацију да не може да обезбеди текуће пословање. Ова ситуација је
виђена у окружењу а драстичан пример је Румунија која је била лидер у региону по
изграђености система даљинског грејања, а сада свега 3% објеката користи даљинско
грејање.
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ
Први корак у смеру реализације пројекта начињен је спровођењем пилот пројекта који
је обухватио прелиминарни енергетски преглед зграда у граду. Примењена је следећа
методологија:
- насумично је изабрано пет стамбених зграда различитог периода градње,
- у зградама постоје мерила топлотне енергије (ултразвучни калориметри),
- прикупљени су метеоролошки подаци за претходних двадесет година у циљу
израчунавања броја степен-дана грејања за град Шабац,
- прикупљена је пројектна документација на основу које су зграде грађене,
- извршени су прорачуни и извршена корекција за актуелни број степен-дана
грејања у референтној години,
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-

-

извршено је поређење израчунатих вредности потрошње топлотне енергије са
подацима очитаним на калориметрима у циљу провере применљивости и
тачности методологије,
идентификоване су мере енергетске ефикасности које би се примениле на
изабране зграде,
предложен је оптималан пакет мера енергетске ефикасности.

Приложене слике су део пројекта „Прелиминарни енергетски преглед стамбених
објеката“ [7]. На њима је приказан један од објеката у фази извођења прелиминарног
енергетског прегледа.

Слика 1. Зграда пре термоизолације, северна и источна фасада [7]

Слика 2. Снимак термовизијском камером зграде пре изолације, северна и источна
фасада [7]
У оквиру документа [7] приложен је извештај за сваку зграду појединачно.
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Табела 2. Извештај на основу извршеног прелиминарног енергетског прегледа [7]
Извештај је садржао резултате прорачуна потрошње енергије пре и након примене
мера енергетске ефикасности, предлог пакета мера енергетске ефикасности,
инвестициону вредност, процену смањења потрошње енергије и смањења емисије
угљен-диоксида, годишње уштеде и време повраћаја инвестиције.
ПРОЈЕКАТ „БЕНСКА БАРА“
Након поднетог извештаја донета је одлука на нивоу града о почетку реализације
пројекта термоизолације постојећих зграда у Шапцу и одлука о суфинансирању
инвестиционих трошкова. Закључак је био да је овај пројекат од јавног значаја,
првенствено за град Шабац као локалну заједницу, те да треба да буде подржан од
градске администрације.
Крајем 2011. и почетком 2012. године извршен је прелиминарни енергетски преглед
зграда у насељу „Бенска бара“ које се налази у централном делу града. Коришћена је
идентична методологија, с том разликом што се није вршио насумични избор зграда
већ су пројектом обухваћене све зграде у оквиру граница овог насеља. Изводи из
документа „Студија о енергетској ефикасности потрошње топлотне енергије у насељу
Бенска бара у Шапцу“ [8] односе се на закључке до којих се дошло анализом
извршеног енергетског прегледа.
Прорачунске вредности добијене су употребом просечног броја степен-дана грејања за
период до 2011. године а кориговане вредности су добијене употребом степен-дана
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грејања за 2011. годину. На овај начин математички модел потрошње енергије дао је
прецизније резултате за 2011. годину и изведена је боља процена потенцијала уштеда.

Слика 3. Поређење прорачунате и очитане вредности потрошње топлотне енергије у
насељу Бенска бара, изражено у GWh/a [8]

Слика 4. Израчунати потенцијали уштеда у насељу Бенска бара, изражено у GWh/a [8]
На слици 4, приказан је потенцијал уштеда применом свих анализираних мера
енергетске ефикасности (црвени стуб) и применом предложеног пакета мера
енергетске ефикасности (плави стуб). Приликом избора мера енергетске ефикасности
идентификоване су три групе: грађевинске мере (термоизолација омотача),
термотехничке мере на страни корисника (уградња термостатских вентила и делитеља
и балансирање инсталације грејања унутар зграде) и мере на страни оператора система
даљинског грејања (модернизација топлотних подстаница). Замена столарије није узета
у обзир из разлога што су власници станова то већ учинили самоиницијативно, па није
било оправдано да се врше било какве накнадне интервенције јер би то захтевало нова
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финансијска улагања без реалног ефекта на повраћај инвестиције. У међувремену ЈКП
„Топлана-Шабац“ је кроз пројекат KfW IV инвестирала у модернизацију топлотних
подстаница.

Слика 5. Процењена инвестициона улагања, изражено у еврима [8]
У насељу „Бенска бара“ налазе се 44 зграде које су обухваћене пројектом, укупна
грејана површина износи 111.000 m2.

Слика 6. Термовизијски снимак зграде пре енергетске санације (лево) и након
енергетске санације (десно) [8]
Иако је студијом сугерисано да се пун ефекат постиже применом пакета мера
енерегетске ефикасности, приоритет је дат грађевинским мерама. Анализе су показале
да са аспекта динамике примене мера енергетске ефикасности на одрживост пројекта
утиче редослед примене мера. Најбољи резултати се постижу применом пакета мера
али примена термотехничких мера пре грађевиснких мера утиче на губитак мотивације
власника станова јер је повраћај уложених средстава применом термотехничких мера
значајно краћи.

81 | Стручно научна конференција ТОПС 2019

Слика 7. Термовизијски снимак зграде пре енергетске санације (лево) и након
енергетске санације (десно) [8]
УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Најлакше је уочити да корист од применом мера енергетске ефикаснсти имају
корисници услуга ЈКП „Топлана-Шабац“ зато што су трошкови грејања значајно мањи,
то се односи како на буџете грађана тако и на градски буџет јер је и на неким јавним
објектима изведена енергетска санација. Значајно је и то што је потрошња горива мања
па самим тим и одлив новца из града је мањи. Битан позитиван ефекат је бољи комфор
корисника услуга.
Радове на енергетској санацији зграда и на реализацији термотехничких мера изводиле
су локалне компаније, па су по том основу повећани приходи локалног буџета.
Индиректнан ефекат постигнут је смањењем трошкова пословања локалних правних
лица услед смањења трошкова грејања, а на тај начин је постигнут одређен утицај на
конкурентност цена производа и услуга правних лица која су власници простора у
зградама које су биле предмет пројекта.
У пролеће 2014. године били смо сведоци поплава које су последица климатских
промена узрокованих прекомерном употребом фосилних горива. Процењена вредност
смањења емисије угљен-диоксида, само након реализације пројекта „Бенска бара“
износила би 1.572,35 тона на годишњем нивоу [8]. Смањењем потрошње фосилних
горива локална заједница дала је свој допринос очувању животне средине и допринела
смањењу „здравственог трошка“ чији ефекат није процењиван.
Процена ефекта енергетске санације постојећих зграда на смањење потрошње
електричне енергије која се троши за рад расхладних уређаја није анализиран.
Остали ефекти које је пројекат термоизолације зграда генерисао су:
- већи технички капацитет на страни професионалног особља које је спровело
пројекат,
- едукација корисника о начинима за постизање енергетских уштеда и промена
начина понашања у позитивном смеру,
- едукација корисника о потреби за смањењем употребе фосилних горива и
потреби за одговорним односом према животној средини,
- изграђено
поверење
корисника
према
градској
администрацији,
професионалним учесницима у пројекту и према ЈКП „Топлана-Шабац“
засновано на постигнутим резултатима и отварања дијалога између градске
администрације и грађана,
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-

задовољство грађана које се огледа у позитивном односу према градској
администрацији,
проактивност грађана иницирана добрим резултатима пројекта.

Табела 2. Поређење рачуна за грејање у зградама у Шапцу

2018. ГОДИНА

Има изолацију

Има изолацију

Нема изолацију

Има ТС вентил

Нема ТС вентил

Нема ТС вентил

ДИНАРА

ДИНАРА

ДИНАРА

Јануар

3.444,00

7.811,00

10.826,00

Фебруар

3.663,00

8.117,00

11.297,00

Март

3.212,00

7.553,00

10.091,00

Април

2.292,00

3.328,00

4.320,00

Мај

2.057,00

2.057,00

2.057,00

Јун

2.057,00

2.057,00

2.057,00

Јул

2.057,00

2.057,00

2.057,00

Август

2.057,00

2.057,00

2.057,00

Септембар

2.057,00

2.057,00

2.057,00

Октобар

2.779,00

2.791,00

3.186,00

Новембар

4.156,00

5.133,00

6.383,00

Децембар

4.904,00

8.410,00

10.500,00

34.735,00

53.428,00

66.888,00

УКУПНО:

Износи наведени у табели се односе на станове грејане површине 55 m2.
УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
Нижи трошкови грејања на страни корисника допринели су већем степену наплате.
Према подацима стручних служби ЈКП „Топлана-Шабац“, у 2018. години степен
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наплате износио је 100% а у прва три месеца 2019. године 98.9%. Овим је обезбеђено
стабилно пословање предузећа које иначе послује без субвенција од стране градске
администрације.
Број захтева за искључење са даљинског грејања током 2018. године износио је 39 (од
укупно 7.800 корисника) с тим што је у већини случајева наведен разлог за искључење
чињеница да се стан не користи. Број прикључених станова (раније искључени), не
рачунајући новоизграђене објекте, износио је 61.
Просечна потрошња финалне енергије, мерено на мерилима у топлотним
подстаницама, у 2018. години износила је 106 kWh/m2 на годишњем нивоу.
Температура полазне воде у примарној мрежи даљинског грејања није прелазила 90 оC
а пројектна температура износи 140 oC односно 130 оC. Ниже температуре полазног
вода су последица пре свега климатских промена али и бољег квалитета зграда које су
прикључене на даљинско грејање.
БАРИЈЕРЕ
Баријере на путу ка достизању вишег нивоа енергетске ефикасности су, пре свега:
- нејасна легислатива и техничка регулатива, нејасне дефиниције активности које
се односе на примену мера енергетске ефикасности што усложњава прибављање
дозвола и сагласности, нејасни критеријуми за одобравање субвенција од стране
локалних администрација, питање да ли се фондови за заштиту животне
средине могу користити за финансирање мера енергетске ефикасности, питање
надлежности ресорних министрстава;
- недостаје подршка и систем подстицаја са државног нивоа осим када су
корисници јавне зграде,
- нису разрађени модели финансирања примене мера енергетске ефикасности (у
пракси не постоје модели као што су суфинансирање из локалних буџета, ESCO
модел и Crowdfunding модел),
- финансијска моћ грађана (питање енергетског сиромаштва није у фокусу
државне администрације већ је препуштено локалним администрацијама које
због перманентног смањења износа трансфера са републичког према локалном
нивоу нису у стању да реше овај проблем),
- неразвијена свест о узроку и последицама климатских промена,
- диспаритети цена горива и енергије, монопол државе у енергетским
делатностима везаним за снабдевање и транспорт природног гаса,
- негативна кампања према даљинском грејању.
ПРЕПОРУКЕ
Превазилажење наведених баријера могуће је уколико би се постигао консензус да је
енергетска ефикасност од приоритетне важности за националну енергетску политику и
у том смислу предлаже се следеће:
- измене легислативе и техничке регулативе у смислу давања приоритета
примени мера енергетске ефикасности и употреби локално доступних
обновљивих извора енергије,
- приступ медијима и афирмација мера енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије,
- едукација грађана, отварање дијалога са грађанима и отварање података о
потрошњи енергије,
84 | Стручно научна конференција ТОПС 2019

-

-

успостављање фонда за енергетску ефикасност на нивоу државе са
транспарентним критеријумима за доделу средстава и успостављање
гаранцијског фонда за подршку пројектина енергетске ефикасности, ови
фондови треба да су првенствено доступни грађанима,
израда социјалних карти за грађане и помоћ при учешћу у пројектима
енергетске ефикасности,
подршка алтернативним начинима финансирања (Crowdfunding, ESCO,
ImpactInvesting) уз обезбеђење највишег нивоа транспарентности,
трансфер новца са државног нивоа према локалним самоуправама које
финансирају пројекте енергетске ефикасности и примене обновљивих извора
енергије.

ЗАКЉУЧАК
Локалне енергетске политике треба да дају приоритет мерама енергетске ефикасности
зато што се више од 40% енергије троши у сектору зградарства, а потенцијал уштеда
износи 40% до 60%.
Неопходно је очување система даљинског грејања као и промоција и искорак ка
даљинском грејању четврте генерације, односно флексибилном систему који у
употребу уводи обновљиве изворе енергије.
Потребно је отворити дијалог са грађанима у циљу прибављања подршке пројектима.
Битан предуслов квалитетном управљању потрошњом енергије је отварање података о
потрошњи енергије.
Одржив развој даљинског грејања неће бити могућ без примене информационих
технологија а у врло блиској будућности block-chain технологије у сектору комуналних
услуга и услуга локалних администрација, што захтева значајан ниво децентрализације
и већу улогу локалних самоуправа.
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РЕЗИМЕ
Системи даљинског грејања постоје у 57 градова и општина у Србији и доминантно
користе фосилна горива. У овим урбаним срединама су изграђени, или се планира
градња система за пречишћавање отпадних вода. У раду је размотрена (са еколошког
и енергетског аспекта) могућност додатног, енергетског коришћења топлоте
пречишћене воде у СДГ, применом топлотних пумпи. На примеру Шапца је извршено
поређење постојећег СДГ са системом који би применом топлотних пумпи
искористио енергетски потенцијал система за пречишћавање отпадних вода.
Добијени индикатори су послужили као основа за одређивање редукције емисије
полутаната и ГХГ гасова у другим СДГ у Србији.
Кључне речи: системи даљинског грејања; постројења за пречишћавање отпадних
вода; топлотне пумпе;
УВОД
Потрошња енергије у зградама (домаћинства и јавни и комерцијални сектор) чини
45,45% финалне потрошње енергије у енергетске сврхе у Србији [1]. Највећи део
потрошње енергије у зградама (преко 60%,) односи се на грејање простора [2-3].
Највећи број стамбених објеката греје се индивидуално пећима или котловима на дрва,
угаљ, гас, електричну енергију [3]. Око 20% укупног броја стамбених јединица,
ослоњен је испоруку топлотне енергије из централизованих система снабдевања [4],
[5]. Овај проценат у градским срединама достиже и 90% [5].
Примена централизованих система снабдевања топлотном енергијом у Републици
Србији је започета 1961. године у Београду и Новом Саду, 1962. у Суботици и
Крагујевцу, а затим и у многим другим градовима, тако да сада у 57 градова постоје
изграђени системи даљинског грејања (СДГ). Укупна инсталисана топлотна снага
котлова износи више од 6,500 GW.
Производња топлотне енергије у системима даљинског грејања у Србији у потпуности
је заснована на процесима сагоревања. Подаци приказани у Укупном енергетском
билансу Републике Србије [1], указују да се за производњу топлотне енергије
доминантно користе фосилна горива, чак преко 99%, док остатак чини дрвна биомаса.
Просечан степен корисности котлова износи око 83,5% 1. Податак о губицима у
дистрибутивној мрежи система даљинског грејања није експлицитно приказан у
билансу, јер су губици топлотне енергије при дистрибуцији приказани збирно са
губицима топлотне енергије из енергана.
У Србији постоје значајни, локално доступни извори енергије: комунални отпад,
отпадна топлота из система за пречишћавање отпадних вода (СПОВ), отпадна топлота
из индустријских постројења, која се у урбаним срединама могу искористити једино у
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системима даљинског грејања. Ниједан од поменутих извора енергије се у Србији не
користи.
У раду је размотрена могућност енергетског коришћења топлоте пречишћене воде у
СДГ, применом топлотних пумпи. На примеру Шапца је извршено поређење
постојећег СДГ са системом који би применом топлотних пумпи искористио сав
енергетски потенцијал система за пречишћавање отпадних вода. Добијени индикатори
су послужили као основа за одређивање могућности смањења потрошње горива и
редукције емисије полутаната и ГХГ гасова у другим СДГ у Србији, уколико би се
извршила интеграција рада система за пречишћавање отпадних вода са СДГ.
2 ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС И ПОКАЗАТЕЉИ ПОТРОШЊЕ
Биланс потрошње енергије у системима даљинског грејања урађен је на основу
података Удружења топлана Србије [5], што је омогућило детаљније сагледавање
могућности смањења потрошње примарне енергије, смањења емисије гасова стаклене
баште и осталих загађујућих материја за сваки град који има централизовано
снабдевање топлотном енергијом.
Укупна потрошња енергената у топланама 2017. године је била 26.322,83 ТЈ (628.710
toe), са структуром приказаном на слици 1.
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Слика 1 Структура потрошње примарне енергије у системима даљинског грејања у
Србији у 2017. години
Велико учешће природног гаса је повољно са аспекта емисије загађујућих емисија у
атмосферу, имајући у виду да је природни гас еколошки најприхватљивије фосилно
гориво, али и са аспекта енергетске ефикасности, јер котлови на природни гас имају
већи степен корисности у односу на котлове на течна или чврста горива.
За сагледавање тренутног стања израчунати су карактеристични индикатори, који
омогућавају анализу тренутног стања и поређење са системима даљинског грејања у
окружењу и Европи.
Просечна потрошња топлотне енергије из система даљинског грејања у Србији
износи 139,1 kWh/m2 грејне површине. Просечна потрошња примарне енергије у
системима даљинског грејања у Србији износи 182,2 kWh/m2 грејне површине.
Просечни однос уложене примарне енергије и енергије испоручене потрошачу
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(индикатор P/F) је 1,31, што значи да се за 1kWh топлотне енергије потроши 1,31kWh
примарне енергије.
Ефикасност објеката се на прави начин може сагледати свођењем потрошње по m2
грејне површине на степен дан. Израчунате вредности за Србију, као и
карактеристичне вредности за неке европске градове [6] приказане су на слици 2.

Слика 2 Годишња потрошња енергије по јединици површине и степен дану
Производња топлотне енергије у системима даљинског грејања је у потпуности
заснована на процесима сагоревања 1, што има за последицу емисију гасова стаклене
баште и других полутаната у атмосферу. Одређивање емисије гасова стаклене баште из
процеса сагоревања у топланама извршено је у складу са методологијом IPCC,
коришћењем емисионих фактора за стационарно сагоревање.
Укупна емисија угљендиоксида из топлана 2017. године била је око 1,7 милиона тона
(1.669.645.759 kg) [7,8], односно 41,61 kg CO2/m2 грејне површине (односи се на
директну емисију). Поређење са европским државама указује на релативно виску
вредност [6]. Мање вредности у државама са већим бројем степен дана указују да су за
производњу енергије коришћени извори који не емитују угљендиоксид, на пример:
отпадна топлота, геотермална енергија, комунални отпад, индустријска отпадна
топлота и сл.
Што се тиче класичних загађивача, укупно се из система даљинског грејања у Србији
годишње емитује: 7.766.046 kg сумпорних оксида, 3.607.909 kg азотних оксида, 10.215
kg азотсубоксида и 38.917 kg метана [7,8].
3 ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ У СИСТЕМИМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
У системима даљинског грејања користе се по правилу велике топлотне пумпе [9,10].
Топлотне пумпе се сматрају за велике уколико им је топлотна снага преко 100 kW. Оне
су често снаге преко 1 МW, док су највеће снаге преко 35 MW. Тренутно доступне
топлотне пумпе могу да обезбеде температуру у разводу до 100C, при распону
температуре извора и понора од приближно 50 К по степену компресије. За веће
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распоне температура, примењује се двостепена компресија (каскадне топлотне пумпе),
где се најчешће у каскадама користе различити радни флуиди.
Употреба топлотних пуми у случајевима када је потрошачу потребна температура
изнад 100°C је и даље изазов. Иако су основни принципи рада таквих пумпи познати, а
неки прототипи већ постоје, оне и даље нису доступне као стандардни производи.
Међутим темпо развоја технологије топлотних пумпи и интересовање за ову
технологију, указују на то ће се овакве машине у будуће све чешће користити.
Неки од карактеристичних типова топлотних пумпи које се инсталирају у системе
даљинског грејања су:

Топлотне пумпе које користе неки извор на температури спољашње средине.
Типичан капацитет ових инсталација је 1 до 10 MW инсталисане топлотне снаге, а
температура разводне воде је 80˚C.. Најчешће су са механичким компресором и угљендиоксидом као радним флуидом. Типичан COP је око 2,8, али може бити и виши, до
3,5. Инвестициони трошкови износе око 0,5-0,8 M€ по MW инсталисане топлотне
снаге.

Топлотне пумпе које користе топлотни извор температуре око 35°C, попут
отпадне топлоте неког индустријског процеса. Температура разводне воде је 80˚C.
Типична снага ових пумпи је у распону 1 до 10 MW. Најчешће су са механичким
компресором и амонијаком као радним флуидом. Типичан COP је око 3,6, али може
бити и виши - до 4,5. Инвестициони трошкови износе око 0,45-0,85 M€ по MW
инсталисане топлотне снаге.

Апсорпционе топлотне пумпе које користе енергију из спалионица смећа или
постројења на биомасу или чак на природни гас. Оне се користе да подигну
температуру у топловоду система даљинског грејања са 40 или 60°C на око 80°C.
Најчешћи радни флуид је BrLi-H2O. Типична инсталисана снага износи 2 до 15 MW.
COP је око 1,7, а инвестициони трошкови се процењују на 0,35 до 0,4 M€ по MW
инсталисане топлотне снаге. Инвестициони трошкови који се односе само на топлотну
пумпу (уколико постројење на биомасу или спалионица већ постоје) се процењују на
0,15 до 0,2 M€ по MW инсталисане топлотне снаге.
Предност топлотних пумпи је што користе отпадну топлотну енергију или енергију
околине и пребацују је на виши температурни ниво (подижу квалитет енергије), који ту
енергију чини употребљивом. Недостатак је тај што је потребна додатна енергија за
погон процеса (електрична енергија или топлота из извора високе температуре) и
инвестиција у систем са пратећом опремом. Предност топлотних пумпи које раде на
електричну у однсу на апсорпционе је та што имају виши COP. Међутим, топлота за
погон апсорпционих топлотних пумпи може бити доступна по ниским ценама и у том
случају, овакви системи могу бити оптималан избор.
4

ИНТЕГРАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА У
СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У ШАПЦУ

4.1 Тренутно стање СДГ у Шапцу
ЈКП "Топлана-Шабац" загрева више од 7.500 домаћинстава и више од 500
комерцијалних објеката. Укупно загревана површина је 473.000 m2, при чему је
површина која се греје у домаћинствима око 374.000 m2, док је површина у
комерцијалним зградама око 99.000 m2. Укупна дужина мреже система даљинског
грејања је 22.917 m. Просечна потрошња природног гаса износи око 7 милиона m3
годишње [11].
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Уобичајено време загревања је 16 сати дневно у периоду од 5 до 21 сата, осим у току
тзв. "ледених дана". "Ледени дани" су дефинисани као дани када су просечне дневне
температуре у распону од -3℃ до -18℃. Током "леденог дана", систем даљинског
грејања ради 24 сата дневно. Могући број "ледених дана" је 10 до 15 током јануара и
фебруара. Просечан број радних сати топлане износи 3.000 сати годишње у периоду од
1.10. до 30.4. Када дневне температуре прелазе 14 ℃, систем грејања прекида рад.
Минималне температуре у току грејне сезоне су најчешће до -10℃, док се екстремно
ниским температурама сматра пад на -18℃ [11].
Број степен - дана за Шабац и његово климатско подручје је 2.588. Град Шабац у
просеку у грејној сезони има 181 дан грејања са просечном средњом температуром у
грејном периоду од 5.7℃ [12]. Крива оптерећења у систему даљинског грејања је
приказана на слици 3 [11].
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Слика 3 Крива годишњег оптерећења система даљинског грејања у Шапцу
Анализом криве топлотног оптерећења може се уочити да је могуће остварити око
2800 радних сати при топлотном оптерећењу до 9 MW, тј. око 2700 сати рада при
топлотном оптерећењу од 10 MW. У Шапцу тренутно не постоји централни систем за
грејање санитарне воде нити централни системи за хлађење простора у постојећим
зградама.
4.2 Систем за пречишћавање отпадних вода и избор топлотне пумпе
Пречишћавањем комуналних, делом третираних индустријских отпадних вода и дела
воде од инфилтрације у Шапцу настаје ефлуент законски задовољавајућег квалитета
који се испушта у Саву, који задовољава минималне параметре квалитета [13]. Због
своје константног протока, и физичко-хемијских карактеристика (хемијски састав,
температура и сл.) је погодно решење за напајање топлотих пумпи које могу
потенцијално бити интегрисане у систем даљинског грејања
За примену топлотних пумпи у СДГ, неопходно је одредити количину топлоте која се
из пречишћене воде као топлотног извора може користити у топлотним пумпама.
Температуре воде на излазу из система пречишћавања отпадних вода су приказане на
слици 4.
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Слика 4 Просечна месечна температура пречишћене воде и реке Саве [13]
Подаци везани за рад СПОВ-а су приказани у Табели 1.
Табела 1. СПОВ подаци – предвиђени и остварени резултати у 2017. години [13]
Постројење
СПОВ

m3/год

m3/час

kg/s

густина
пречишћене
воде kg/m3

Укупан испуст
пречишћене воде

5.035.254

574,8

159,67

1.080

Максимални
часовни проток
l/s

Средњи дневни
протк l/s

Пројектован 650
Остварен 474

Пројектован 325
Остварен 233

Број
Тренутни број
Максимални
еквивалентних становника на
дневни проток l/s
становника
систему
Пројектован 460
Остварен 373

126.000

Расположива топлотна снага пречишћене воде се може изразити као:
, MW
где су:
- масени проток пречишћене воде;
- специфична топлота воде (функција температуре);
– разлика температура на улазу и на излазу из радног уређаја.

84.000

(1)

Количине расположиве толотне енергије су приказани у Табели 2. Претпостављено је
90% искоришћења протока укупно испуштене воде (разлика у расипању и
рециркулацији) и за различито обарање температуре воде у размењивачу.
Табела 2. Расположива топлотна енергија пречишћене воде
Расположива топлотна енергија
Δt = 3° Δt=4° Δt=5° Δt=6° Δt=7° Δt=8°
воде за произвољно Δt [MW]
за 0,90*
1,8046 2,4061 3,0076 3,6092 4,2107 4,8122
Могући инсталациони капацитети топлотних пумпи се проналазе употребом следећег
израза:
𝑁𝑡𝑝 = 𝑄̇𝑃𝑉 ∙ 𝐶𝑂𝑃 = 0,9 ∙ 𝑚̇𝑝𝑣 ∙ 𝑐𝐻2 𝑂 ∙ 𝐶𝑂𝑃, MW
(2)
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где је:
COP – Koeфицијент перформансе или учинка (степен грејања) топлотне пумпе.
Коефицијент перформансе је однос предате количине топлоте и преузете електричне
енергије. COP топлотне пумпе зависи од великог броја фактора, али најзначајнији
утицај на COP имају температурни режим рада топлотне пумпе, односно температуре
топлотног извора и топлотног понора и одабир радног флуида.
Савремене инсталације топлотних пумпи велике снаге (преко 100 kW), које треба да
испоруче топлоту за високотемпературно грејање (температуре преко 80°C) и какве се
могу користити у системима даљинског грејања, раде са угљен-диоксидом или
амонијаком као радним флуидима.
У пракси, за топлотне пумпе које подижу температуру за 20 до 30°C, COP може да
буде и до 6, док за топлотне пумпе које подижу температуру за преко 70°C COP се
креће у опсегу око 2 до 3. Слика 5 приказује однос COP-а и температурног радног
режима за топлотне пумпе у системима даљинског грејања у Европи.

Слика 5 Температурски режим и COP великих топлотних пумпи у системима
даљинског грејања инсталираних пре 2006. (наранџасто) и после 2006 (плава) у Европи
Како се топлотне пумпе велике снаге за високотемпературно грејање не производе
серијски, због конструктивних специфичности сваког изведеног постројења, као и
специфичних радних услова (тип и карактеристике топлотног извора и понора), COP
оваквих топлотних пумпи није могуће егзактно израчунати у раној фази планирања и
пројектовања, већ га је могуће само оценити с обзиром на предвиђене услове рада.
У разматраном случају града Шапца, где би се као топлотни извор користила вода
температуре 10 до 15°C, док је потрошач систем даљинског грејања који ради у
високотемпературном режиму (80°C), COP би у најнеповољнијем случају износио око
2.5 а у најбољем случају нешто преко 3.5. Реално је очекивати да изведено постројење
има максимални COP око 3.Такође је битно напоменути да при раду топлотне пумпе,
при снижавању оптерећења, COP опада, тј. да ће топлотна пумпа имати максимални
COP при номиналном оптерећењу, док ће се вредности смањивати при смањивању
топлотног оптерећења.
Пројекције инсталисаних капацитета топлотних пумпи са различитим стандардним
вредностима COP на основу употребе 90% укупно испуштене воде (разлика у
расипању и рециркулацији) за произвољне вредности температурних разлика су
приказани у Табели 3.
Табела 3. Пројекције инсталисаних капацитета топлотних пумпи за 0,9.𝑚̇𝑝𝑣
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COP

2,5

3

4

MW (za Δt=3)

4,5115

5,4138

7,2183

MW (za Δt=4)

6,0153

7,2183

9,6245

MW (za Δt=5)

7,5191

9,0229

12,0306

MW (za Δt=6)

9,0229

10,8275

14,4367

MW (za Δt=7)

10,5268

12,6321

16,8428

MW (za Δt=8)

12,0306

14,4367

19,2489

На основу прорачунских вредности и каталошких параметара, предлаже се усвајање
топлотне пумпе која ће имати инсталисану снагу од 7.2 MW, при промени температуре
од 4℃. Усваја се да је коефицијент грејања COP једнак 3.
4.3 Ефекти примене топлотне пумпе
Годишња производња топлотне енергије и режим рада топлотне пумпе зависе од тога
како се топлотна пумпа интегрише у систем даљинског грејања. Као што је раније
показано, базна потрошња топлотне енергије у систему даљинског грејања у Шапцу
износи 9,5 MW. У том смислу постоје услови да топлотна пумпа капацитета 7,2 MW
ради 2800 сати у номиналном режиму. Полазни подаци за прорачун су:
- 7.2 MW топлотне снаге
- 2800 радних сати
- COP износи приближно 3 током читавог периода грејања (2800 радних сати)
У том случају топлотна енергија коју током грејне сезоне топлотна пумпа испоручи у
систем даљинског грејања износиће:
Qg ,tp  7, 2 MW  2800 h/a  20.160 MWh/а ,
односно око 160 kWh по еквивалентном становнику годишње.
Како је просечна годишња производња топлотне енергије у читавом систему
даљинског грејања у Шапцу око 62.000 MWh/a, то значи да би овакав систем
топлотних пумпи могао да покрије до 32,5% годишње потребе за топлотном енергијом.
Утрошена електрична енергија за погон топлотне пумпе у току године износи:
Eel  Qg ,tp / COP   20.160 MWh/а  / 3  6.720 MWh/а ,
С друге стране, уколико би иста та количина топлотне енергије била произведена
помоћу гасних котлова ефикасности 91% (узимајући у обзир доњу топлотна моћ
природног гаса од 33,338 MJ/m3) било би потребно око 2,4 милиона стандардних m3
природног гаса годишње.
Економска евалуација супституције тренутно коришћеног природног гаса енергијом из
топлотних пумпи указује на релативну повољност предложеног решења. У зависности
од тога да ли су трошкова емисије СО2 укључени у калкулацију период повраћаја
инвестиције се креће од 7 до 11 година, интерна стопа приноса од 7,21% до 10,71%, а
нето садашња вредност, у зависности од усвојене каматне стопе и начина
финансирања, од 44.000 евра до 1.021.356 евра.
5 МОГУЋИ ЕФЕКТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ ТОПЛОТНИХ ПУМПИ У СИСТЕМЕ
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ
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Процена количине топлоте која се може произвести топлотним пумпама у СДГ у
Србији извршена је на основу података мерења са постројења за пречишћавање
отпадних вода у Шапцу и специфичних показатеља рада усвојене топлотне пумпе.
Усвојен је приступ којим би произведена енергија прво заменили угаљ, мазут и лож
уље, а на крају природни гас. Такође, претпостављена је непромењена потрошња
топлотне енергије (нема примене мера енергетске ефикасности).
Пројекција структуре потрошње енергије у СДГ приказана је на слици 6.
Брикет
Топлотна
Огревно
0,07%
пумпа
дрво
Пелет 0,24% 0,00% 9,87%
0,15%
Лож уље
2,95%

Електрична
енергија за
погон
топлотних
пумпи
3,26%

Угаљ
9,03%
Мазут
6,72%

Природни
гас
67,71%

Слика 6 Структура потрошње енергије у СДГ после интеграције топлотних пумпи
Како је претпостављено да је ефикасност зграда иста као у базној години, годишња
потрошња корисне енергије по m2 грејне површине је непромењена, док се мењају
специфична потрошња примарне енергије и P/F однос. Добијене су вредности односа
P/F од 1,16, односно 1,26 уколико се у обзир узме енергија уложена за производњу
електричне енергије за погон топлотних пумпи. Смањење уложене примарне енергије
за производњу топлотне енергије у топланама износи 12,5 %, а смањење укупне
потрошње енергије, укључујући и енергију за производњу електричне енергије износи
око 4%.
Увођењем топлотних пумпи постигло би се и смањење директне емисије
угљендиоксида од 13%, док би укупно смањење емисије угљендиоксида (укључујући и
емисију при производњи електричне енергије) износило 4%.Израчунате вредности
смањење директне емисије угљендиоксида показују различите ефекте у различитим
градовима, што је и очекивано с обзиром на постојећу структуру коришћених
енергената у базној години. Тако би се директна емисија у Ужицу смањила за око 43%,
у Суботици за 33%, у Београду 11%, Новом Саду 8%, Нишу 17%, итд.
Еколошки ефекти примене топлотних пумпи су везани и за смањење емисије
полутаната и то:
- Метана из система даљинског грејања од 17%, односно 12.5% укупно1,
- Азотсубоксида из система даљинског грејања од 26%, односно 0,5%укупно,
- Азотних оксида из система даљинског грејања од15,7%, односно 7% укупно и
- Оксида сумпора из система даљинског грејања од32%, односно 18% укупно.
Јасно је да ће изградња постројења за денитрификацију и одсумпоравање у
термоелектранама и значајније коришћење обновљивих извора енергије за производњу
1

Узима се у обзир емисија при производњи електричне енергије потребне за рад топлотних пумпи.
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електричне енергије довести до смањења укупних емисија азотних оксида и оксида
сумпора, тј. да ће еколошки ефекат примене топлотних пумпи бити значајнији.
ЗАКЉУЧАК
Ситуација са пречишћавањем отпадних вода у Србији је драматично лоша. Отпадне
воде које се прикупљају обухваћене су одређеним третманом у делу мањем од 15%,
док се 85% испушта у водотокове без претходног третмана. Адекватан поступак
пречишћавања је заступљен за око 2%, примарни степен пречишћавања за око 5%, а за
7 % отпадних вода постројења нису у функцији због лошег руковања или одржавања
или нису изграђена до краја [9].
У Уредби о ограниченим вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима
за њихово достизање (Сл. Гласник РС бр 67/2011, 48/2012 и 1/2016) наведено је да сва
насеља до 2041. године која су већа од 2.000 еквивалентних становника) морају да
имају постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), па се може усвојити да је
рентабилно и прихватљиво да градови са преко 50.000 ЕС имају анаеробну дигестију и
производњу биогаса. У том смислу се може прихватити да ће ова постројења у
средњорочном периоду представљати значајан потенцијал за коришћење енергије.
На примеру СПОВ-а у Шапцу размотрена је могућност интеграције топлотне пумпе у
систем даљинског грејања. Кључне карактеристике СПОВ-а за избор топлотне пумпе
су проток од 159,67 kg/s и температура пречишћене воде која се ни у зимским
месецима не спушта испод 11°C.
Подаци из Шапца су послужили за анализу могућих ефеката интеграције топлотних
пумпи и у друге системе даљинског грејања у Србији. Пројекција енергетског и
емисионог биланса показују позитивне ефекте увођења топотних пумпи према свим
разматраним параметрима:
- Смањење потрошње примарне енергије
- Смањење директних и укупних емисија за све разматране загађујуће материје
- Побољшање вредности свих разматраних енергетских и еколошких индикатора.
Најбољи ефекти смањења емисије се постижу у СДГ која користе угаљ, а потом и
мазут.
Међутим, анализа је указала и да високо учешће угља у производњи електричне
енергије у Србији неповољно утиче и значајно редукује позитивне еколошке ефекте
примене топлотних пумпи. Због тога би будућа истраживања требало да обухвате
разматрање могућности коришћења биогаса за погон компресорских и апсорпционих
топлотних пумпи.
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REDEWEB ФОНД – НОВА ПОДРШКА ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА
ЕНЕРГИЈЕ У ДАЉИНСКОМ ГРЕЈАЊУ
Бојан Богдановић,
Европска банка за обнову и развој – ЕБРД
bogdanob@ebrd.com
РЕЗИМЕ
Фонд Програма за системе даљинске енергије из обновљивих извора на Западном
Балкану (Renewable District Energy in Western Balkans - ReDEWeB) има за циљ да
допринесе омогућавању улагања у сектор обновљивих извора енергије (ОИЕ) на
Западном Балкану (ЗБ). Фонд Програма ReDEWeB има за циљ да подржи
успостављање тржишта за даљинску енергију из обновљивих извора (Renewable
District Energy - ReDE) кроз низ мера, укључујући омогућавање интеграције ReDE-a у
енергетске и урбанистичке планове општина, припрему одговарајућих идејних
пројеката и студија изводљивости, и успостављање политичких оквира који подстичу
приватни сектор да припреми и поднесе самоиницијативне предлоге (СИП) за развој
ReDE инфраструктуре.
Фонд Програма ReDEWeB ће пружити подршку у оквиру четири главне области
техничке помоћи:
рад на оквирној политици;
рад на градској политици;
техничка помоћ и подршка у припреми инвестиција (топланама, општинама и онима
који спроводе развој);
изградња капацитета и сарадња.
Поред тога, Фонд Програма ReDEWeB може да обезбеди капиталне грантове
прихватљивим инвестицијама ако то допусте ресурси. Коришћење ових ресурса за
инвестиционе грантове биће договорено од случаја до случаја у сарадњи са Владом
Аустрије, као донатором за Фонд Програма ReDEWeB.
Кључне речи: даљинско грејање и хлађење, обновљиви извори енергије, отпадна
топлота
УВОД
У 2016. години усвојена је нова Стратегија ЕУ за грејање и хлађење (Г&Х). Ова
стратегија наглашава капацитет СДЕ за интеграцију све већег удела производње
електричне енергије из обновљивих извора (обезбеђивање регулације мреже
електричне енергије кроз производњу топлотне енергије која је заснована на
производњи електричне енергије и складиштењу или флексибилној когенерацији ЦХП), као и замени фосилних горива отпадном топлотном и расхладном енергијом из
индустријских процеса, те на енергији из отпада и обновљивих извора енергије, као
што су солар-термал, геотермална енергија, биомаса, биогас и топлотне пумпе.
Фонд Програма ReDEWeB блиско ће сарађивати са Секретаријатом енергетске
заједнице (СЕЗ). СЕЗ је међународна организација која окупља ЕУ и њене суседе како
би се створило интегрисано пан-европско енергетско тржиште. Кључни циљ СЕЗ-а је
да прошири правила и принципе унутрашњег енергетског тржишта ЕУ на ЗБ,
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Црноморски регион и шире, на основу правно обавезујућег оквира за усвајање
основног енергетског законодавства ЕУ у одређеном временском року. Од 2012.
године, Европска енергетска заједница (EnC) имплементира ЕУ Директиву о
обновљивим изворима енергије, укључујући обавезујуће националне циљеве за
обновљиве изворе енергије до 2020. године, а од 2015. године Директиву о енергетској
ефикасности, која ставља нагласак на ефикасно грејање и хлађење.
Модели за СДЕ системе су се радикално променили. Велики системи даљинског
грејања (ДГ) развијени током 1970-80-их година ослањали су се углавном на
централизовано снабдевање енергијом на бази фосилних горива, као и на економију
обима и густину насељености, носећи одређени степен ригидности, мало
транспарентности, и остављајући мало простора потрошачу да сам изабере. Нови ДГ
системи прате различите циљеве и развојне путеве, ослањајући се на делимично
различиту економију. Још увек уско повезан са урбанистичким планирањем, већина
ових нових система има за циљ, с једне стране, да извуче најбоље из широког спектра
локалних извора енергије у складу са циљевима смањења CO2 и, с друге стране, да
новим градских областима пружи флексибилну колективну инфраструктуру која се
може прогресивно развијати и надограђивати, пратећи стварне потребе.
Главне општине ЗБ углавном имају дугу традицију даљинског грејања, али су изгубиле
замах током сукоба и транзиције деведесетих година прошлог века. У неким земљама
ЗБ даљинско грејање практично не постоји (Албанија, Црна Гора), док даљинског
хлађења (ДХ) тренутно нема ни у једној од земаља Западног Балкана.
Системи даљинског грејања углавном користе гас, мазут или угаљ, а понекад користе
когенерацију. Хлађење се врши на нивоу појединачних зграда помоћу електричних
чилера; сама електрична енергија се углавном производи на бази фосилних горива,
углавном лигнита.
Само 12% пословних и стамбених зграда у региону Западног Балкана користи
даљинско грејање. Употреба биомасе је већ распрострањена, али не у даљинском
грејању; дрво за огрев је највећи извор производње топлотне енергије, али се
првенствено користи у неефикасним индивидуалним пећима и горионицима. Г&Х је
највећи сектор крајње потрошње енергије, испред транспорта, који чини више од
половине укупне потрошње финалне енергије.
2. ПЕРСПЕКТИВЕ И БАРИЈЕРЕ ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ У
ДАЉИНСКОМ ГРЕЈАЊУ
ReDE системи производе топлу или хладну воду из обновљивих извора као што су:
солар-термал;
гео-термал;
топотне пумпе;
биомаса;
биогас;
отпадна топлота (постројења за спаљивање комуналног отпада, индустријска отпадна
топлота, канализација и отпадне воде);
топлота мора, језера и река,
која се затим дистрибуира кроз општинске системе даљинске енергије.
На ЗБ постоји потенцијал за побољшање постојећих и изградњу нових СДЕ увођењем
више обновљивих извора и пилот пројеката за даљинско хлађење, што би све помогло
у повећању енергетске независности, ефикасности и смањењу интензитета генерисања
угљен диоксида код грејања и хлађења.
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Велика компаративна предност даљинског грејања и хлађења представља управо
његова погодност за употребу обновљивих извора енергије и отпадне топлоте. Студије,
али и реализовани пројекти, показују да се употребом RE и отпадне топлоте у ДГХ
постижу чак и ниже цене од упоредивих цена производње из фосилних горива, и то без
коришћења финансијских подстицаја, што готово никад није случај код производње
електричне енергије. Ипак, без обзира на то, у региону ЗБ нема значајног броја
пројеката реализованих у овој области. Главне тржишне препреке на које треба
обратити пажњу да би се побољшало даље и брже развијање СДЕ могу се приписати
следећим факторима:
 ограничена примена интегрисаног планирања коришћења земљишта за градску
инфраструктуру, а у циљу повећања удела RE;
 ограничена свест о примени технологија и њиховим вишеструким користима и
уштедама;
 ограничено знање и капацитет у изради пројеката за привлачење инвестиција;
 ограничени подаци о расположивим RE ресурсима;
 недостатак финансијских механизама и подстицаја;
 забринутост у вези исплативости пројеката.
ЕБРД је основао Оквир за зелене градове (Green City Frаmework - GrCF). GrCF је
осмишљен како би стимулисао додатну транзицију зелене економије (Green Economy
Trаnsition - GET) у области градске инфраструктуре. Главно начело GrCF је да подржи
приоритетне инвестиције у сектору градске инфраструктуре, као што су градски
саобраћај, даљинско грејање, водовод и канализација, чврсти отпад или енергетска
ефикасност у јавним зградама, као и решавање проблема ублажавања климатских
промена и прилагођавања. Кључ за GrCF је развој акционих планова за зелени град
(GCAP) који ће свеобухватно проценити еколошке перформансе града и дати
приоритет инвестицијама које подржавају развој зеленог града.
Политика заштите животне средине ЕУ има за циљ промовисање одрживог развоја и
заштиту животне средине за садашње и будуће генерације. Она се заснива на
превентивним активностима, принципу загађивач плаћа, на борби против нарушавања
животне средине на самом извору загађења, на заједничкој одговорности, као и
интеграцији заштите животне средине у друге политике ЕУ. Законодавство ЕУ (аcquis)
обухвата више од 200 главних правних аката који покривају хоризонтално
законодавство, квалитет воде и ваздуха, управљање отпадом, заштиту природе,
контролу индустријског загађења и управљање ризиком, хемикалије, буку, цивилну
заштиту и климатске промене. Усклађеност са законодавством ЕУ захтева значајна
улагања у ЗБ, а преговара се кроз Поглавље 27, заштита животне средине и климатске
промене, које је највеће од 35 преговарачких поглавља за чланство у ЕУ. Да би овај
процес био успешан, ЗБ земље морају ставити заштиту животне средине и климатске
промене на листу приоритета.
Одломци из публикације Европске комисије (децембар 2016):
1) Gаlindo Fernández, M., Roger-Lаcаn, C., Gährs, U., Aumаitre, V., Ефикасни
системи даљинског грејања и хлађења у ЕУ - Анализа студија случаја, кључни
фактори успеха и потенцијалне импликације политике, EUR 28418 EN, doi:
10.2760/371045
“Ефикасни системи даљинског грејања и хлађења (ДГХ) могу играти кључну улогу у
постизању циљева енергетске уније. Они побољшавају енергетску ефикасност (ЕЕ) и
омогућавају повећање удела локалних обновљивих извора енергије и рециклираних
енергија у грејању и хлађењу (Г&Х). Штавише, већи део ових система на тржиштима
Г&Х може да олакша интеграцију повремене обновљиве енергије (RE) у мешавину
електричне енергије, обезбеђујући балансирање мреже (нпр. кроз складишта топлотне
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енергије или флексибилну CHP производњу) и, укупно гледано, повећава безбедност
ЕУ у снабдевању енергијом. Ово су моћни и економични фактори за развој локалних
отпорних енергетских система са ниским садржајем угљеника. Са једне стране, мреже
ДГХ могу да се снабдевају из веома широког спектра обновљивих и отпадних енергија,
обезбеђујући основу за преузимање локалне енергије и стимулишући локални развој.
Они су такође, са друге стране, повезани са ЕЕ у зградама.” 1)
Приступ ЕБРД-а GET-у је кључни стратешки документ ЕБРД-а који усмерава
активности Банке како би помогао земљама ЗБ у процесу транзиције ка зеленој
економији. Као такав, GET уводи две димензије релевантне за одрживост града. Прво,
GET идентификује три главна инструмента које Банка користи да би подржала своје
циљеве: комплементарни пакет инвестиција, техничку сарадњу и политички дијалог.
Друго, GET препознаје важност јачања јавног и приватног капитала за решавање
многих изазовних питања заштите животне средине у градовима. У том смислу, GET
даје снажан мандат Банци да се укључи у агенду заштите животне средине у
градовима.
Донаторско финансирање је од кључне важности за Банку како би била у стању да
спроведе делотворне активности техничке сарадње и политичког дијалога, и
стимулисала одрживе инвестиције у животну средину у оквиру GET. Без такве
донаторске подршке, способност ЕБРД-а да стимулише улагања у зелене градове је
ограничена.
Тренутно не постоји фонд донаторских средстава унутар Банке који би био намењен за
грантове и техничку помоћ за подршку производње и складиштења ReDE. Банка стога
предлаже Фонд програма ReDEWeB како би се попунила та празнина и како би се
подржале приватне и јавне инвестиције ЕБРД у региону Западног Балкана.
3. ЦИЉЕВИ ФОНДА ПРОГРАМА ReDEWeB
Имајући у виду горе наведене изазове и могућности за обновљиве изворе даљинске
енергије, циљ ReDEWeB је да олакша развој ReDE пројеката, као и да пружи политику
и техничку помоћ потребне за стварање и подршку инвестиција. Конкретно, Фонд
програма ReDEWeB има за циљ:
a) помоћ земљама ЗБ у постизању њихових ReDE уговорних обавеза које
произилазе из Energy Community Treаty Уговора и напредовање у спремности да
преговарају о Поглављу 27 за приступање ЕУ;
b) допринос успостављању тржишта за ReDE које би у будућности могло да
достигне 50 милиона евра улагања у производњу ReDE, складиштењу топлотне
енергије и мерама енергетске ефикасности до 2025. године за допринос
постизању одрживих општина у ЗБ региону;
c) подршку раду са јавним и приватним актерима за реализацију одрживих
инвестиција у ReDE;
b) пружање подршке приватним компанијама у припреми пројеката за грејање /
хлађење из обновљивих извора за властите потребе (индустријски паркови,
трговачки центри, паркови за продају, аеродроми, железничке станице итд.).
Фонд Програма ReDEWeB је дизајниран да допуни постојећи GrCF програм Банке.
4. ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА
Фонд програма ReDEWeB може се састојати од инвестиционих грантова и техничке
помоћи за подршку развоју тржишта и омогућавања улагања у сектор ReDE западног
Балкана.
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Компонента техничке помоћи подразумева пружање подршке кроз четири главна
подручја деловања:
1) Активности на оквирним политикама развијене у блиској сарадњи са
Секретаријатом енергетске заједнице
a. подржавање развоја акционих планова земље у вези обновљивих извора
даљинске енергије земље изведеним из обавеза из Energy Community Treаty
Уговора,
b. подршка земљама да одговоре на Поглавље 27, Животна средина и
климатске промене, највеће од 35 преговарачких поглавља за чланство у ЕУ,
c. подршка земљама у испуњавању њихових циљева везаних за обновљиву
енергију и њихових циљева енергетске ефикасности проистеклих из обавеза
из Energy Community Treаty Уговора,
d. рад на подстицајним механизмима од стране владе да општине унапреде
национални програм обновљивих извора енергије.
2) Активности политике градова
a. рад са СЕЗ, релевантним министарствима и општинама ЗБ на увођењу
производње ReDE и њеном складиштењу, као и одговарајуће мера ЕЕ за
изабране градове,
b. наглашавање важност наплате по потрошњи и инкорпорирање
инфраструктуре (надзорно управљачки системи, велика примена мерила
топлотне енергије и делитеља топлоте), потребне за прелазак на систем
наплате где се део плаћања заснива на стварној потрошњи;
c. интеграција ReDE извора, производње и складиштења у урбанистичко
планирање општина.
3) Техничка помоћ и подршка за припрему инвестиција за градове и инвеститоре:
a) мапирање потрошње Г&Х у одабраним општинама, стварне и у складу са
планираним будућим урбаним развојем,
b) мапирање свих потенцијално економски изводљивих извора ReDE,
c) инкорпорирање мера побољшања рада даљинског грејања где се
специфицирају неопходне додатне мере ЕЕ, укључујући и страну понуде и
потребу за обновом / проширењем мреже, интелигентним оперативним
мониторингом, променљивим протоком, великим топлотним пумпама и
мерама на страни потражње,
d) пружање помоћи топланама и општинама у припреми идејних пројеката и
студија изводљивости за ReDE, придржавајући се највиших националних и
ЕУ стандарда за E&S, и сумирајући укупне финансијске потребе,
e) пружање помоћи топланама општинама при одлучивању да ли ће ићи на
јавно финансирање или ЈПП,
f) у случају ЈПП-а, саветовање општина о припреми најава и објављивању
изражавања интересовања (EOI),
g) сарадња са министарствима, топланама и општинама у оквиру сарадње са
Европском комисијом ради пружања помоћи ЕУ за део CAPEX за најбоље
пројекте,
h) подршка приватним инвеститорима у припреми СИП-а за идентификоване
ReDE пројекте.
4) Изградња капацитета и сарадња (умрежавање):
a) организовање конференција ради размене знања и сарадње између
заинтересованих страна,
b) посебан нагласак би се ставио на изградњу капацитета и развој мреже
професионалаца ReDE.
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За одабране топлане и општине, Фонд програма ReDEWeB би подржао мапирање
потражње за топлотном / расхладном енергијом (да би се укључили програми везани за
купце), након чега би уследило мапирање доступних и најповољнијих обновљивих
извора за DE производњу и складиштење, укључујући и мере ЕЕ и побољшање рада
даљинског грејања. Ови налази би се затим интегрисали у енергетску стратегију
топлана и општина и у урбанистичко планирање општина.
5. ЗАКЉУЧАК
Обновљиви извори имају велику перспективу употребе, како у системима даљинске
енергије СДЕ Западног Балкана, тако и у системима даљинске енергије уопште. СДЕ су
једна од ретких области енергетике у којој се, већ сада, могу постићи трошкови
производње и дистрибуције обновљиве топлотне енергије по ценама које су ниже за
оператере СДЕ и крајње кориснике од цена које се постижу из упоредивих фосилних
горива (природни гас, угаљ, итд.). Мали број реализованих пројеката указује на
постојање разних баријера које су наведене и у овом раду. Подстицајни механизми за
повећање удела обновљивих извора топлотне енергију у СДЕ су врло ретки у Европи и
практично не постоје у Западном Балкану. Због тога је оснивање и рад свеобухватних
подстицајних механизама, као што је ReDEWeB Програм, кључно за искоришћење
великог потенцијала који СДЕ пружају за де-карбонизацију енергетског сектора.
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