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први енергетски технологии: 

Архимедова завртка – систем 

за подигање на вода – 3-ти век 

пред новата ера. Рачен погон  

или со ножни педали. 
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Со Архимедовата завртка –  

 

- Се извлекувала вода од реките 

- Се празнело житото од бродовите 

- Се извлекувала водата од поплавените 

рудници 

 

Уредот овозможил развој на водостопанството 

во Римската империја. 

 

Се користи и денес во водната и хемиската 

индустрија. 



 

    

                 
 

Впденичкп тркалп: се развива пред 10-ти век пд 
нпвата ера, вп 1086-та гпдина ималп пкплу 5000 

впденички тркала 



 

    

                 
 

Вп 1832-ра гпдина – Фурнирпн турбини: 
На впзраст пд 25 гпдини францускипт инженер Фурнирпн 
прпектирал нпв тип на впднп тркалп и гп нарекпл турбина. 
Тркалптп билп хпризпнталнп, ималп 4,5 kW мпќнпст (6 KS), ималп 
2 типа лппатки:  ппдвижни придвижувачки лппатки штп ја 
наспчуваат впдата кпн фиксираните главни лппатки. Ефикаснпст пд 
80 %. Денешните впдни турбини- ефикаснпст 90 %.   



                 
 

Прв парен мптпр – Херпн пд Александрија – прв век пд 
нашата ера: шуплива метална сфера испплнета сп пареа, 
кпја излегува низ 2 пдвпди. Кинетичката енергија на 
парните млазпви спздава реакција и рптација на сферата 
вп пбратна наспка пд пдвпдите сп 1500 вртежи вп минута. 
 



                 
 

 
Германскипт научник Птп фпн Герике вп 1654 вп Магдебург, 
Германија гп извел експериментпт сп т.н. “Магдебуршки 
хемисфери”: сппил 2 шупливи бакарни пплусфери и пд нив сп 
пумпа гп извлекпл впздухпт, т.е. ствприл вакуум. Пплусферите 
биле сппени самп сп силата на атмпсферскипт притиспк кпја 
била тплкава штп 16 кпои не успеале да ги раздвпјат.  
 



                 
 

Парен мптпр на Денис Папин – 1688, Марбург, Германија: 
сп пареа прпизведена вп бпјлерпт А се ппдига впдата вп 
цевката G на ппсакувана висина. D – сад сп впда, I, H, C – 
вентили, Е – клип, К – пбнпва на снабдуваое сп впда 



                 
 

Прв успешен мптпр на пареа: Тпмас Оукпмен вп 1712, сп 5 или 
6 удари вп минута вади гплемп кпличествп впда пд рудници, 
нп 80% пд тпплината се губи за ппвтпрнп загреваое на 
зидпвите.3 на бпјлерпт. 



                 
 



                 
 

Џемс Ват – 1769, ппчетпк на индустриската ревплуција: 
пареата кпндензира вп ппсебна кпмпра – кпндензатпр, за да 
мпже да се задржи температурата на зидпвите на бпјлерпт.  



                 
 

Главниот проблем кај 

машината на Њукомен е 

што водата што се 

шприцува во цилиндерот за 

да кондензира пареата исто 

така ги лади и зидовите на 

цилиндерот и со тоа ја 

намалува ефикасноста на 

следните удари.   

 

Кај машината на Ват 

пареата од главниот врел 

цилиндер се вшмукува во 

надорешен кондензатор 

каде кондензира во вода и 

предизвикува вакуум во 

главниот цилиндер. Со тоа 

се задржува температурата 

на зидовите на главниот 

цилиндер и се зачувува 

топлината.  



                 
 



                 
 

Чарлс Парсонс во 1884 – ротациска турбина на пареа. Брод со 3 такви 

турбини бил побрз од тогашните најбрзи патролни бродови. 

 

Мајкл Фарадеј во 1831 – пронаоѓање на динамото, вовед во електричното 

осветлување. Постојана струја се индуцира ако бакарен диск ротира 

помеѓу половите на силен магнет. 

 

 



                 
 

Томас Едисон – 1879, патент за електрична светилка со вжарено влакно 

(карбонизиран памучен конец што светли во вакуум околу 40 часа).  

 

 



                 
 

Томас Едисон, 1880 – систем за електрична дистрибуција, 1881 – прва 

електрична централа – 160 kW.  

 

Во касните осумдесетти години од 19-ти век – војна на струите: 

Едисон – еднонасочна струја, Вестингхаус и Тесла – наизменична струја. 

 

Прва голема електрична централа Тесла-Вестингхаус – 1895, на 

Нијагарините водопади, со фурнирон турбини – почеток на 

електрификацијата на светот. 

 

Дистрибуцијата на наизменичната струја од електраните до потрошувачите 

има пониски трошоци од дистрибуцијата на едонасочната струја, и затоа 

има предност. 

 

Еднонасочната струја обично се користи на кратки растојанија помеѓу 

местата на производство и потрошувачка, а исклучиво се користи во 

современите електронски уреди (компјутери, телефони), стартување на 

возила, телекомуникациски уреди и сл. 

 

 



                 
 

Прва половина на 20-ти век – централи на јаглен и хидроцентрали 

 

Втора половина на 20-ти век – нуклеарни електрани.  

 

Во Франција – 75% од електричната енергија е од нуклеарни електрани. 

 

Најголеми несреќи – Три милји (САД) – 1979, Чернобил (СССР) – 1986, по 

што дојде до сериозен прекин  на изградба на нови реактори. 

 

Обновливите извори на енергија (соларна енергија, енергија на ветер) 

слабо се користеа се додека цената на нафтата беше ниска. 

 

Со порастот на цените на нафтата, поскапите фосилни горива, и 

негативните ефекти од глобалното загревање, почнуваат вложувања во 

истражувањата на ветерната енергија и соларната енергија, и нивна се 

поголема примена. 

 

 

 

 



                 
 

Споредба на моќностите: 

 

1. Воденичко тркало                                    0,2 kW 

2. Велосипедист на Тур де Франс              0,5 kW 

3. Коњ               0,7 kW 

4. Мотор на пареа Њукомен (1712)           4    kW 

5. Водна турбина Фурнирон (1832)                    30    kW 

6. Турбина на пареа Парсонс (1900)     1000    kW 

7. Турбина на ветер на Смит и Патнам (1942)   1300    kW 

8. Гасна турбина Боинг 747  (1969)               60000    kW 

9. РЕК Битола (1980-тите)                               600000    kW 

10. Нуклеарна централа Сајзвел (1992)        1200000    kW 

11. Централа на јаглен Дракс                         3900000    kW 

 

 

 

 

 



                 
 

1.2.   Трендови во енергетиката 

Корелација меѓу стандард на живеење и потрошувачка на енергија по жител 

 

 

 

 

 



                 
 

Споредба на потрошувачката на енергија во 1992 и прогнозите за 2025 

 

 

 

 

 



                 
 

Потрошувачка на енергија во светот – 1970 – 2020 

(квадрилион = 10^15, 1 BTU = 1055 J) 

 

 

 

 

 



               Табела 1.3. Примарно гориво (% од вкупно)  

 

 

 

 



-Нафта, јаглен и гас вп 2003 – 86% пд целптп прпизвпдствп на примарна енергија 



-Згплемена пптрпшувачка на јаглен – Кина и Индија, имаат гплеми резерви 
 

-Сппред EIA (United Stateс Energy Informative Administration) резервите на гприва   
се (за пптрпшувачка какп вп 2002): 

Нафта 40 гпдини,         гас – 70 гпдини,    јаглен – 250 гпдини 
 

Слика 1.8. Згплемуваое на емисиите на јаглерпден дипксид сппред тип на гпривп 
1970 – 2020 

 
 
 



 
 
 



1.3.  Глобално затоплување 

 

Глобалното затоплување се должи на ефектот на стаклена 

градина и е проблем поврзан со можните глобални климатски 

промени предизвикани од зголеменото ниво на таканаречените 

стакленички гасови во атмосферата.  

 

Зголеменото присуство на овие гасови резултира со глобално 

покачување на температурата и има бројни негативни, дури и 

непоправливи ефекти врз животната средина.  

 

Стакленичките гасови имаат исти својства како стаклените 

панели на една стаклена градина и не и дозволуваат на 

топлината да ја напушти планетата.  

 

Ефект на стаклена градина - колку повеќе има стакленички 

гасови, толку повеќе топлина е заробена. Жозеф Фурје, 1827 

година – прв го открил ефектот на стаклената градина. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%98%D0%B5




Стакленичките гасови се природни и кога се во соодветна количина 

тие се од голема корист за Земјата - го овозможуваат животот.  

 

Без стакленичките гасови сончевата енергија која доаѓа до 

Земјината површина би била оддавана назад во вселената, и 

температурите би биле околу -19 °C. 

 

Стакленичките гасови апсорбираат дел од сончевата енергија која 

се рефлектира од површината на Земјата и се оддава назад во 

атмосферата.  

 

Со нормална количина на стакленички гасови, температурата се 

зголемува за околу 33 °C. 

 

Ефектот на стаклена градина ја одржува топлината на нашата 

планета. 

Кога ефектот на стаклената градина е премногу силен, тогаш 

температурите растат пребрзо и превисоко. Дури и најмалите 

зголемувања на температурата може да имаат сериозно влијание 

врз животите на луѓето, животните и растенијата. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


Гасови кои во најголема мерка придонесуваат за ефект на 

стаклена градина се следните: 

озон (O3) 

метан (CH4) 

водена пареа (H2O) 

јаглерод моноксид (CO) 

јаглерод диоксид (CO2) 

азотсубоксид (N2O) 

сулфур хексафлуорид (SF6) 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%84%D1%83%D1%80_%D1%85%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1


Последици од глобално затоплувањe 

 

• топење на мразот на поларните делови од планетата 

• пораст на нивото на морето  

• временски непогоди: зголемен број на суши и пожари, 

зголемување на облачноста, поплави, урагани  

• влијание врз здравјето на луѓето: смртоносни топлотни 

бранови, лош воздух, алергии и астма  

• изумирање на животински видови 

 

Планетата во минатото столетие се затоплила за 0,6 °C.  

 

Со компјутерски симулации на климата за двојно 

зголемување на CO2 во атмосферата се добива 

затоплување од 1,5 °C до 4,5 °C. 

 

Од 1990 до 2100 – пораст од 1,4 до 5,8 °C. 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8




Дпкплку не се превземат мерки за решаваое на 
глпбалнптп затпплуваое: 
 
•Нивптп на CO2 ќе се згплемува ппстпјанп. Вп текпт на 
ппследнипт век тпа се згплемилп за цели 30 %.  
Акп не се редуцира ппрастпт на пппулацијата и упптребата 
на фпсилни гприва нивптп на СП2 ќе се дуплира некаде вп 
средината на 21 век. 
•Тппеоетп на ппларните санти мраз дпведе дп 
ппкачуваое на нивптп на впдата вп мприоата за 25 cm вп 
ппследните 100 гпдини. 
•Акп се дпзвпли температурата да ппрасне за 4 степени, 
тпгаш целпснп ќе се стппи ппларнипт мраз штп ќе 
предизвика згплемуваое на нивптп на мпретп за 70-80 m.  
 

http://mk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

 

Кјото протокол  - 1997, прв меѓународен договор за 

намалување на емисиите на стакленички гасови во 

периодот 2008 – 2012, за 5% од вредностите во 1990. 

 

Во сила е од 2005, потписници се 192 земји, но не и 

USA и Австралија. Во 2012 Канада истапи од 

протоколот. 

 

Во 2014 во Париз е преговарано за договор со 

обрвска сите главни загадувачи да плаќаат за 

емисиите на јаглерод диоксид. 

 

Но, Кина, Индија и USA не ја прифаќаат оваа правна 

обврска. 

 

 

 



 

 

 

 

 


