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Дводневен семинар 

 ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА: 
ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ЗГРАДА 

15 и 16 јуни 2022 година (среда и четврток) 
10:00-16:00 часот 

Стопанска комора на Северна Македонија, сала 4 на 5-ти кат 
 

Предавач: Д-р Петар Николовски, дипл.инж.арх. 
 

Време  Прв ден, среда 15 јуни 2022 

10:00 - 12:15   1. Форми на пренесување на топлината 
• Стандард МКС EN ISO 6946. 
• Топлинско-физиолошки и физички поими. 
• Форми на пренесување на топлината. 
• Топлински протоци и топлински отпори. 
• Изолациска моќ на воздушни слоеви. 
• Коефициент на пренесување на топлината, U. 

  2. Пренесување на топлина низ тло 
• Стандард МКС EN ISO 13370. 
• Термини и дефиниции, симболи, физички големини и единици. 
• Коефициент U на конструкции во контакт со терен.  

  3. Пренесување на топлина низ застаклени елементи 
• Различни типови на електромагнетно зрачење. 
• Фактори на сончевото зрачење.  
• Енергетски интензитет на спектар на сончевото зрачење.  
• Соларна контрола. 
• Двослојно и трослојно застаклување со високи перформанси. 
• Метални прозорци и структурални стаклени фасади.  

  4. Топлински мостови и кондензација 
• Стандард МКС EN ISO 10211. 
• Генеза и анатомија на топлински мостови 
• Македонски Каталог на линеарни топлински мостови на згради во 

сеизмички региони  
• Анализа на административна зграда во Скопје од аспект на топлински 

мостови.   
12:15 - 13:00 Пауза за ручек и кафе 
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13:00 - 15:30   5. Иновативни материјали и системи за топлинска изолација 

• Системи за анулирање на негативното влијание на топлинските мостови 
на балкони.  

• Надворешна транспарентна топлинска изолација. 
• Вакуумирани изолациски панели (ВИП). 
• Нанотехнологија - ThermoShield®.  

  6. Обновливи извори на енергија.  
• Климатски промени. 
• Пасивно користење на сончевата енергија. 
• Директни сончеви добивки. 
• Активно користење на сончевата енергија. 
• Користење геотермална енергија.  
• Топлински пумпи. 
• Мултидисциплинарни проекти. 
• Нула енергетска куќа во Берлин. 
• Зимски застаклени градини. 

  7. Изолациски материјали и системи 
• Експандиран полистирен (EPS) - Стиропор. 
• Минерална (камена и стаклена) волна.  
• Гасбетон (“Итонг“, “Сипорекс“).  

  8. Композитни Системи за Надворешна Топлинска Изолација (КСиНТИ) 
• МКС EN 13495, 13496, 13497, 13498, 13499, 13500. 
• КСиНТИ врз база на плута. 
• КСиНТИ врз база на плoчи од гасбетон. 
• Изданија на европски организации. 
• Компоненти на системот КСиНТИ на основа на стиропор (EPS). 
• Систем ДЕМИТ – плочи од стиропор (EPS).  
• Фази на изведба. 
• Грешки при изведба.  
• Систем ДЕМИТ – тест за однесување при пожар.  
• “Стареење“ на стиропор (EPS). 
• Дифузија на водена пареа низ КСиНТИ и негативни последици.  
• Оптимална дебелина на изолацискиот слој од EPS. 
• Штети од погрешно изведени фасадни изолации. 
• Влијание од колоритот на завршниот фасаден слој.  

  9. Фактор на форма на зграда  

10. Климатски податоци 

11. Пресметки според методологија  
• Видови енергија, Годишно потребна влезна енергија, Топлински загуби со 

трансмисија и инфилтрација на воздух и природна вентилација, Годишни 
енергетски потреби за греење, Енергетски класи на зградите. 

15:30 - 16:00 Прашања и одговори, дискусија 
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Време  Втор ден, четврток 16 јуни 2022 

10:00 - 12:15 Упатство за работа 

  1. Воведно запознавање со начинот на работа на Семинарот 

  2. Дефинирање на општи податоци за избраниот објект  
• Табела 2.1  Дефинирање на општи податоци за избраниот објект. 
• Табела 2.2  Топлински степен денови DD 
• 2.1 Листа на симболи на употребени физички големини и градежни 

 конструкции 
• 2.2 Листа на стандарди употребени во пресметките 

  3. Геометриски карактеристики на избраниот објект  
• Слика 3. Дефинирање на гранични конструкции на зградата – систем на 

 мерки. 
• 3.1 Пресметка на обвивка на зградата, Аe (m

2) 
• 3.2 Пресметка на бруто волумен на зградата, Ve (m

3) 

• 3.3 Пресметка на фактор на форма на зградата, f0 = Ae / Vе (m
-1) 

• 3.4 Пресметка на нето греана површина на зградата, A (m2) 

 Aнето = 80% · Aбруто 

  4. Градежно-физички пресметки на конструкции од обвивката на зградата  
• 4.1 Дефинирање и пресметка на составот на градежните конструкции од 

 обвивката и нивни ознаки (симболи во листа 2.1) според типологијата. 
− Табела 4.1 Табеларна пресметка на коефициентот U, W/(m2·K) 

 (коефициентот λ  се зема од Прилогот „Физички 
 големини на материјали“)   

• 4.2 Пресметка на површински отпори, Rsi и Rse 

− Табела 4.2.1 Конвенционални површински отпори, Rsi и Rse 
• 4.3 Пресметка на топлински отпори на слоеви на материјали, R 

− Табела 4.3.1 Топлински отпор на невентилиран воздушен слој, Rg  

• 4.4 Топлински отпор на негреан тавански простор, Ru 

− Табела 4.4.1 Топлински отпор на негреан тавански простор, Ru 

• 4.5  Пресметка на вкупниот топлински отпор, Rtot  
• 4.6 Пресметка на коефициентот на пренос на топлина U  
• 4.7 Одредување на коефициентите U на застаклени површини 

− Табела 4.7.1 Вредност на коефициентот на стаклопакет, Ug за 
 двослојно и  трослојно застаклување, со исполна со 
 разни гасови и разни фактори на емисија 

− Табела 4.7.2 Коефициенти на пренесување на топлината за 
 вертикални прозорци, Uw во зависност од вредноста 

 Uf на прозорските рамки и од вредноста Ug на 
 застаклувањето 
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  5. Споредба на пресметаните коефициенти U со максимално дозволените 
во Правилникот  
• Табела П4 – 1 Максимално дозволени коефициенти на пренесување на 

 топлината, вредност U
max на нетранспарентни градежни 

 конструкции. 
• Табела П4 – 2 Максимално дозволени коефициенти на пренесување на 

 топлина Uw max на транспарентни фасадни елементи 

  6. Пресметка на специфични трансмисиски топлински загуби низ обвивка 
на зградата 
• Табела 6.1 Топлински загуби низ рамни градежни конструкции. 
• Табела 6.2 Топлински загуби низ топлински мостови. 

  7. Пресметка на вкупните специфични трансмисиски топлински загуби 
низ зградата, Htr  
• 7.1 Пресметка на директен коефициентот на пренесување на 

 топлината, HD 
− 7.1.1 Пресметка (процена) на специфични трансмисиски 

 топлински загуби низ топлински мостови 
− 7.1.2 Пресметка на коефициент на пренесување на топлината 

 низ тло, Hg 
− 7.1.3 Пресметка на коефициент на пренесување на топлината 

 низ некондиционирани простории, HU 
− 7.1.4 Пресметка на коефициент на пренесување на топлината кон 

 соседен објект, HA 

12:15 - 13:00 Пауза за ручек и кафе 

13:00 - 15:30   8. Пресметка на средниот коефициент на топлински загуби, H’T и 
споредба со максимално дозволениот во Правилникот 

• Табела П4-3: Максимално дозволени коефциенти на специфични 
 трансмисиски топлински загуби, H’T на новоизградени 
 згради и згради коишто подлежат на поголема 
 реконструкција, со внатрешна температура i ≥ 18°C, во 

 зависност од факторот на форма на зградата, f0 

   9. Пресметка на топлински загуби со трансмисија, Qtr  

10. Пресметка на топлински загуби од инфилтрација на воздух и природна 
вентилација, Qi,ve 

11. Пресметка на годишни енергетски потреби за греење, Q 

12. Класифицирање на зградата според класите во Правилникот 
 

15:30 - 16:00 Доделување на сертификати и евалуација на семинарот 
 


