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E-mail: pezos@eunet.rs 
www.pezos.co.rs • www.cevi.co.rs
www.pipesserbia.com

Za Trati 197, 19600 Praha, 
Češka Republika

+381 65 6996 599
+420 283 933 015

fintherm@uponor.com
www.fintherm.cz

GRAPPA d.o.o. Kneginje Zorke 34/11, Beograd
Tel.: (+381) 11 40-66-000, 

40-66-001, 40-66-002
Faks: (+381) 11 40-66-003

office@grappa.co.rs • www.grappa.co.rs

Beograd, Vodovodska 158, 
011/2512-999, 2391-534

www.pvftraders.com

Beograd, Vodovodska 158,
011/2512-999, 2391-534

www.pvftraders.com

Beograd, Vodovodska 158, 
011/2512-999, 2391-534

www.pvftraders.com

Bulevar Sv. cara Konstantina 82
18000 Niš

(+381)18 45 42 002, 
34 09 702, 34 09 703

office@mikoterm.com
prodaja@mikoterm.com

www.mikoterm.com

Kim Tec d.o.o
Viline vode bb, Beograd
Tel: 011.20.70.600; 
E-mail: prodaja@kimtec.rs
Dragoljub Jovančević
dragoljub.jovancevic@kimtec.rs

TECE d.o.o.
Predstavništvo Beograd

Kneza Mihaila 1-3
11 000 Beograd

T: +381 (0) 60 5 8323 00
www.tece.rs

Vojvode Stepe 2020
11042 Beograd
Tel./faks: 011-2496-943
Email: info@alkoklima.com
www.alkoklima.com

Terazije 13, IV sprat, Beograd
(011) 3392-572; 3392-582; 

3392-613; 3392-645; 
3392-707; 3392-750
info@trgometal.rs
www.trgometal.rs

Jovana Popovića 43
22320 Inđija

022 553 453, 561 417
office@tehnoexport.co.rs

www.tehnoexport.rs

Heroja Pinkija 3
21000 Novi Sad

021 4754 424
info@ionsolutions.net
www.ionsolutions.net

Šejkina 54B, 11160 Beograd
Office: Radomira Reljića 2, 

11178 Beograd, Ledine
Tel./faks +381 11 756 21 22

Mob. +381 62 164 8373
topekodoo@gmail.com

info@topeko.co.rs

TOPEKO
HVAC & FIRESTOP SYSTEMS

Koaserbauer Straße 16, 
4810 Gmunden/Austria

+381 60 3127 777 
Z.kovljen@gilles.at

www.gilles.at 

Gundulićev venac 36 
11000 Beograd

Tel: 011/308-74-70, 240-08-09
Faks 011/308-74-71
info@dravidis.co.rs
www.dravidis.co.rs

www.tiemme.com

Tiemme Raccorderie Spa
Via Cavallera, 6/A
25045 Castegnato (BS) - Italia
Tel. +39 030 21.42.211
Fax: +39 030 21.42.206
info@tiemme.com

Blagajska br 8/1, 11050 Beograd
+381 11 2893 786
+381 60 0164960
office@klimaoprema.rs
www.klimaoprema.rs

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd

Tel . 011/655 74 10
www .ingkomora .org .rs

Nemanjina 232, 11500 Obrenovac
011 8755 014, 011 8756 051

komercijala@izoekomont .com
www .izoekomont .com
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011 25 80 100
office@doming.rs
www.doming.rs

Via dell’ Industria, 11 
35020 Brugine, Padova, Italy 

+ 39049 9716 611
+39049 9716 600
carel@carel.com
www.carel.com

Maksima Gorkog 75
11000 Beograd

T/F +381 11 407 6008
office@pipelife.com

www.pipelife.rs

Grge Andrijanovića 27
11210 Beograd

+381 11 2711 096, 2712 663
office@tipokotlogradnja.com
ww.tipokotlogradnja.com

Internacionalnih brigada 46
Beograd, Srbija

T/F +381 11 243 43 51
+381 11 243 36 74
office@panklima.rs
www.panklima.rs

51. Међународни конгрес и изложба о КГХ
Педесет први Међународни конгрес и изложба о КГХ одржавају се од 2. до 4. децембра 
2020. године у Сава центру у Београду. 

Теме конгреса и изложбе су методи, технологије, технике, стандарди и софтвери наме‑
њени интегралном пројектовању, градњи, техничком прегледу, испитивању, монито‑
рингу и паметном коришћењу енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и 
темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском рехабилитацијом 
обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, 
безбедности, озелењавања и прилагодљивости урбаних система климатским промена‑
ма и отпорности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ 
и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних 
миграција и имиграција.

Датуми и рокови

■ Слање апстракта рада електронским путем (скенирањем QR кôда) 20. јун 2020.
■ Обавештење о прихватању апстракта 15. јул 2020.
■ Рок за доставу радова 31. јул 2020.
■ Обавештење о прихватању рада или потреби за исправкама 20. август 2020.
■ Обавештење да је рад уврштен у програм 31. август 2020.
■ Рок за достављање ПП презентације 15. новембар 2020.

Пријава треба да садржи наслов, име аутора за комуникацију 
са електронском адресом, институцијом и кратком биографијом, 
имена осталих аутора (уколико их има) и њихове институције,
текст апстракта до 500 речи и кључне речи.

Зборник радова ће добити свој ISBN и биће објављен 
на сајту www.izdanja.smeits.rs. 
Оригинални радови могу добити DOI број.



e-mail: mpgkgh@mts.rs
www.mpg-kgh.rs

Ustanička 135, 11000 Beograd
Tel.: 011 289 48 17, faks 347 33 21
filterfrigo@eunet.rs
www.filterfrigo.com

www.frico.se      www.systemair.com

”Prilagodljive svim ulazima

Podešavanje vremena rada

Inteligentno i proaktivno rešenje 

’’Eco mode’’

Jednostavna ’’plug&play’’ instalacija

Povezivanje na centralni  
sistem upravljanja

– Jedan model, velike mogućnosti
PA vazdušne zavese

Systemair d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 95/2
11070 Beograd, Srbija
+381-11-6304-987  
info@systemair.rs
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Струка и наука климатизације, нису само грејање, хлађење и вентилација, већ и обезбеђивање 

потребне влажности ваздуха у објектима у којима људи живе, раде и бораве, као и остваривање 

одређеног интензитета, правца и смера струјања ваздуха у третираном простору. Такође, 

степен чистоће термички обрађеног ваздуха представља изузетно важан показатељ добро 

реализованог постројења за КГХ. То захтева искуство, то тражи одређени квалитет и потребан 

број филтера за ваздух, као и правилан избор микролокације за узимање свежег 

и избацивање отпадног ваздуха. Велики утицај на то имају и редовно контролисање 

и чишћење канала за довод и одвод ваздуха као и контрола исправности пресостата који 

представљају детекторе запрљаности филтера, односно њихову замену. За све то је потребно 

добро познавање интерактивних научно-стручних дисциплина које учествују 

у процесу настајања и одржавања објекта. 

Данашња ситуација, коју је наметнула пандемија вируса корона, показала је да овладавање 

климатизацијом и вентилацијом, од пројектанта, извођача радова, као и често потцењеног 

радника на одржавању постројења за КГХ, захтева познавање намене, организације и 

материјализације објекта, теоријских наука а пре свега ускостручних дисциплина из области 

термотехнике. Након овог општепланетарног здравственог проблема неки прописи и пракса и 

у области климатизације мораће да се мењају. За њихову квалитетну реализацију потребна 

су значајна инвестициона улагања, али и за добро функционисање у експлоатацији власници 

објеката морају обезбедити потребна финансијска средства. 

Предавао сам у свету на универзитетима где су обједињени – у размери која је неопходна – 

архитектура, грађевинарство, наука о топлоти, механика флуида, аутоматска регулација 

др., јер КГХ јесте мултидисциплинарна научно-стручна област без које се не могу замислити 

ововремени објекти, односно рад и живот у њима.

Др Бранислав Тодоровић

Струка КГХ у време пандемије

Реч главног 
и одговорног 

уредника



Kvalitet vazduha u prostorijama Za više informacija posetite 
systemair.com

Za najnovije podatke pratite nas na 
https://in.linkedin.com/company/systemair

važnije nego ikada

ključni faktor, ne samo zbog virusa COVID-19

Naše osnovne preporuke

Praktične preporuke:
COVID19 + opšti sistemi za ventilaciju

Savet naših stručnjaka

Ispravno upravljanje i održavanje 
sistema za KGH

Redovno održavanje sistema za KGH,
planiranje i ispravno korišćenje
Poštovanje postojećih higijenskih
standarda i uputstava za upotrebu

Za bolnice, laboratorije, bazene i druge kritične sredine preporučujemo poštovanje ustanovljenih preporuka i standarda.

Optimizovanje ventilacije
Radi obezbeđenja stalnog protoka 
svežeg vazduha uz razblaživanje 
zagađivača u unutrašnjem vazduhu

Održavanje minimalne vlažnosti
Optimalno 50% (minimalno 40%, 
ne preko 60%)

Šta se praktično može uraditi
za postizanje naših preporuka

Produžiti vreme ventilacije,
optimalno neka radi 24/7

Podesiti kontrole
protoka vazduha

Održavati minimalne
nivoe vlažnosti

Optimizovati ventilaciju
povećanjem propusne
moći sistema

Recirkulaciju podesiti
u skladu sa režimom rada

• Neka ventilacija radi duže nego što ljudi 
borave u zgradi

• Uređaj uključiti ranije i ostavite ga da radi 
dugo nakon što svi napuste zgradu

• Ako u kontrolnom sistemu postoji 
mogućnost, podesiti prihvatljiv nivo CO2 
preporučen za određeni sistem

• Količina vazduha – manja, ako je prisutno 
manje osoba → lakše se postiže željena 
relativna vlažnost

• Ako ne postoji kontrola CO2, ostaviti da 
radi sa konstantnim protokom vazduha

• Voditi računa da ne utiče na preporučen 
nivo vlažnosti

Tokom radnog vremena
• Održavati uobičajenu ciljanu temperaturu
• Postaviti nivo vlažnosti na Optimalno 50%

(minimalno 40%, ne preko 60%)
• Ako je ciljana temperatura previsoka, 

smanjiti je
• Vlažnost u zoni ugodnosti ljudi podesiti na 

lakše dostižnu vrednost
Van radnog vremena
• Razmotriti dodatno snižavanje temperature
• U slučaju da sistem ne može da postigne 

preporučenu vlažnost, razmotriti dodatno 
vlaženje sistema ili prostorijeTokom radnog vremena

• Isključiti recirkulaciju
Van radnog vremena
• Uključiti recirkulaciju → lakše je postići
  željenu relativnu vlažnost

We are #ByYourSide

Odricanje od odgovornosti. Ovaj dokument je zasnovan na najboljim dostupnim dokazima 
i bazama znanjima (uključujući naše interne baze znanja kao vodećeg svetskog proizvođača opreme 
za KGH). Systemair Group isključuje odgovornost i ne snosi odgovornost ni za 
kakvu neposrednu, posrednu niti slučajnu štetu koja bi mogla nastati usled primene 
ovde objavljenih informacija.
Verzija: 2020-04-14
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Проблем окупљања услед изолације 
решен успешно одржаним вебинарима
Први вебинар је одржан 
у организацији Љубоми-
ра Јанковића, доктора на-
ука, лиценцираног ма-
шинског инжењера, чла-
на CIBSE‑а и професора на‑
предног пројектовања у Ен-
глеској на Универзитету у 
Хертфордширу, где се ба-
ви интердисциплинарним 
истраживањима и води Ла-
бораторију за нула емиси-
је угљеника. Он је за пери‑
од 2019–2020. и председник 
ASHRAE‑овог огранка UK 
London & SouthEast (www.
ljubomirjankovic.com). 

Колега Јанковић је 2018. 
као инострани члан изабран 
за члана Научног друштва 
Србије. 

Професор др Љубомир Јан-
ковић је 24. марта за Европ‑
ски ASHRAE‑ов Регион XIV 
одржао технички вебинар 
са својом презентацијом на 
тему ASHRAE‑ових ресур‑
са у односу на COVID‑19. 
Марија С. Тодоровић је 
имала позив за тај веби-
нар као ASHRAE Danube 
CTTC (Chapter Technology 
Transfer Chair) и позив је 
проследила на неколико 
адреса чланова Друштва за 
КГХ, у сразмери са располо-
живим капацитетом употре-
бљеног система вебинара од 
свега 40 учесника. Да би се 
пружила могућност већем 
броју учесника Марија је 
позвала колегу Јанковића да 
понови вебинар – презен-
тацију на енглеском за Ду-
навски огранак а да посеб-
но преведено на српском је-
зику одржи за чланове Дру-
штва за КГХ. 

Колега Јанковић је са задо-
вољством прихватио позив и 
припремљена су и одржана 

два Вебинара под насловом: 
Документ о ставу ASHRAE
-а о преносу заразних боле-
сти кроз ваздух – део ресурса 
ASHRAE-а о приправности на 
COVID-19:

Први вебинар, 7. aприла, 
одржан је на српском. Ма-
рија је припремила позиве 
који су уз подршку Друштва 
за КГХ, упућени превасход‑
хо члановима тога Друштва. 
Вебинар је био успешан а 
број заинтересованих је био 
неупоредиво већи од капа-
цитета система. Предава‑
ње колеге Јанковића је би-
ло јако запажено са много 
техничких питања и преци‑
зних и јасних одговора, та‑
ко да је вебинар трајао ско-
ро два сата.

Други вебинар, 9. априла, 
био је на енглеском и одр-
жан је за чланове Дунав-
ског огранка ASHRAE‑а, а 
дистрибуцију позива чла-
новима Дунавског огран-
ка је успешно обавио коле-
га доц. др Марко Игњато-
вић, са Универзитета у Ни‑
шу, председавајући Коми-
тета за чланство Дунавског 
огранка ASHRAE‑а. 

Вебинари су обухватили ре‑
сурсе ASHRAE‑а о приправ‑
ности на COVID‑19 с посеб‑
ним фокусом на документ о 
ставу ASHRAE‑а у односу на 
пренос заразних болести ва‑
здухом и зависност преноса 
од режима рада система за 
КГХ. Разматрани су механи‑
зми преноса заразних боле‑
сти ваздухом и импликаци‑
је на власнике зграда, опе-
ратере и инжењере. Прак‑
тична разматрања су се од-
носила на стратегије вен-
тилације и чишћења вазду-
ха, укључујући вентилаци‑

ју за разблаживање вазду-
ха, режиме протока вазду‑
ха, диференцијални при‑
тисак у просторијама, пер-
сонализовану вентилаци-
ју, филтрацију и др. Разма‑
тране су и стратегије КГХ и 
не-КГХ стратегије, са завр-
шним препорукама за пла-
нирање у ванредним ситуа-
цијама.

За оба вебинара је било 
много више заинтересова-
них него што је систем до‑
звољавао. Вебинар на срп‑
ском са значајним инте-
ресом пратиле су  колеге 
и из Србије и из региона, 
а на енглеском су поред 
учесни ка из земаља Дунав-
ског огранка и биле учесни-
ци из Грчке, Турске, Итали-
је, Швајцарске, Португалије 
и Шпаније. Предавање ко‑
леге Јанковића је иницира-
ло више значајних питања и 
донело још значајније одго-
воре. Оба вебинара су сни‑
мљена укључујући и пита-
ња/одговоре, односно ди-
скусија и може се наћи на 
следећим линковима: 

7. април (на српском – 
Друштво за КГХ): 

 – Слајдови: 
https://bit.ly/2WqIFF0

 – Снимак: 
https://bit.ly/3dEKMuz

9. април (на енглеском – 
ASHRAE Danube Chapter): 

 – Слајдови: 
https://bit.ly/2YW9jHv

 – Снимак: 
https://bit.ly/2Lvk4Z7

Оба успешно одржана веби-
нара и интерес који је пре-
вазишао очекивања, охра‑
брили су Друштво за КГХ 
при СМЕИТС-у, да покрене 
свој систем за вебинаре не-

упоредиво већег капацита – 
броја учесника. Први такав 
вебинар одржан је 30. апри‑
ла. Поставку система и целу 
техничку организацију је ви‑
ше него успешно спровела 
стручна служба СМЕИТС‑а. 

С обзиром на изузетан зна-
чај начина контроле рада 
система климатизације, по-
себно режима вентилације 
у изграђеном унутрашњем 
простору, јер одређени ре-
жими могу директно да ути-
чу на повећање броја ин-
фицираних особа и изазо‑
ву значајно ширење епиде-
мије, за вебинар је усвојен 
наслов Како спречити пре-
нос вируса COVID-19 кроз ва-
здух у комерцијалним и јав-
ним објектима – основе и 
практичне импликације за 
власнике зграда, оператере и 
инжењере. Као активан члан 
Групације за обновљиве 
изворе енергије Привредне 
коморе Србије, М. Тодоро-
вић је, имајући у виду зна-
чајну активност ПКС у одно-
су на текућу епидемију, да-
ла предлог да се ПКС позо-
ве на сарадњу у припреми 
овог вебинара који може да 
буде од кључног значаја да 
се умање ризици новог та-
ласа ширења заразе виру-
сом корона, до кога може 
да дође посебно по уклања-
њу строгих мера ванредних 
околности – стања. Посе‑
бан интерес за вебинар мо-
же да буде и за оне у Сек-
тору енергетике који су уво-
дили мере штедње енергије, 
јер је једна од ефикасних 
мера штедње енергије си-
стема за КГХ – рециркула-
ција ваздуха. 

Привредна комора Срби-
је је дала подршку одржава-
њу вебинара на чему је Дру-

Вебинари

Деведесет
дана КГХ
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штво за КГХ веома захвал-
но. На вебиинару је било 
156 регистрованих учесника 
из готово свих сектора ПКС, 
а њиховом интересу и сагле-
давању значаја вебинара је у 
великој мери допринела баш 
подршка Привредне комо-
ре Србије. Вебинар је фоку-
сирао кључне појмове вен-
тилације затвореног просто-
ра и режиме њене контроле 
као могуће ефективне мере 
у оквиру стратегије спреча-
вања ширења болести у гу-
стој мрежи могућих конта-

Grundfos

У овим временима, ви-
ше него икада, битно је не 
посустати и ићи напред! 
Grundfos је организовао низ 
интерактивних wебинара 
кроз које ће вас водити тим 
наших стручњака и дати вам 
детаљнији увид у Grundfos 
производе и апликације у 
којима се они користе. Уна-
предите своја знања – реги-
струјте се већ данас на ве-
бинаре компаније Grundfos.

https://rs.grundfos.com/
training‑events‑new/
webinari.html

Caleffi

Caleffi нуди серијал веби-
нара којим ће покушати да 
представи серију артика-
ла за хидрауличко баланси-
рање цевне мреже у инста-
лацијама за КГХ, серију ар-
тикала зонских вентила и 
представити нове артикле. 
Из удобности дома или кан-
целарије пратите излагање 
стручњака који дају одгово-
ре на питања и активно ди-
скутујте са стручњацима

https://www.caleffi.com/
serbia/sr/news/webinars

Viessmann

Компанија Viessmann је то-
ком маја сваког дана има-
ла вебинаре. Осим знања, 
сваки полазник који до кра-
ја одслуша било који веби-
нар имао је могућност да 
у извлачењу освоји посе-
бан поклон: сплит инвертер-
ски клима уређај Vitoclima 
200‑S.

Духовито смишљени насло-
ви мајских вебинара су:

 – Сунце калајисано – мали 
соларни системи

 – Софистицирани хеви ме-
тал – зашто неке пар-

не котларнице раде као 
швајцарски сат

 – Топлотне пумпе – од хип-
стеризма до разочарења 
и натраг

 – Топлотне пумпе – од хип-
стеризма до разочарења 
и натраг

 – Viessmann климатизација 
– Vitoclima

 – Хајде да се гасирамо – 
нова Viessmann‑ова гасна 
техника

 – Топлотне пумпе – торба 
са супер моћима

https://www.viessmann.
rs/sr/servisi/skolovanja/
Webinar.html

ката у комерцијалним, јав-
ним и спортским објектима. 
Предвиђена предавања су 
представила знања међуна-
родног искуства активности 
Друштва за КГХ, Европске 
асоцијације националних 
КГХ организација (REHVA) и 
Америчког друштва КГХ ин-
жењера (ASHRAE), која могу 
да послуже као водичи вла-
сницима, оператерима и ин-
жењерима зграда како да 
пруже што је могуће бољу 
заштиту посетиоцима од ви-
руса COVID‑19. 

Вебинари наших спонзора
Неке компаније одавно имају системе за обуку 
на даљину, док су неке такве системе увеле 
под притиском пандемије. Укратко ћемо 
представити који наши спонзори до својих 
клијената долазе на тај начин.

Програм првог 
вебинара Друштва  
за КГХ
Вебинар је имао следећи 
програм.

 – КГХ мере за заштиту од 
преноса заразних болести 
кроз ваздух, уључујући ме-
ре за промене на постоје-
ћим, проф. др Љубомир 
Јанковић 

 – Главне препоруке за рад и 
одржавање КГХ система у 
Србији, у објектима који 
раде у време заразне боле-
сти, Раде Ђукановић

Због немогућности окупљања већег броја људи на 
једном месту, угрожена је организација скупова на 
уобичајен начин. С обзиром да је то једна од основних 
делатности СМЕИТС-а и његових друштава,  
пуштен је у рад један савремен и сигуран  
систем извођење вебинара. 

Могућности тог система су вишеструке: 
организација састанака, округлих столова,  
вебинара, семинара, интервјуа… 

У зависности од врсте догађаја, учесници могу бити 
равноправни (округли сто), или само постављати 
питања (вебинар). Снимак догађаја може се објавити 
јавно, или сачувати у архиви.

Позивамо СМЕИТС-ова друштва, спонзоре и 
партнерске организације да искористе погодности 
тог система и на савремен и безбедан начин  
дођу до своје публике.

 – Преглед меродавних стан-
дарда Републике Срби-
је, EN/CEN/ISO/REHVA и 
ASHRAE, проф. др Мари-
ја С. Тодоровић

 – Закључна дискусија и 
предлози мера за одр-
жавање и рад КГХ систе-
ма, који су главни инве-
стициони и експлоатаци-
они проблеми да се мере 
усвоје и да се на основу 
тога траже подстицаји за 
њихову примену.

Уводну и завршну реч дао 
је проф. др Бранислав То-
доровић, председник Дру-
штва за КГХ који је поздра-

вио предаваче и учеснике, 
истакао посебан значај ве-
бинара и захвалио Привред-
ној комори Србије на датој 
подршци за организацију и 
одржавање овог значајног 
виртуелног скупа. 

У уводу свог предавања др, 
Јанковић се захвалио Дру-
штву за КГХ на позиву и 
иницијативи и реализацији 
овог вебинара који је сво-
јим ауторитетом подржала 
Привредна комора Србије. 

Колега Раде Ђукановић, 
дипл. инж. маш., ПР Аген-
ција за пројектовање и кон-
салтинг, ASHRAE BEAP 
(Certified Building Energy 
Assessment Professional), 
изложио је опште препору-
ке ASHRAE‑а и REHVA‑е, а 

затим се осврнуо на рад и 
одржавање система у кли-
матским условима Србије. 
Посебну пажњу посветио је 
управљању температуром 
и влажношћу ваздуха, пре-
порученој количини свежег 
ваздуха, његовој филтраци-
ји УВ зрацима.

Проф. Тодоровић је навела 
релевантне стандарде у Ср-
бији и свету, затим приме-
ре вентилације у неколико 
јавних простора код нас и у 
свету, као и методе симула-
ције динамичког понашања 
зграде и праћења њеног по-
нашања након реализације.

Веза до снимка целог веби-
нара и pdf презентација је 
https://bit.ly/2KROxAD
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Везано за ту тему,  доц. др 
Александар Анђелковић, 
шеф Катедре за топлотну 
технику на Факултету тех‑
ничких наука у Новом Саду 
и заменик главног уредни-
ка часописа КГХ, гостовао 
је 5.5.2020. у Јутарњем про‑
граму Радио телевизије Вој-
водине.

Колега Анђелковић је у 
оквиру разговора нагла-
сио значај машинске стру-
ке која се бави системима 
за климатизацију, грејање и 
хлађење и циљу превенци‑
је, односно спречавању ши-
рења вируса COVID‑19 у за‑
твореним просторима. Срп‑
ска струка има дугу тради-
цију и велико искуство ко-
је је потврђено активним 
учешћем наших чланова у 
релевантним европским и 
светским организацијама и 
друштвима.

Након кратког увода, где је 
објашњен основни задатак 
система за климатизацију, 
Анђелковић је дао кратак 
преглед и основне закључ-
ке везане препоруке које 
су дате у РЕХВА-ином до-
кументу „REHVA COVID‑19 
Guidance“. Дакле, клима‑
тизација, у најширем сми-
слу те речи, укључује проце-
се који се тичу грејања/хла‑
ђења, влажења/одвлажива-
ња, дистрибуције, вентила-
ције и чишћења ваздуха. На 
питање да ли рад система 
за климатизацију повећава 
или смањује ризик од ши-
рења вируса, одговор је био 
да постоји велики број кли-
матизационих система ко‑
је не обављају све горе на-
ведене функције. Системи 
који обезбеђују добру вен-
тилацију (препорука је да 
се у овом периоду ради са 
100% свежим ваздухом) и 
ефикасну филтрацију сит-

О утицају рада система за 
климатизацију на ширење вируса 
COVID-19 на РТВ-1
У складу са попуштањем мера везаних за 
пандемију вируса COVID-19, од понедељка 
4.5.2020. године, почели да раде угоститељски 
објекти, јавни превоз,  а затим врата отворају 
и тржни центри. Пооштрене су мере за боравак 
и њима, а једна од подразумева да ће сви ти 
објекти, као и аутобуси бити са ограниченим 
радом система за климатизацију.

Видимо се на КГХ у децембру!
Друштво за КГХ је спремно за 
51. Међународни конгрес и изложбу о КГХ:

 – прве пријаве радова су већ стигле
 – Сава центар нас чека 2–4. децембра
 – материјал за штандове је спреман
 – учесници изложбе су потписали уговоре.

Организациони одбор пажљиво прати 
здравствену ситуацију у земљи и свету и, ако 
буде потребно, део Конгреса ће бити одржан 
on-line, штандови ће бити заштићени 
плексигласом, на сваком кораку ће бити средства 
за дезинфекцију и стално ће се контролисати 
број посетилаца.
Да бисмо се што боље припремили за наш и 
ваш Конгрес и изложбу, молимо да попуните 
анонимну анкету.

них честица (класа филтера 
F7, F8 или HEPA) могу ума‑
њити ризик ширења виру-
са. Са друге стране, уређа‑
ји који само рециркулишу 
ваздух у затвореним/невен‑
тилисаним просторима без 
филтрације могу да повећа-
ју ризик. 

Као пример је наведен већ 
сад познат случај ширења 
заразе у Кинеском рестора-
ну у граду Guangzhou. Ан‑
ђелковић је навео да је пр-
ва, непотпуна анализа утвр-
дила да је инфекција љу-
ди који нису били у блиском 
контакту са зараженом осо-
бом била због  „интензивног 
протока ваздуха“  која је 
раширила честице у ширем 
радијусу од 2 m. У тој ана‑
лизи је занемарена чињени-
ца да дисање, разговор, ка-
шљање стварају и другачи-
ји (мањи) спектар величина 
капљица  (<5 микрона). Оне 
се дуже задржавају у вазду-
ху и на тај начин преносе и 
на веће даљине.

Међутим, у наставку истра-
живања откривени су кључ-
ни детаљи који нису наве-
дени у почетном извешта-
ју. Најважнија од њих је да 
је ресторан био слабо вен-
тилисан и да су коришће-
не плафонске јединице ко-
је су климатизовале велики 
отворени простор користе-
ћи само ваздух из рестора‑
на (100% рециркулирајући 
ваздух). Утврђено је да ко‑
личина свежег ваздуха била 
мања од 1 L/s по особи. Ти‑
пична количина свежег ва-
здуха која задовољава ми‑
нималне стандарде за овај 
типа објекта била би најма-
ње 7 L/s по особи. 

Може се закључити да 
аеросолни пренос вируса 
услед лоше вентилације мо-

же повећати ризик шире-
ња COVID‑19 у затвореном 
простору на већем растоја-
њу од извора заразе. Ово је 
важан налаз који иде у при-
лог томе да је највероватни-
ји разлог за ову аеросолну 
инфекцију пре свега лоша 
вентилација (недовољна ко-
личина свежег ваздуха) ко‑
ја је подигла концентраци-
ју инфективног аеросола на 
ниво који је довео до зара-
зних доза током периода у 
којем су посетиоци рестора-
на вечерали.

У наставку разговора, Ан‑
ђелковић је детаљно описао 
до сада познате начине пре-
носа вируса COVID‑19, као 
и остале препоруке везане 

за рад и одржавање система 
за климатизацију у овом пе-
риоду (детаљи се могу про-
наћи у преводу REHVA‑иног 
документа који је саставни 
део овог броја часописа). 

За крај, Анђелковић је на-
гласио спремност струке да 
саветодавно помогне гра-
ђанима како да се понаша-
ју и како да користе уређа-
је за климатизацију. Превод 
REHVA‑иних препорука ће 
бити ускоро доступан сви-
ма на сајту издања СМЕИТС
-a у оквиру другог овогоди-
шњег броја часописа КГХ.

https://www.youtube.com/
watch?v=X2OM4SJ0l‑
lA&t=19s
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Соко инжињеринг климатизовао 
„Ватрено око”
Соко инжињеринг је успешно завршио и пустио у 
рад систем климатизације у новој лабораторији 
„Ватрено око“ намењеној тестирању на вирус 
COVID-19 у Клиничком центру Србије.

Daikin по други пут до престижне 
награде за квалитет и дизајн
Овогодишње награде за дизајн iF Design Awards 
и Red Dot Design Award припале су производу 
компаније Daikin. 

Домаће предузеће Elcom Trade овлашћени је дилер 
клима-уређаја компаније Daikin за Србију.

За само 15 дана, у сарад-
њи са предузећем Делта ин-
жењеринг, климатизовано је 
укупно 750 m2, од чега ла-
бораторија заузима 670 m2. 
Лабораторија је направље-
на по узору на ону у Вухану 
са капацитетом од 2000 узо-
рака на дан, колико заједно 
имају све остале лаборато-
рије у Србији. 

Урађен је систем централне 
климатизације лаборатори-
је са изузетно строгим хиги‑
јенским и унутрашњим па-
раметрима температуре и 
релативне влажности. Кли‑
ма‑комора K7‑4 HG, која 
обезбеђује наведене пара-
метре, властите је производ-
ње Соко инжињеринга за-
довољава високе хигијенске 
стандарде, које морају ис-
пунити системи ове наме-
не. Соко инжињеринг је из‑
радио и монтирао дистри-
буционе лимене канале ко-
ји задовољавају хигијенске 
стандарде и високе прити-

Новости из струке

ске предвиђене за ову врсту 
простора. Овлашћене лабо‑
раторије потврдиле су тра-
жене параметре и одобриле 
рад најсавременије лабора-
торије у овом делу Европе.

Назив потиче из кине-
ске бајке о ватреним очи-

ма митског Краља мајму-
на које виде све, које про-
зиру опасности и прет-
ње колико год оне биле 
прикривене и омогућава-
ју му да их победи. У Ву‑
хану, епицентру епидеми‑

је COVID‑19, лаборатори‑
ја за тестирање је добила 
исто име и, кажу, значај-
но допринела борби про-
тив вируса.

Ј. Ј.

Награде iF Design Award и 
Red Dot Design Award спа‑
дају у највећа и најпрести-
жнија дизајнерска такми-
чења на свету. Изванредан 
квалитет дизајна и инова-
ције препознати су још де-
ведесетих година. Такми‑
чење за жељеном прести-
жном наградом је ове годи-
не било интезивно, са пре-
ко 6,400 пријава из 54 ра-
зличите земље. Награде је 

потврдио жири од 63 члана, 
независних експерата из це‑
лог света, након тродневног 
жирирања.

Асортиман производа ком-
паније Daikin постао је си‑
ноним настојања да се по-
нуде решења у хлађењу, 
грејању и вентилацији ко-
ја ће уштедети не само про-
стор, било да је реч о ко-
мерцијалном или резиден-
цијалном сектору, већ ће 

истовремено постизати нај-
већу ефикасност кроз своју 
патентирану и награђивану 
технологију и дизајн.

Категорије у којима је 
Daikin је победио:

 – Daikin Altherma 3 – подне 
и зидне топлотне пумпе.

 – Daikin D2CND кондезаци‑
они бојлер.

 – Stylish клима‑уређај.

 – Комерцијални жичани 
контролер.

Bul. Arsenija Čarnojevića 52a
Novi Beograd, Srbija

+381 11 3018 118, 3018 119
office@elcomtrade.com
www.elcomtrade.com

Commercial Air Conditioners
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је узбудљиво бити машинац и радити на разним индустриј-
ским и научним пројектима.

Шта Вас је довело на смер Термотехнике?

После прве две године општих студија, изабрала сам Тер‑
мотехнику из два разлога. Прво, 
јако су ме привлачили предме-
ти Термодинамика и Механика 
флуида који су имали много ма-
тематике, али и много практичне 
примене. Други разлог је неве‑
роватна група професора на 
целу са професором Бранисла-
вом Тодоровићем. Још се данас 
сећам његових предавања која 
су била испреплетана причама 
са његових пројеката и путова‑
ња по земљи и свету. Данас ја 
тако предајем, што се може ви-
дети на YouTube. Наравно, мени 

је много лакше јер сада могу да покажем видео, анимаци-
ју, или симулацију. Те приче су ме веома рано подстакле да 
тражим праксу не само у Београду, већ и ван земље. Тако 
сам као додипломац била на обавезној пракси у The Porche 
Research & Development. 

Били сте један најбољих студената факултета, 
наставник који вам је предавао климатизацију, 
каже да сте водили тако добре забелешке његових 
предавања које сте му поклонили и које он и данас 
чува. Оне су му биле од велике помоћи при писању своје 
књиге из Климатизације, прве из тог предмета. 

Део сам студентске генерације 1983/84 Машинског факул‑
тета у Београду која је те далеке године имала око 1100 

Проф. др Ивана Милановић, родом је из Чачка а живела у Београду, где је завршила основну и средњу 
школу. Ивана је дипломирани машински инжењер, у својој генерацији у групи најбољих студената 

београдског Машинског факултета. Добитник је две Октобарске награде града Београда, једне као 
ученица средње школе а друге, као дипломирани инжењер за рад који је био на међународном конгресу 
у Дубровнику. Студирала је на групи за термотехнику, а дипломирала на предмету Климатизација. 

Потом је радила у београдској фирми ЦИП, била асистент на Катедри за механику флуида 
Машинског факултета, а од пре 25 година живи и веома успешно ради у САД.

Проф. др Милановић је члан Академије наука и инжењерства државе Конектикат. Изабрана је у 
највиши степен чланства, „fellow“, Америчког друштва машинских инжењера (ASME) а то звање јој 

је додељено првенствено за њена достигнућа у истраживању и инжењерској пракси, као и за успешну 
интеграцију симулација на предметима које предаје.

Поводом свих тих успеха, редакција часописа КГХ замолила је проф. др Милановић да домаћим 
инжењерима, пре свега члановима Друштва за КГХ, пренесе своја искуства, и позвала је да на једном 

од следећих Конгреса о КГХ буде активна учесница. 

Поносна на свој живот

У Београду сте завршили школовање. Где сте и које 
школе завршили пре уписа на Машински факултет?

Када ме питају: „На шта сте највише поносни?“ Ја кажем: 
„Лично, на свој живот. Пословно, на невероватну карије‑
ру, која се и данас, после толико година, мења, грана, и 
развија.“ Све је почело у Београду седамдесетих година. 
Ту сам похађала Основну школу „Бановић Страхиња“, и ту 
су ми објављене прве песме и приче. Потом сам завршила 
XIII београдску гимназију која тада више није била „права“ 
гимназија, већ средња школа са математичким усмерењем. 
Ми смо учили алгоритме и програмирање када ни школа 
ни ученици нису имали рачунаре. У трећој години средње 
школе имали смо вероватноћу и статистику, предмет који 
се обично налази у трећој или четвртој години машинства 
на америчким универзитетима. Моје две прве школе су ми 
дале велике и неисцрпне поклоне – љубав према књизи и 
жеђ за знањем, док је рад у области физичке хемије добио 
Октобарску награду града Београда (1980).

Како сте се определили за машинство?

Ја сам волела књижевност, историју, и математику подјед-
нако. Практичан рад не толико, пракса је младим матема‑
тичарима у то време била мање‑више апстракција. Да бих 
испунила родитељске жеље (машински инжењер и профе-
сор књижевности), ја сам се прво уписала на Машински 
факултет, а потом (буквално) постала професор машин-
ства. Од мале матуре ме дели скоро четири деценије и 
сада сам члан Саветодавног комитета за каријеру и тех‑
ничко образовање при локалној средњој сколи. Школа по‑
маже ученицима у проналажењу праксе током године и за 
време лета, организује сајмове запошљавања и радионице 
за писање пословних биографија. Моји најбољи студенти и 
ја смо чести гости. Ми причамо о нашим искуствима, како 

Проф. др Ивана Милановић

Интервју
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бруцоша и потом много успешних инжењера, научника, и 
привредника. Ако се погледају статистике, око 40% гене-
рације су биле жене. Од 10 најбољих студента, 8 су биле 
жене. Два најбоља студента су такође биле жене. Ови бро-
јеви и данас звуче невероватно и ја се надам да ће једног 
дана постати норма. 

Ми смо имали доста књига на нашем језику, али су нас про-
фесори подстицали да учимо и из руских, немачких, и аме-
ричких уџбеника. Мени је жива реч професора била веома 
важна, чак и кад нисам баш све разумела. Увек је било до-
ста времена да се вратим белешкама и видим концепте у 
неком другом светлу. Мој професор предмета Климатиза-
ција је веома великодушан у хвали бележака. Ја сам си-
гурна да је прва књига из Климатизације на Универзитету 
у Београду резултат превасходно његовог дугогодишњег 
рада, великог искуства и бескрајних сати проведених у пи-
сању.

На ком предмету сте дипломирали и шта је била 
тема Вашег дипломског рада?

Када је дошло време за дипломски, ја сам наравно прво 
разговарала са професором Тодоровићем и он је пре-
поручио тему „Heat Transfer Through Walls of Rooms on 
Buildings’ Corners and Heat Storage Effects“, на којој сам и 
дипломирала давне 1988. Захваљујући том раду, ја сам до-
била још једну Октобарску награду града Београда (1988), 
отишла на мој први конгрес, и потом објавила први научни 
чланак у Heat and Mass Transfer in Building Materials and 
Structure, Hemisphere Publ. Тек сада, после три деценије, 
видим колико је професор Тодоровић био испред свог вре-
мена не само радећи са додипломцима, већ их потпома-
жући, шаљући на конгресе, и објављући научне чланке са 
њима. Ја настављам ту лепу традицију. У мојих 19 година на 
University of Hartford, радила сам на преко 60 пројеката са 
додипломцима. На пример, Aikaterini Stylianides, (BSME 
’20) је захваљујући нашем раду на симулацијама, учество-
вала на шест истраживачких пројеката, отишла на своју 
прву конференцију, прошле године је објавила први науч-
ни рад, и добила 20.500 УСД током две академске године. 

Где сте касније радили?

Каријеру сам почела као машински инжењер специјали-
зована за термотехнику у Саобраћајном институту ЦИП, 
једном од највећих истраживачко‑пројектантних предузе-
ћа тадашње Југославије. ЦИП ме је послао у Македонију и 
Грчку да испитам могућности развоја тоталних енергетских 
система са геотермалном водом као извором енергије. То-
ком три године сам много научила а мој рад у области КГХ 
био је усмерен на пројектовање и анализу система за упра-
вљање условима средине у комерцијалним и стамбеним 
комплексима, проценама потрошње енергије у постоје-
ћим и будућим грађевинским инфраструктурама, анали-
зама термичких карактеристика омотача зграде, развоју 
технологија и програма за смањење потрошње енергије у 
зградама.

Након тога, моја каријера је кренула академским путем. 
И ту стално радим на применама бројних инжењерских 
апликација. На пример, Конектикат центар за напредне 
технологије са милион долара је финансирао мој рад на 
предвиђању кључних резултата ласерског ударног буше-
ње. Army Research, Development and Engineering Depot 
(ARDEC) уложио је три милиона долара на два пројкета ра-
звоја беспилотне летелице.

Ласерско ударно бушење се највише користи у авионској 
индустрији за бушење расхладних отвора у деловима мла-
зних мотора. Савремени авионски мотори имају на хиљаде 
расхладних отвора ради контролисања радних температу-
ра у делу за сагоревање. Развијање прецизног модела је 
озбиљан изазов који обухвата ефекте термике, флуида, оп-

тике, електромагнетике, хемије, металургије и кинетике. 
Осим тога, модел мора да докаже способност да задово-
љи ригорозне стандарде авионске индустрије и једностав-
ност руковања радника у производњи. DREAM је заснован 
на MATLAB‑у и управљан је моделом хидродинамичког ла-
серског бушења који даје процену времена бушења, осе-
тљивост кључних параметара и детаље потрошње енергије. 
То креативно и практично решење је повољна, флекси-
билна алатка која се лако користи за предвиђање резул-
тата разних процеса бушења. Иако смо пројекат завршили 
2009, DREAM и даље траже и мале компаније и велики 
истраживачки институти као што је United Technologies 
Research Center.

Неко време сте радили и на Машинском факултету у 
Београду, на предмету Механика флуида. Која искуства 
носите из тога периода?

У ЦИП‑у сам радила до 1991, када сам прешла на Катедру 
за механику флуида Машинског факултета у Београду. Ту 
сам 1993. године, под менторством проф. Владана Ђор-
ђевића, одбранила магистарски рад под насловом Хидро-
динамичка стабилност стишљивих мешајућих словјева при 
високим температурама. Као наставник сам предавала Ме-
ханику флуида и Гасодинамику. Тада сам схватила да уоп-
ште није лако бити добар предавач, а још је теже радити 
само са кредом и таблом. Из садашње перспективе, дивим 
се својим изузетним професорима који су ми дали илузију 
да је лако бити изванредан предавач и успешан истражи-
вач у веома тешким условима и без много средстава. Док 
сам припремала магистарски рад није било интернета, а 
београдске библиотеке нису имале довољно потребних на-
учних чланака.

Данас се инжењерски факултети труде да њихови студенти 
буду тражени свуда у свету и због тога имају лаборатори-
је светске класе. Зато је развој лабораторија веома цење-
на активност јер оне производе квалитетне студенте али 
и привлаче богате донаторе. Током четири године (2013–
2017), уз помоћ 20 студената – 16 додипломаца и четири 
последипломца – и уз подршку грантова и донација као и 
локалних компанија, развијала сам Лабораторију за тур-
бомашине на Универзитету у Хартфорду. Иако развој јед-
не лабораторије тражи огроман рад и много времена, а да 
притом не доноси научне радове, завршена лаборатори-
ја има немерљив значај за садашње и будуће студенте и за 
цео факултет.

Колико дуго сте били у Београду пре него што сте 
отишли у САД?

Професор Владан Ђорђевић, тадашњи шеф Катедре за 
механику флуида, исправно ме је саветовао да докторат 
радим ван земље. Није битно где: Русија, Немачка, или 
Америка, битно је да се промени околина и стекне дру-
гачија перспектвиа. Ја себе нисам могла да видим изван 
Београда, тако да је проф. Ђорђевићу требало читаве две 
године да ме у то убеди. 

Професор George Vradis из Tandon School of Engineering 
при Универзитету Њујорка, већ је имао једног београдског 
студента и тражио је још једног. Тако сам 1995. дошла на 
Универзитет у Њујорку и потпуно променила путању свог 
живота. Увек ћу бити захвална за одлично образовање и 
искуство које сам стекла у Београду, то су сигурно били 
први и најважнији кораци у невероватном учењу током це-
лог живота.

Није потребно да кажем да од тада не оклевам да при-
хватим нове прилике и изазове, без обзира колико су да-
леко удалјени. Са двоје колега сам у јесен 2006. посетила 
Исламску Републику Авганистан ради појачања инже-
њерског програма Универзитета Херат. Захваљујући томе, 
Универзитет у Хартфорду је добио 1,3 милиона УСД из 
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програма Светске банке за јачање високог образовања. 
Тај грант је факултету омогућила да колеге са Универзите-
та Херат на Универзитету у Хартфорду добију дипломе гра-
ђевинских и машинских инжењера. Цео програм је дошао 
на насловну страну часописа Aмеричко Друштво за инже-
њерство (АСЕЕ). 

Опишите даље кораке Ваше каријере у САД 

Моје докторат се бавио експерименталним истражива-
њем водећих рубова вртлога са оштрих ивица делта крила 
у режиму надзвучног протока. Кратко време рада туне-
ла отежава поступак калибрације мерне сонде. Морала 
сам пронаћи алтернативни приступ који није био механич-
ки компликован, дуготрајан и скуп. Извршила сам нуме-
ричку калибрацију сонде на суперкомпјутеру Cray‑C90 у 
Pitcomburgh Supercomputing Center (PSC) и експеримен-
тално потврдила своје нумеричке резултате.

Важност проучавања протока у којима доминирају вртло-
зи је у чињеници да су вртлози неизбежни свуда око вазду-
хопловних возила. Степен до кога се могу оценити користи 
или недостаци вртложних токова почива на темељном ра-
зумевању њиховог понашања. Обновљено интересовање за 
непрекидни надзвучни лет, и цивилни и војни, чини мој ек-
спериментални и рачунски допринос веома релевантним. 

Мој истраживачки рад је препознала Zonta, међународна 
фондација, у облику престижне стипендије Amelia Earhart 
Fellowship (1998/1999). Стипендија финансира изванредна 
достигнућа жена које раде на докторатима у области вазду-
хопловног инжењерства и свемирских наука. Као Amelia 
Earhart Fellow, била сам главна говорница на тему Жене у 
науци и инжењерству широм три‑државе (NI‑Nj‑CT).

Шта сте даље радили?

Након одбране доктората у децембру 1999, прво сам ра-
дила годину дана као предавач на Катедри за машинско 
инжењерство на Columbia University, NY. Моја жеља да ра-
дим у академским круговима и уско сарађујем са светски 
познатим ваздухопловним компанијама довела ме до при-
хватања положаја на Универзитету у Хартфорду у јануару 
2001. године.

Током протеклих 19 година доносила сам стварне инже-
њерске проблеме у учионицу, својим студентима. Већину 
мојих пројеката, као и студентских пројеката у оквиру ка-
тедре, спонзоришу компаније попут Pratt & Whitney, Collins 

Aerospace, Carrier, Kaman Aerospace, Belimo, Optical Fiber 
Solutions, 3M, Westinghouse, Gems Sensors и друге. Тако-
ђе сам обогатила своје истраживачко искуство кроз дугого-
дишњу сарадњу са NASA‑ом. Моји истраживачки програми 
тренутно обухватају вртложне токове, нумеричко модели-
рање флуида, моделирању комплексних система и педаго-
шке радове. Аутор сам више од 100 чланака у часописима, 
извештаја NASA‑е, конференцијских радова и софтвер-
ских издања.

Спознала сам ниво достигнућа који је могућ кроз тимски 
рад и мултидисциплинарну сарадњу. Непрестано тражим 
прилике да удружим снаге са истраживачима и органи-
зацијама чији радни циљеви су далеко од рутинских. Увек 
тражим окружење које омогућава и прихвата такав при-
ступ, окружење богато духом и пратећом технологијом.

Проф. др Милановић је члан Академије науке и 
инжењерства за Конектикат. Академија пружа 
подршку локалној влади и другим институцијама 
у развијању школства, науке и индустрије. Она је 
такође Fellow of the American Society of Mechanical 
Engineers (ASME). То звање је додељено не само за њена 
достигнућа у истраживању и инжењерској пракси, већ и 
за њен рад на интеграцији симулација са предметима у 
додипломском курикулуму.

Пре пет година почела сам дигитални преображај нашег 
додипломског курикулума и техничких изборних предме-
та. Циљ је била интеграција симулација са свим теориј-
ским предметима у додипломском курикулуму да би боље 
припремили студенте за праксу. Сваки предмет сада инте-
грише симулације, изградњу апликација и научно истражи-
вање. FEA и CFD су постали алати који се користе за учење 
теорије, а заузврат студенти савладавају CFD и FEA. Овај 
метод омогућава дубље разумевање теоријских концепата, 
коришћење савремених инжењерских алата и развој истра-
живачког капацитета студената. Мој рад на уграђивању си-
мулација и апликација у додипломске теоријске предмете 
препознат је на националном и међународном нивоу у про-
текле две године чланцима у индустријским часописима, 
гостујућим уводницима (енглески и немачки), вебинарима 
у организацији engineering.com и comsol.com, и говором 
на тему STEM‑а који се сада може видети на YouTube и у 
видео галерији Comsol.

kgh
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TERMOSISTEM d. o.o.  iz Podgorice je preduzeće osnovano 2004. 
godine, specijalizovano za izvođenje termotehničkih (HVAC) 
instalacija, stabilnih instalacija za gašenje požara i instalacija 
protivpožarne ventilacije. Za sve nabrojane instalacije radimo i 
prateći elektromotorni razvod i automatiku, kao i centralni 
sistem nadzora i upravljanja. 

Na zahtjev svojih klijenata bavimo se izradom idejnih projekata i 
razradom i optimizacijom postojećih projekata mašinskih 
instalacija, koristeći najsavremenija tehnička dostignuća uz 
poštovanje načelâ energetske efikasnosti. Komplikovane 
zahtjeve koje postavljaju današnje instalacije uspješno uklapamo 
sa modernim arhitektonskim rješenjima. Tim posvećenih 
inženjera se neprestano usavršava i edukuje. 

Imamo značajno iskustvo u izvođenju i projektovanju cjelokupnih 
MEPD instalacija (mašinske, elektro, vodovodne i kanalizacione) 
na velikim projektima, kao ugovaračka i vodeća firma za 
izvođenje svih instalaterskih radova, najčešće po FIDIC uslovima 
ugovaranja.  

Posjedujemo sopstvene pogone (bravarsku i limarsku radionicu) 
koji u potpunosti mogu da prate potrebe naših gradilišta; kao i 
savremeni i potpuno opremljeni biro za projektovanje i 
rukovođenje poslovima. 

Neki od važnijih objekata na kojima smo izveli instalacije su: 
Shopping Mall DELTA CITY u Podgorici, univerzitet UDG u 
Podgorici, sportske dvorane u Baru i u Kolašinu, moderno 
stambeno naselje CITY KVART u Podgorici, poslovni objekt visoke 
klase ATLAS CAPITAL CENTAR u Podgorici, apartmanski objekti 
PORTO MONTENEGRO u Tivtu (TEUTA, TARA, KSENIJA) sa 
stanicom za punjenje mega jahti, hotel REGENT - PORTO 
MONTENEGRO u Tivtu, hotel HILTON u Podgorici...  

U DX oblasti klimatizacije (split i multisplit sistemi, VRF sistemi, 
visokoefikasne toplotne pumpe vaduh-voda i sl. ) imamo ugovor 
sa proizvođačem opreme PANASONIC (kod VRF sistema to je 
nekadašnji SANYO koji je prešao pod okrilje  Panasonic-a), čiji 
smo ovlašćeni distributer i serviser za Crnu Goru. 

DELTA CITY, Podgorica 

UDG, Podgorica 

ATLAS CAPITAL CENTAR, Podgorica 

Hotel HILTON, Podgorica 

Hotel REGENT – Porto Montenegro, Tivat 

Ovlašćeni distributer i servise opreme 

8. marta bb, Podgorica, Crna Gora
Tel.: +382.20.662.607
Tel.: +382.20.662.608
Faks +382.20.662.609
E-mail:office@termosistem.co.me 
www.termosistem.co.me  

ECODAN SISTEM TOPLOTNE PUMPE VAZDUH VODA: 
JEDINSTVENO REŠENJE ZA EKONOMIČNO GREJANJE DO -28ºC

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER
Bulevar Despota Stefana 109a, 11000 Beograd 
Tel: +381 (0)11 3292 283, +381 (0)11 2084 650

Trešnjin cvet 5, lokal br. 2, 11070 Novi Beograd 
Tel: +381 (0)11 655 8 300, +381 (0) 11 655 8 301 

E-mail: office@klima-m.rs 
Site: www.klima-m.rs
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Увод

У овом документ REHVA даје преглед савета о раду 
и коришћењу система у зградама у областима у 
којима је избила епидемија коронавирусне боле-
сти (COVID‑19), а како би се спречило ширење 
COVID‑19 које зависи од фактора повезаних са си‑
стемима за грејање, вентилацију и климатизацију или 
водоводним инсталацијама. Молимо вас да прочита‑
те савете које су даљем тексту дате као привремене 
смернице; овај документ ће вероватно бити допуњи-
ван новим информацијама и доказима када буду до-
ступни. 

Предлози који следе су намењени као допуна оп-
штим смерницама за послодавце и власнике датим у 
документу Светске здравствене организације (СЗО) 
„Припремање радних места за COVID‑19“. Текст 
који следи је првенствено намењен стручњацима за 
грејање, вентилацију и климатизацију и лицима која 
управљају објектима, али могу да буду корисна и 
нпр. стручњацима за заштиту здравља на раду и јав‑
но здравље. 

Смерницама су обухваћене предострожности у вези 
са зградама и дато је објашњење за нека претерива-
ња. Подручје примене је ограничено на пословне и 
јавне зграде (нпр. канцеларије, школе, трговинске 
објекте, спортске објекте итд.), где се очекује само 
повремено присуство заражених лица; примена ис‑
кључује болнице и објекте за здравствену заштиту 
(где обично постоји већа концентрација заражених 
људи). 

Ове смернице баве се привременим мерама које се 
лако могу организовати, а које се могу применити у 
постојећим зградама које се још увек користе и у ко-
јима борави уобичајен број људи. Савети се односе 

на кратак период у зависности од тога колико ће ло-
калне епидемије трајати. 1

Путеви преношења 
За сваку епидемију важни су путеви преношења ин-
фективног агенса. У веза са COVID‑19 стандардна 
претпоставка је да су доминантна два пута преноше-
ња: путем великих капљица (капљице/честице које 
се испуштају приликом кијања, кашљања, или при-
чања) и путем контакта са површином тј. зараженим 
предметом (рука–рука, рука–површина). Трећи пут 
преношења који све више привлачи пажњу научне 
заједнице јесте пут фекооралног преношења. 

1  У последње две деценије били смо суочени са три случаја избијања 
коронавирусне болести: (1) SARS – 2002–2003. године (SARS CoV-
1), (2) MERS – 2012., (MERS CoV) и COVID-19 – 2019–2020. (SARS 
CoV-2). У овом документу фокус је на последњем аспекту преноше-
ња SARS CoV-2. Када се говори о избијању епидемије САРС, које се 
десило 2002–2003. године, користићемо назив SARS CoV-1 вирус.

REHVA-ине смернице о вирусу COVID-19
3. април 2020. 

Начин рада и коришћења система у зградама ради спречавања ширења 
коронавирусне болести (COVID-19) – (SARS-CoV-2) 

на радним местима. Oвим документом је ажурирана верзија од 17. марта, 
а нова ажурирања следиће по потреби 

Одрицање од одговорности
Овај документ REHVA заснован је на најбољим 
расположивим доказима и сазнањима, али су у 
многим аспектима информације о коронавирусу 
(SARS CoV‑2) врло ограничене или не постоје, те 
су за најбоље практичне препоруке коришћени 
претходни докази о SARS CoV‑1.1 

REHVA искључује сваку одговорност за било ка‑
кву директну, индиректну, случајну или било ка-
кву другу штету која би резултовала или била 
повезана са коришћењем информација наведе-
них у овом документу. 

REHVA & 
KGH info
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ња вируса у стамбеној згради у Хонгконгу (Amoy 
Garden) [2]. Познато је да испирање WC шоље ства-
ра облаке који садрже капљице и остатке капљица 
када се WC шоља испира са подигнутом даском/по-
клопцем. А имамо сазнања да је вирус SARS CoV‑2 
пронађен у узорцима столице (о чему је писано у но-
вијим научним радовима и што су објавили кинески 
надлежни органи) [3–5]. Поред тога, сличан случај 
је недавно пријављен у једном стамбеном комплек-
су (Mei House). Према томе, закључак је да се феко-
орални путеви преношења не могу искључити као пут 
преношења.

Путем ваздуха постоје два механизма изложености.

1.  Преношење блиским контактом преко великих ка-
пљица (> 10 микрона), које се испуштају и које 
падају на површину не даље од око 1–2 m од за-
ражене особе. Капљице настају од кашља и кијања 
(кијањем се обично ствара много више капљица). 
Већина тих великих капљица пада на оближње по-
вршине и предмете, као што су столови и радни 
столови. Људи могу да се заразе тако што додирну 
те контаминиране површине или предмете, а за-
тим додирну очи, нос или уста. Ако људи стоје 1–2 
m од заражене особе, могу се директно заразити 
удисањем капљица које је заражена особа избаци-
ла кијањем или кашљем. 

2.  Преношење блиским контактом преко малих ка-
пљица (< 5 микрона), које могу остати у ваздуху 
сатима и које могу да се преносе на веће разда-
љине. Оне се такође стварају кашљањем, кијањем 
и причањем. Мале честице (језгро капљице или 
остаци капљице) настају од капљица које испара-
вају (капљице од 10 микрона испаравају за 0.2 с) 
и суше се. Величина честице кононавуриса износи 
80–160 нанометра2 [8], и остаје активна више сати 
или неколико дана (осим ако се не спроведе спе-
цијално чишћење тј. дезинфекција) [9–11]. SARS 
CoV‑2 остаје активан до 3 сата у унутрашњем ва-

2 1 нанометар = 0.001 микрон

здуху и 2–3 дана на површинама у просторији при 
уобичајеним условима у просторијама [12]. Та-
кве мале честице вируса остају у ваздуху и могу 
да пређу велику раздаљину јер их носе ваздушне 
струје у просторијама или у водовима за одвође-
ње ваздуха вентилационог система. Преношење 
ваздухом је у прошлости узроковало инфекције 
вирусом SARS CoV‑1 [13, 14]. За коронавирусну 
болест (COVID‑19), то је вероватно, али још није 
документовано. Такође не постоје ни забележни 
подаци или студије које могу да искључе могућ-
ност преношења честица ваздухом. Један показа-
тељ за то: коронавирус SARS CoV‑2 је изолован на 
брисевима узетих са одводних вентила у просто-
ријама у којима су боравили заражени болесници. 
Овај механизам подразумева да држање растоја-
ња од 1–2 m од заражених особа можда није до-
вољно и да је корисно повећати вентилацију због 
уклањања више честица. 

Код вируса SARS CoV‑2 пут преношења – инфекци-
ја услед изложености честицама од језгра капљица 
– потврђена је од стране СЗО код болничких про-
цедура и индиректно, преко смерница да се пове-
ћа вентилација [15]. Тај пут преношења може да се 
јави када се испуне одређени услови (то јест, опор-
тунистичко преношење ваздухом), према наводима 
Кинеске националне комисије за здравље (необја-
вљени резултат). Преношење путем ваздуха је могуће 
у одређеним околностима, према јапанским извори-
ма, као што је случај када причате са великим бро-
јем људи на малом растојању у затвореном простору, 
и тада постоји ризик од ширења инфекције чак и без 
кашљања или кијања [16]. У најновијој студији [17] 
донет је закључак да је могуће преношење путем ва-
здуха, јер вирус остаје активан у аеросолу више сати. 
У још једној недавној студији [18] у којој су анали-
зирани случајеви у којима је дошло до великог ши-
рења болести показано је да затворене средине са 
минималном вентилацијом у великој мери допри-
носе карактеристично великом броју секундарних 
инфекција. У нацрту рукописа у којем се разматра 

Слика 1. СЗО је објавила механизме изложености капљицама COVIDа-19 SARS CoV-2 (тамно-плава 
боја). Светло-плава боја: механизам преношења ваздухом, који је познат за SARS CoV-1 и друге вирусе 
грипа, а тренутно не постоје пријављени докази конкретно за SARS CoV-2 (слика: уз допуштење Fran-

cesca Franchimona)

Светска здравствена организа-
ције је имплицитно потврдила 
фекоорални пут преношења за 
инфекције SARS CoV‑2, види по-
следњи технички информативни 
састанак од 2. марта 2020 [1]. У 
овом документу се као мера пре-
дострожности предлаже испи-
рање WC шоље са затвореном 
даском односно поклопцем. По-
ред тога се препоручује да од-
води/решетке на подовима и 
другим санитарним уређајима не 
буду исушени тако што ће се ре-
довно у њих сипати вода (сва-
ке три недеље, у зависности од 
климе), тако да заптивка/сифо-
ни добро раде. Ово је у складу 
са запажањем током избијања 
епидемије вируса САРС 2002. и 
2003. године: испоставило се да 
су отворене везе са системима 
канализације биле пут преноше-
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преношење путем ваздуха донет је закључак да се по-
јављују докази који указују да се SARS CoV‑2 такође 
преноси преко честица у ваздуху [19]. 

Закључак у вези са преношењем ваздухом  
као путем преношења
У овом тренутку неопходни су сви напори да се избо-
римо са овом пандемијом на свим фронтовима. Због 
тога REHVA предлаже да се, посебно у критичним по-
дручјима, примењује принцип ALARA (излагање на 
нивоу толико ниском колико је то могуће постићи) и 
да се предузме скуп мера које помажу да се контро-
лише ваздушни пут у зградама (поред стандардних 
хигијенских мера које препоручује СЗО, види доку-
мента Припрема радних места за COVID‑19.

Практичне препоруке за рад  
система у зградама 
Повећати довод ваздуха и одсисну вентилацију 

У зградама са механичким вентилационим системи-
ма препоручује се продужено време рада. Проме-
нити време сата тајмера система тако да започне са 
вентилацијом номиналне брзине најмање 2 сата пре 
коришћења зграде и пребацити га на мању брзину 2 
сата након коришћења зграде. Вентилација треба да 
ради 24 h свих седам дана у недељи (24/7), са мањим 
бројем измена ваздуха (без искључивања) када људи 
не бораве у просторијама. У зградама које су испра-
жњене због епидемије (неке пословне или школске 
зграде), није препоручљиво да вентилација буде ис-
кључена, већ да ради са мањом брзином. С обзиром 
на пролећно време са малим потребама за грејањем 
и хлађењем, горње препоруке носе са собом ограни-
чене енергетске казне, а помажу да се одстране че-
стице вируса из зграде и уклоне честице вируса са 
површина. 

Општи савет је да се спољашњи ваздух доводи у што 
већој могућој разумној мери. Кључни аспект јесте 
количина свежег ваздуха који се доводи у простор 
по особи. Ако се због рационализације рада број за-
послених смањи, преостале запослене не треба кон-
центрисати у мањем простору, већ одржавати или 
повећати социјалну дистанцу (најмање растојање 
треба да буде од 2 до 3 метра) између њих, како би 
се повећала ефикасност пречишћавања ваздуха вен-
тилацијом. 

Одсисни вентилациони системи у тоалетима треба да 
раде без прекида 24/7 и треба обезбедити стварање 
потпритиска, нарочито како би се избегло фекоорал-
но преношење. 

У већој мери проветравати просторије  
отварањем прозора

Општа препорука је клонити се простора са вели-
ким бројем људи и простора са лошом вентилацијом. 
У зградама без механичких вентилационих система 
препоручује се често отварање прозора (чешће него 
што је уобичајено, чак и када то узрокује топлотну 
нелагодност). Проветравање отварањем прозора је 
тада једини начин да се повећа број измена вазду-
ха. Може се отворити прозор 15 минута када уђемо 

у просторију (посебно ако су у тој просторији прет-
ходно боравили други). Такође, у зградама са меха-
ничком вентилацијом отварањем прозора се може 
додатно побољшати вентилација. 

Отворени прозори у тоалетима са пасивним окном 
или системима за механички одвод ваздуха може 
да узрокује струјање контаминираног ваздуха из то-
алета у друге просторије, што подразумева да вен-
тилација почиње да ради у супротном смеру. Тада 
отворене прозоре треба избегавати. Ако не постоји 
одговарајућа одсисна вентилација из тоалета и про-
вертравање отварањем прозора не може да се избег-
не, важно је да прозори буду отворени и у другим 
просторијама, како би се постигло унакрсно струја-
ње ваздуха у згради. 

Влажење и климатизација ваздуха  
немају корисни учинак

Релативна влажност и температура доприносе пре-
ношењу вируса у унутрашњем простору, тако што 
утичу на отпорност вируса, формирање језгра капљи-
ца и осетљивост слузокоже људи који бораве у про-
стору. Преношење неких вируса у зградама може се 
ограничити мењањем температуре ваздуха и нивоа 
влажности. У случају COVID‑19 то, нажалост, није 
решење, будући да су коронавируси отпорни на про-
мене средине и осетљиви су само на врло високу ре-
лативну влажност изнад 80% и температуру изнад 
30 °С, што је неизводљиво и неприхватљиво у зграда-
ма из других разлога (нпр. топлотна угодност и раз-
множавање микроба). 

Утврђено је да SARS CoV‑2 има висок ниво стабилно-
сти током 14 дана на температури од 4 °С; да би се 
вирус деактивирао, била је потребна температура од 
37 °С током једног дана и 56 °С у трајању од 30 ми-
нута [20]. 

Стабилност (отпорност) вируса SARS CoV‑2 је ис-
питивана на уобичајеној унутрашњој температури 
од 21-23 °С и релативној влажности од 65% са врло 
високом стабилношћу вируса при овој релативној 
влажности [21]. Заједно са претходним доказима о 
MERS CoV, ваљано је документовано да влажност до 
65% може да има врло ограничен или никакав ути-
цај на стабилност вируса SARS CoV‑2. Према томе, 
докази не подржавају да ће умерена влажност (RH 
40–60%) бити корисна за смањење отпорности тј. ак-
тивности вируса SARS CoV‑2, што значи да влажење 
НЕ ПРЕДСТАВЉА методу за смањење отпорности тј. 
активности вируса SARS CoV‑2.

Мале капљице које нас занимају (0,5–10 микрона) 
брзо испаравају при било којем степену релативне 
влажности (RH). Назални систем и слузнице су осе-
тљивије на инфекције при врло ниском RH од 10–
20%, и то је разлог због чега се понекад препоручује 
одређено влажење током зиме (до нивоа од 30%). 
Међутим, ова индиректна потреба за влажењем то-
ком зиме у случају COVIDа‑19 није од значаја с об-
зиром на наступајуће климатске услове (од марта 
месеца се очекује да унутрашња релативна влажност 
(RH) буде већа од 30% у свим европским климатским 
условима без влажења). 



150  kgh 2/2020

Према томе, у зградама које имају централизовано 
влажење, нема потребе мењати задате вредности си-
стема за влажење (обично 25% или 30%). Будући да 
ускоро почиње пролеће, ти системи свакако не би 
требало да раде. 

Системи за грејање и хлађење могу да раде нормал-
но, јер не постоје директне импликације на ширење 
COVIDа‑19. Обично није потребно никакво подеша-
вање задатих вредности за системе грејања или хла-
ђења. 

Безбедно коришћење одељака за  
рекуперацију топлоте

Под одређеним условима честице вируса у одводном 
ваздуху могу поново да уђу у зграду. Уређаји за ре-
куперацију топлоте могу да пренесу вирус закачен за 
честице са стране одвода ваздуха на страну довода 
ваздуха цурењем. 

Регенеративан ваздух за размењиваче топлоте ва-
здуха (тј. роторе, који се такође зову термо‑точко-
ви) може да буде осетљив за веће цурење у случају 
лошег пројекта и одржавања. За ротационе разме-
њиваче топлоте у доброј функцији који имају секто-
ре за прочишћавање и који су правилно подешени, 
количина цурења је отприлике иста као код плоча-
стих размењивача топлоте у опсегу 1–2%. У посто-
јећим системима цурење треба да буде испод 5% и 
мора да буде компензовано повећањем вентилаци-
је спољашњим ваздухом према стандарду ЕN 16798‑
3:2017. Међутим, многи ротациони размењивачи 
можда нису правилно инсталирани. Најчешћа гре-
шка је та што су вентилатори постављени тако да се 
ствара виши притисак на страни одсисног ваздуха. 
То узрокује да издувни ваздух цури у доводни ваздух. 
Степен неконтролисаног преноса загађеног издувног 
ваздуха у тим случајевима може да буде 20% [24], 
што је неприхватљиво. 

Показано је да ротациони размењивачи топлоте, који 
су правилно конструисани, постављени и одржава-
ни, преносе скоро нула загађивача везаних за чести-
це (укључујући бактерије, вирусе и гљивице које се 
преносе ваздухом), али је преношење ограничено на 
загађиваче у гасовитом стању, као што су дим дува-
на и други мириси [27]. Према томе, не постоје до-
кази да би се цурењем преносиле честице које носе 
вирусе почев од 0.1 микрона. Због тога што количи-
на цурења не зависи од брзине ротације ротора, није 
потребно да се искључе ротори. Нормалан рад рото-
ра омогућава да већи број измена ваздуха. Позна-
то је да је цурење којим се преносе честице највише 
при слабом ваздушном струјању, те се зато препору-
чује већи број измена ваздуха. 

Ако се сумња на цурење у одељцима за рекупераци-
ју топлоте, могуће је извршити подешавање прити-
ска или премошћивање (неки системи могу да имају 
бајпас), како би се избегла ситуација у којој ће виши 
притисак на страни одвода изазвати цурење вазду-
ха на страни довода. Разлике у притиску могу да се 
исправе пригушивачима или другим начинима. У за-
кључку препоручујемо да се уради инспекција опре-
ме за рекуперацију топлоте, између осталог и да се 
измери разлика у притиску. Ради сигурности, особље 

за одржавање треба да поступа по стандардним про-
цедурама за безбедност код рада са прашино, што 
обухвата ношење рукавица и заштиту за дисајне ор-
гане. 

Преношење честица вируса преко уређаја за рекупе-
рацију топлоте није проблем када систем за грејање, 
вентилацију и климатизацију има двоструку завојни-
цу или други уређај за рекуперацију топлоте који га-
рантује 100% одвајања ваздуха између повратне и 
доводне стране [28]. 

Не користити рециркулацију 

Честице вируса у повратним водовима такође могу 
поново да уђу у зграду када централизоване клима 
коморе имају део за рециркулацију. Препорука је да 
се избегава централна рециркулација за време епи-
демије SARS CoV‑2: затворите пригушивач за рецир-
кулацију (преко система за управљање зградом или 
ручно).

У случају да то доведе до проблема са капацитетом 
хлађења или грејања, то се мора прихватити, зато 
што је важније спречити контаминацију и заштити 
здравље људи него гарантовати топлотну угодност. 

Понекад клима коморе и одељци за рециркулацију 
имају филтере за повратни ваздух. То не би требало 
да буде разлог да се пригушници за рециркулацију 
држе отворено, јер ови филтери обично не уклањају 
ефикасно честице са вирусом, јер је њихова ефика-
сност стандардна (F4/F5 или ISO класа филтера гру-
бе честице/ePM10) [29] а не HEPA ефикасност. 

Неки системи (вентилаторски конвектор и индукцио-
не јединице) раде са локалном циркулацијом (у про-
сторији). 

Када је то могуће (када не постоји велика потреба 
за хлађењем), препоручује се да ове јединице буду 
искључене, како би се спречила поновна суспензи-
ја честица вируса у просторији (нарочито када у про-
сторије користи више од једне особе). Вентилаторски 
конвектори имају грубље филтере који практично не 
одстрањују мале честице, али и даље могу да саку-
пљају честице. 

На површини размењивача топлоте вентилаторског 
конвектора могуће је деактивирати вирус грејањем 
вентилаторских конвектора до 60 °С један сат или до 
40 °С током једног дана. 

Ако се вентилаторски конвектори не могу искључити, 
препоручује се да њихови вентилатори раде стално, 
јер се вирус може наталожити у филтерима и може 
се јавити поновна суспензија вируса када се вентила-
тор искључи. Приликом сталног рада са циркулаци-
јом, честице вируса ће бити одстрањене са издувном 
вентилацијом. 

Чишћење водова нема никакав  
практичан учинак

Постоје претеривања са препоруком да се чисте вен-
тилациони водови како би се избегло преношење 
SARS CoV‑2 преко вентилационих система. Чишћење 
водова није ефикасно против преношења инфекције 
из једне просторије у другу, зато што вентилациони 
систем није извор заразе ако се следе горе дата упут-
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ства о рекуперацији топлоте и рециркулацији. Вируси 
прикачени за мале честице се не таложе лако у вен-
тилационим водовима и обично ће их ваздушна стру-
ја свакако избацити напоље. Због тога нису потребне 
никакве измене уобичајених поступака за чишћење 
и одржавање. Много је важније повећати довод све-
жег ваздуха, избегавати рециркулацију ваздуха пре-
ма горе наведеним препорукама. 

Мењање филтера за спољашњи ваздух  
није неопходно 

У контексту епидемије COVID‑19, поставља се пита-
ње да ли филтере треба заменити и који је ефекат 
заштите у врло ретким приликама спољашње кон-
таминације вирусом, на пример ако су одводи за 
ваздух близу отвора за довод ваздуха. Модерни вен-
тилациони системи (клима коморе) имају фине фил-
тере за спољашњи ваздух одмах после отвора за 
узимање спољашњег ваздуха (класа филтера F7 или 
F83 или ISO еPM2,5 или еPM1), који добро филтри-
рају честице из спољашњег ваздуха. Величина голе 
честице коронавируса од 80–160 nm (PM0.1) мања 
је од површине задржавања (одвајања) на филтеру 
F8 (ефикасност одвајања 65–90% за PM1), али мно-
ге такве мале честице ће се задржати на влакнима 
филтера механизмом дифузије. Честице SARS CoV‑2 
се такође спајају са већим честицама које се већ на-
лазе на површини задржавања (одвајања) филтера. 
То подразумева да у ретким случајевима контамини-
раног спољашњег ваздуха, стандардни фини филте-
ри за спољашњи ваздух обезбеђују заштиту за ниску 
концентрацију и повремено шире вирусе у споља-
шњем ваздуху. 

Одељци за рекуперацију топлоте и рециркулаци-
ју опремљени су филтерима за издувни ваздух мање 
ефикасности (F4/F5 или ISO грубе, ePM10), чији је 
циљ заштита опреме од прашине. Ови филтери не 
морају да филтрирају мале честице, јер ће честице 
вируса бити вентилиране издувних ваздухом (такође 
види препоруку за некоришћење рециркулације под 
„Не користити рециркулацију”. 

Што се тиче замене филтера, може се користити уо-
бичајена процедура одржавања. Зачепљени филтери 
у овом контексту не представљају извор контамина-
ције, али смањују довод ваздушне струје, што само 
по себи има негативан ефекат на контаминацију у 
просторијама. Зато се филтери морају мењати према 
уобичајеној процедури када се прекораче граничне 
вредности притиска или времена, или према плани-
раном одржавању. У закључку, не препоручује се ме-
њање постојећих филтера за ваздух и њихова замена 
са другом врстом филтера, нити се препоручује да се 
мењају раније него што је уобичајено. 

Особље задужено за одржавање система за греја-
ње, вентилацију и климатизацију могло би да буде 
у ризику када филтери (нарочито филтери за издув-
ни ваздуху) нису замењени у складу са стандардним 
безбедносним процедурама. Да бисте били сигурни, 
увек претпоставите да филтер на себи имају активан 

3  Застарела класификација филтера из ЕN 779:2012, која је замење-
на стандардом ЕN ISO 16890-1:2016, Филтери за ваздух за општу 
вентилацију – Део 1: Техничке спецификације, захтеви и систем 
класификације засновани на ефикасности честице материје (ePM).

микробиолошки материјал, укључјујући и активне 
вирусе. Ово је посебно важно у згради у којој је не-
давно постојао случај инфекције. Филтере треба ме-
њати када се систем искључи, уз ношење рукавица и 
заштите за дисајне органе, и треба их одложити у за-
творену кесу. 

Пречишћивачи ваздуха за просторије  
могу да буду корисни у одређеним  
ситуацијама

Пречишћивачи ваздуха за просторије ефикасно од-
страњују честице из ваздуха, што пружа сличан 
ефекат као вентилација. Да би били ефикасни, пречи-
шћивачи треба да имају минимум HEPA ефикасност 
филтера. Нажалост, већина пречишћивача вазду-
ха за просторије који имају привлачне цене нису до-
вољно делотворни. Уређаји који користе принципе 
електростатичке филтрације (нису исти као јониза-
тори простора) такође често раде доста добро. Због 
ограничене ваздушне струје која пролази кроз пре-
чишћиваче ваздуха, површина коју могу ефикасно да 
опслужују обично је прилично мала, углавном мања 
од 10 m2. Уколико неко одлучи да користи пречишћи-
вач ваздуха (понављамо: повећање редовне вентила-
ције често представља знатно ефикасније решење), 
препоручује се да се уређај постави у близини зоне 
дисања. Специјални уређај за УВ чишћење који тре-
ба поставити за обраду доводног ваздуха или ваздуха 
у просторији често је ефикасан, јер убија бактерије 
и вирусе, али то је обично једино прикладно решење 
за опрему која се користи у објектима за здравстве-
ну заштиту. 

Упутства за коришћење даске/поклопца  
за клозетску шољу 

Ако на WC шољама постоје даске/поклопци, препо-
ручује се испирање WC шоље са спуштеном даском/ 
поклопцем како би се минимизирало ослобађање ка-
пљица и остатака капљица из облака ваздуха. Важно 
је да заптивачи/сифони добро раде у сваком тренут-
ку. Према томе, постарајте се да станари зграде до-
бију упутства да користе даске/поклопце. 

Преглед практичних мера за  
рад система у зградама
1.  Обезбедите вентилацију спољашњим ваздухом у 

простору 
2.  Пребаците вентилацију на номиналну брзину 

најмање два сата пре коришћења зграде и пре-
баците на мању брзину два сата након коришће-
ња зграде

3.  Ноћу и викендом не искључујте вентилацију, већ 
држите системе укључене да раде мањом брзи-
ном

4.  Редовно проветравајте просторије отварањем 
прозора (чак и у зградама са механичком венти-
лацијом) 

5.  Вентилација у тоалету треба да ради 24 h током 
целе недеље. 

6.  Избегавајте отварање прозора у тоалетима како 
бисте осигурали правилан смер вентилације

7.  Подучите станаре тј. кориснике зграде да испи-
рају WC шољу са затвореном даском/поклопцем 
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8.  Пребаците клима коморе са рециркулацијом на 
рад са 100% спољашњим ваздухом 

9.  Прегледајте опрему за рекуперацију топлоте 
како бисте се уверили да је цурење под контро-
лом 

10.  Искључите вентилаторске конвекторе или нека 
раде тако да вентилатори стално буду укључени 

11.  Не мењајте подешене вредности за грејање, хла-
ђење и евентуално влажење 

12.  Не планирајте чишћење водова (цеви) у овом пе-
риоду 

13.  Замените централне филтере за спољашњи ва-
здух и повратни ваздух као што је уобичајено, 
према плану одржавања 

14.  Редовна замена филтера и рад на одржава-
њу треба да се обављају уз уобичајене заштитне 
мере, укључујући заштиту дисајних органа 

Повратне информације 
Ако сте стручњак за питања обухваћена ових доку-
ментом и имате примедбе или предлоге за његова 
побољшање, молимо вас да контактирате са нама пу-
тем имејла на info@rehva.eu. Молимо вас да када 
нам пишете имејл, као предмет наведете „Привреме-
ни документ о COVID‑19”. 

Чланови експертске групе
Овај документ је припремила група волонтера REHVA 
у периоду од 6. до 15. марта 2020. Чланови експерт-
ске групе су: 

Prof. Jarek Kurnitski, Универзитет за технологију у Та-
лину, Председник REHVA‑ине Комисије за техноло-
гију и истраживање 

Atze Boerstra, потпредседник REHVA, генерални ди-
ректор BBA Binnenmilieu

Francesco Franchimon, генерални директор Franchi-
mon ICM

Prof. Livio Mazzarella, Политехнички универзитет у 
Милану 

Jaap Hogeling, генерални директор међународног 
пројекта ISSO 

Frank Hovorka, председник REHVA, директор за тех-
нологију и иновације FPI, Париз

Prof. em. Olli Seppänen, Универзитет Aalto 

Овај документ су прегледали проф. Yuguo Li sa Уни-
верзитета у Хонгконгу, проф. Shelly Miller са Универ-
зитета у Колораду из Bouldera, проф. Pawel Wargocki 
са Техничког универзитета Данске и проф. Lidia 
Morawska sa Технолошког универзитета у Квинсленду. 
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 – ASHRAE‑ove publikacije,
 – reference u ASHRAE‑ovom priručniku,
 – članke u časopisima,
 – standarde i smernice ASHRAE‑a,
 – video resurse i drugo. 

Ovde ćemo se usredsrediti se na Dokument o položaju AS-
HRAE o prenosu zaraznih bolesti kroz vazduh (ASHRAE, 
2020b). Taj dokument pokriva širenje infektivne bolesti pu-
tem malih vazdušnih čestica (aerosola) koji sadrže mikroor-
ganizme, a ne pokriva prenos putem direktnog kontakta sa 
pojedincima ili površinama.

Mehanizam vazdušnog prenosa infektivnih bolesti

Dijagram kretanja vazdušnih kapljica prikazan je na slici 2. 
Kapljice nastanu disanjem, kijanjem ili kašljanjem. Veće i 
teže kapljice nastale kijanjem i kašljanjem idu balističkom 
trajektorijom, kapljice nastale disanjem brzo se mešaju sa 
vazduhom. Kretanje vazduha nosi kapljice, koje padnu usled 
gravitacije a njihov pad je usporen otporom vazduha. Turbu-
lentno mešanje razblažuje koncentraciju kapljica. Kada pad-
nu na površinu kapljice se osuše – postanu čestice. Pri niskoj 
vlažnosti vazduha, kapljice brže isparavaju u vazduhu i po-
stanu čestice. Nameštanje bolničkog kreveta može da lan-
sira suve čestice ponovo u vazduh i da poveća rizik prenosa 
infekcije. Međutim, pri vlažnosti vazduha iznad 60%, posto-
ji evidencija o produženom vremenu boravka kapljica u va-
zduhu (Liu i dr., 2019). 

Takođe postoje dokazi da razdaljina od dva metra ne obezbe-
đuje zaštitu od prenosa infekcije, i da domet kapljica nasta-
lih kijanjem može da dostigne i do osam metara (Bourouiba, 

Uvod 
Početak 2020. godine doneo je brzo širenje zarazne bolesti 
izazvane virusom korona – COVID‑19. Zaraza se veoma brzo 
proširila po celom svetu (slika 1), tako da je do aprila 2020. 
zaraženo preko 1,5 milion ljudi, od kojih je preko 90.000 
umrlo (WHO, 2020).

Sa obzirom da je to infekcija koja se prenosi, između osta-
lih mehanizama i vazduhom, ASHRAE je pripremila resurse 
o pripravnosti za COVID‑19 (ASHRAE, 2020a), koji uključuje 
Dokument o položaju ASHRAE‑a o prenosu zaraznih bolesti 
kroz vazduh (ASHRAE, 2020b).

Cilj ovog članka je da se prikaže resurse ASHRAE‑ov o epi-
demiji COVID‑19; da se prikaže uvid u dokument o prenosu 
infektivnih bolesti kroz vazduh, u vezi sa radom sistema za 
grejanje, ventilaciju i klimatizaciju i da se razmotre praktične 
implikacije za vlasnike zgrada, operatore i inženjere.

U vezi sa tim resursom, predsednik ASHRAE 2019‑2020, 
Darryl K. Boyce, rekao: je „Resursi ASHRAE-a o spremnosti za 
COVID-19 na raspolaganju su vam kao smernice za vlasnike zgra-
da, operatore i inženjere o tome kako najbolje zaštititi ljude od 
izloženosti virusu, posebno u vezi sa vazdušnim česticama koje bi 
mogle da cirkulišu u sistemima za KGH”.

Stranica „Resursi za spremnost“ sadrži mnoštvo dokume-
nata:

 – dokumente za orijentaciju,
 – kontakte za relevantne tehničke komitete,

* Autor: L.Jankovic@herts.ac.uk

Pregled i tumačenje dokumenta  
o stanovištu ASHRAE-а o prenosu  

zaraznih bolesti kroz vazduh 
ASHRAE position document on airborne infectious  

diseases/ASHRAE COVID‑19 Preparedness Resources

Prof. dr Ljubomir JANKOVIĆ,  
dipl. inž., University of Hertfordshire, Hatfild, Velika Britanija

Ključne reči: 
ASHRAE; COVID-19; KGH

Ovaj rad se odnosi na resurse ASHRAE-a o pripravnosti na COVID-19 sa posebnim fokusom na 
dokument o stanovištu ASHRAE-a o prenosu zaraznih bolesti kroz vazduh u pogledu rada sistema 
za KGH. Razmatra se mehanizam prenosa zaraznih bolesti kroz vazduh i implikacije za vlasnike 
zgrada, operatore i inženjere. Praktična razmatranja se odnose na strategije ventilacije i čišćenja 
vazduha, uključujući ventilaciju za razblaživanje vazduha, režime potoka vazduha, diferencijalni 
pritisak u prostorijama, personalizovanu ventilaciju, filtraciju i ostalo. Razmatraju se strategije 
KGH i ne-KGH, sa završnim preporukama za planiranje u vanrednim situacijama. Ovaj članak je 
lična interpretacija autora, sa njegovim dodatnim objašnjenjima.

Key words: 
ASHRAE; COVID-19; HVAC&R

The talk references the ASHRAE COVID-19 Preparedness Resources, and gives a special focus to 
ASHRAE Position Document on Airborne Infectious Diseases in relation to the operation of HVAC 
systems. It discusses the transmission mechanism of airborne infectious diseases, and implications 
for building owners, operators, and engineers. Practical considerations are given for ventilation 
and air cleaning strategies, including dilution ventilation, flow regimes, differential room 
pressurization, personalized ventilation, filtration and others. HVAC and non-HVAC strategies are 
considered, and recommendations for emergency planning are discussed. 

BI BLID 0350–1426 (206)
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2020). Dijagram dometa kapljica proizvedenih disanjem, ka-
šljanjem i kijanjem je prikazan na slici 3.

Mehanizam vazdušnog prenosa infektivnih bolesti odre-
đen je Wells‑Riley‑ovim standardnim modelom (ASHRAE, 
2020b):

C = S(1 – e–Iqpt/Q) (1)

gde su:
C – broj novih infekcija

S – broj podložnih ljudi
I – broj infektora
q – broj doza vazdušne zaraze
p – ventilacija pluća po osobi
t – vreme izloženosti
Q – količina svežeg ili dezinfikovanog vazduha.

Eksponent Iqpt/Q predstavlja stepen izloženosti infekciji a iz-
raz (1 – e–Iqpt/Q) predstavlja verovatnoću jedne infekcije.

Iz toga možemo da zaključimo sledeće.

Slika 1. Rasprostranjenost infekcije COVID-19 u svetu aprila 2020; izvor: WHO (2020)

Slika 2. Dijagram kretanja vazdušnik kapljica – izvor ASHRAE (2020b) 

 – smanjenje broja, I (gustine ljudi), 
smanjuje izloženost,

 – smanjenje doza, q (> 2 m udalje-
nost), smanjuje izloženost,

 – ventilacija pluća po osobi individu-
alna je osobina koju ne možemo da 
promenimo,

 – smanjenje vremena, t (trajanje 
u zoni visoke gustine), smanjuje 
izloženost,

 – povećanje ventilacije, Q, smanju-
je izloženost.

Što se tiče vremena i razdaljine, po-
stoji evidencija da je jedna od prvih 
infekcija u Wuhanu u Kini prenesena 
tokom razgovora dveju osoba preko 
pijačne tezge, u roku od 15 sekundi. 
Dakle, govorimo o kratkim razdalji-
nama i kratkom vremenu izloženosti, 
dovoljnom za prenos infekcije.

Za ilustraciju, razmotrićemo nume-
ričku vezu između stepena izloženo-
sti infekciji i verovatnoće pojedinačne 
infekcije iz jednačine (1). Ako se ste-
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pen izloženosti postavi da bude 0,1, verovatnoća pojedinač-
ne infekcije je 0,1 ili 10%, a ako se stepen izloženosti postavi 
da bude 0,99, verovatnoća pojedinačne infekcije poraste na 
0,63 ili 63%, kao što je prikazano u tabeli 1.

Tabela 1. verovatnoća pojedinačne infekcije u zavisnosti od stepena izlo-
ženosti infekciji

Stepen izloženosti infekciji Verovatnoća pojedinačne in-
fekcije

0,10 0,10

0,99 0,63

Praktične implikacije za vlasnike zgrada,  
operatore i inženjere
Sistemi za KGH mogu doprineti i prenosu bolesti, i potenci-
jalno, do smanjenja rizika prenosa. Zbog toga se prenos in-
fekcije preko sistema za KGH mora uzeti u obzir.

Zdravstveni objekti imaju kriterijume za projektovanje ven-
tilacije koji smanjuju prenos infektivnih bolesti. Međutim, 
većina infekcija se prenosi u običnim zgradama. ASHRAE 
ne pruža specifične uslove za kontrolu infektivnih bolesti u 
školama, zatvorima, skloništima, transportnim i drugim jav-
nim ustanovama. U tim objektima opšti uslovi za ventilaciju 
i kvalitet vazduha se nalaze u standardima 62.1 i 62.2. Do-
kument o položaju ASHRAE (ASHRAE, 2020b) primenjuje se 
na sve ove objekte.

Strategije za ventilaciju i čišćenje vazduha uključuju snab-
devanje ugroženih osoba čistim vazduhom, izolovanje ili iz-
bacivanje kontaminiranog vazduha, i razblaživanje vazduha 
čistim vazduhom, kao i čišćenje vazduha u prostoriji. 

Strategije za ventilaciju i čišćenje vazduha takođe uključuju: 

 – ventilaciju za razblaživanje, 
 – laminarni i ostali režimi protoka vazduha u prostoriji,
 – uvođenje razlike pritisaka između prostorija,
 – personalizovanu ventilaciju,
 – ventilaciju hvatanja zaraznih čestica na izvoru,
 – filtraciju (centralna ili lokalna),
 – ultraljubičasto zračenje u gornjem delu prostorije (UVGI). 

Ultraljubičasto zračenje mora da bude u spektru UV‑C, ta-
lasne dužine 100‑280 nm, koje deaktivira ili uništava RNK i 
DNK u virusima i bakterijama.

Ventilacija predstavlja primarnu strategiju kontrole prenosa 
infektivne bolesti putem razblaživanja vazduha u prostoriji. 
Efikasna filtracija će smanjiti broj infektivnih čestica.

Kapljice generisane kašljem su od 0,65–3,3 μm (ASHRAE, 
2020b). Kapljice nastale tokom normalnog disanja su 80% u 
opsegu 0,3–1 μm (Wan i dr., 2014). Veličina virusa COVID‑19 
je prečnika 0,12–0,16 μm (Ward i dr., 2020), dakle manje ve-
ličine od kapljica nastalim disanjem, kašljanjem i kijanjem, 

Slika 3. Domet vazdušnik kapljica nastalih disanjem,  
kašljanem i kijanjem

tako da lako putuje putem tih kapljica. HEPA filteri eliminišu 
99,97% kapljica veličine ≥ 0,3 μm (U.S. Department of Ener-
gy, 2015), tako da te filtere treba upotrebljavati za elimina-
ciju zaraznih kapljica (slika 4). 

Ultraljubičasto zračenje se može kombinovati sa filtriranjem, 
radi povećanja efikasnosti sprečavanja zaraze.

Strategije za uštedu energije, uključujući i ventilaciju po po-
trebi, treba oprezno koristiti, a recirkulaciju je najbolje izbe-
gavati (slika 5). Prirodna ventilacija putem ručnog otvaranja 
prozora nije pokrivena kao metod kontrole infekcije u većini 
standarda i uputstava, ali pomaže u nedostatku drugih mera.

Slika 4. Filtriranje.  
HEPA Filteri eliminišu 99.97% 

kapljica veličine ≥ 0,3 μm

Slika 5. Strategije za uštedu  
energije treba izbegavati

Usmereno snabdevanje i/ili izduvna ventilacija važna je u 
nekoliko slučajeva, uključujući operacione sale. Laminarno 
strujanje malom brzinom ekvivalentno je klipu koji čisti sve 
iz prostora u kojem se nalazi, uključujući kapljice u vazduhu 
sa zaraznim sastojcima (slika 6a), pa takvo strujanje smanju-
je rizik prenosa infekcije. Turbulentno strujanje velikom brzi-
nom nije ekvivalentno klipu koji čisti sve iz prostora u kojem 
se nalazi (slika 6b), pa takvo strujanje može da dovede do 
povećanog rizika prenosa infekcije.

Slika 6. Uticaj laminarnog i turbulentnog strujanja vazduha na elimina-
ciju rizika infekcije; (a) bolničke prostorije za izolaciju infekcije stavljaju 
se na negativni pritisak u odnosu na okolne prostorije, (b) bolničke pro-
storije sa osobama smanjenog imuniteta stavljaju se na pozitivni pritisak 

u odnosu na okolne prostorije

Razlika pritisaka između prostorija je važna mera za kontro-
lisanje protoka vazduha između delova zgrade. Bolničke pro-
storije za izolaciju infekcije drže se na negativnom pritisku u 
odnosu na okolne prostorije (slika 7a), a bolničke prostorije 
sa osobama smanjenog imuniteta drže se na pozitivnom pri-
tisku u odnosu na okolne prostorije (slika 7b). Da bi se posti-
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gla razlika pritisaka, prostorije koje se izoluju moraju biti na 
posebnim kanalima i sa posebnim ventilatorima za snabde-
vanje vazduha. Razlika pritisaka se postiže smanjenom brzi-
nom ventilatora u odnosu na ventilator za okolne prostorije 
u slučaju negativnog pritiska, ili povećanom brzinom ventila-
tora u odnosu na ventilator za okolne prostorije kada se radi 
o pozitivnom pritisku. Razlika pritisaka od nekoliko Paskala 
dovoljna je da se postigne izolacija prostorija.

Slika 7. Uloga diferencijalnog pritiska u razdvajanju infektivnih i ne in-
fektivnih prostorija; (a) bolničke prostorije za izolaciju infekcije stavljaju 
se na negativni pritisak u odnosu na okolne prostorije, (b) bolničke pro-
storije sa osobama smanjenog imuniteta stavljaju se na pozitivni pritisak 

u odnosu na okolne prostorije

Personalizovani sistemi za ventilaciju koji snabdevaju 100% 
visoko filtriranog vazduha ili vazduha dezinfikovanog ul-
traljubičastim zračenjem (slika 7) mogu biti zaštitni ali ne 
postoje podaci iz prakse koji potvrđuju efikasnost takvih si-
stema.

Što se tiče temperature i relativne vlažnosti vazduha, AS-
HRAE se uzdržava od izdavanja univerzalne preporuke. Po-
stoji evidencija da kontrolisanje relativne vlažnosti može 
smanjiti prenos pojedinih infekcija putem vazduha. Niska 
vlažnost dovodi do isparavanja kapljica u čestice koja padnu 
na pod. Takođe postoji evidencija o nižem udisanju kapljica 
na većoj relativnoj vlažnosti, međutim na vlažnosti vazduha 
preko 60% kapljice ostaju duže u vazduhu (Liu i dr., 2019). 
„Suvi vazduh“ može izazvati sušenje unutrašnje površine 
nosa i podložnost respiratornim virusnim infekcijama. Gene-
ralno, nema dovoljno evidencije da održavanje temperatu-
re i relativne vlažnosti smanjuje prenos infekcije vazduhom.

Važne su i druge ne‑KGH strategije:

 – omogućavanje i podsticanje zaposlenih da ostanu kod kuće 
kada vlada infekcija, efikasnije je od bilo kakvih KGH in-
tervencija;

 – rana identifikacija obolelih pacijenata i upotreba respira-
torne kontrole higijene izvora smanjuje rizik prenosa;

 – treba uzeti u obzir ličnu zaštitnu opremu, kao što su respi-
ratori tipa N95 koji uklanjaju 95% ≥ 0,3 μm čestica.

Preporuke za krizno i dugoročno planiranje 
Krizno planiranje uključuje povećanje količine vazduha, po-
većanje relativne vlažnosti, ili brzo uvođenje ultraljubiča-
stog zračenja u gornje delove prostorije, pod uslovom da to 
ne stvara protok vazduha u manje kontaminirane oblasti ili 
uslove ekstremne neugodnosti i kreiranje razlike pritisaka iz-
među prostorija. Te mere treba preduzeti u saradnji sa struč-
njacima kontrole zaraze a poznavanje rada sistema i izvora 
zaraze veoma je važno.

Strategije kontrole zaraze moraju uvek uključiti više inter-
vencija, a ne samo ventilaciju. Saradnja multidisciplinarnih 
timova inženjera, operatora, naučnika, specijalista za pre-
venciju zaraze, i epidemiologa, na identifikaciji i sprovođe-
nju intervencije veoma je važna, naročito da bi se razumela i 
ocenila neizvesnosti i efektnost uobičajenih praktičnih mera. 
Operatori zgrada i inženjeri imaju važnu ulogu u planiranju 
za krizne situacije u vezi sa prenosom infektivnih bolesti.

Slika 8. personalizovani sistem za ventilaciju

Standardi i uputstva treba da poboljšaju uslove za pobolj-
šanje prečišćavanje vazduha. Intervencije ultraljubičastim 
zračenjem treba da imaju unapred spremnu električnu infra-
strukturu kako bi se brzo uvele. Mogućnost brzog i privre-
menog povećanja protoka vazduha i izbegavanje umanjene 
ventilacije motivisane smanjenjem potrošnje energije treba 
da bude regulisano standardima.

Istraživači treba da dobiju podatke od stručnjaka iz raznih 
disciplina. Treba sprovoditi studije kontrolisane intervenci-
je da se kvantifikuje širenje bolesti nastale usled različitih 
protoka vazduha i da se kvantifikuje relativni učinak kon-
trole zaraze.

Istraživanje treba da kvantifikuje stopu uklanjanja zaraznih 
čestica putem filtriranja i strategijama za ultraljubičasto zra-
čenje specifičnim za pojedinačne mikroorganizme. 

Istraživači treba da provere efektnost tih intervencija u spre-
čavanju prenosa u zdravstvenim ustanovama i da ostvare 
karakterizaciju raspodele veličine i dometa čestica proizve-
denih disanjem, kašljanjem i kijanjem. Studije koje istražuju 
taj predmet ne vode istim zaključcima. Deo istraživačkih stu-
dija u ovoj oblasti može se naći u radovima nekoliko autora 
(Bourouiba, 2020; Chen and Zhao, 2010; Fabian i dr., 2011; 
Liu i dr., 2019; Wan i dr., 2014).
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Zaključci 

Na osnovu izloženog materijala, može se reći da su glavne 
mere, koje treba uvesti u sisteme za KGH radi smanjenja ri‑
zika prenosa zaraznih bolesti, sledeće.

 – Svi sistemi za ventilaciju treba da imaju kapacitet rada sa 
100% svežeg vazduha.

 – U svim sistemima treba da se uvede efikasno filtriranje va‑
zduha, uključujući kao minimum HEPA filtere, a najbolje 
u kombinaciji sa uređajima za ultraljubičasto zračenje u 
spektru UV‑C talasne dužine između 100–280 nm.

 – Takvo filtriranje treba da se uvede na dovodnim i odvod‑
nim kanalima za ventilaciju da bi se zaštitili ljudi u zgradi 
i ljudi u neposrednoj sredini izvan zgrade.

 – U privremenim bolničkim objektima treba da se uvedu 
zone u kojima se nalaze zaraženi, razdvojene negativnim 
pritiskom od susednih zona gde se nalaze nezaraženi.

 – Posle prestanka krizne situacije izazvane infekcijom tre‑
ba promeniti sve filtere i dezinfikovati sve kanale za ven‑
tilaciju.

Ovaj članak je pregled i autorovo lično tumačenje dokumen‑
ta o stanovištu ASHRAE‑a o prenosu zaraznih bolesti kroz 
vazduh, sa autorovim dodatnim objašnjenjima. Za originalni 
izvor pogledajte ASHRAE (2020b).
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Uvod
Epidemije zaraznih bolesti kao što su epidemija SARS‑a 
2003. godine, pandemija virusa H1N1 2009. godine i epide-
mija MERS‑a 2015. godine, predstavljaju pretnju za javno 

zdravlje. Više od 10% smrtnih slučajeva godišnje, odnosno 
šest miliona smrtnih slučajeva prouzrokovano je virusnim ili 
bakterijskim infekcijama disajnih puteva [1]. Zbog rasta gu-
stine naseljenosti i veće povezanosti sveta, prenošenje no-
vih zaraznih bolesti ili onih protiv kojih ne postoji vakcina 
[2], posebno bolesti koje se prenose vazdušnim putem [3–5] 
može da se odvija brzo i u velikom obimu.* Autor za korespondenciju: wei.iianjian.88@gmail.com

Ventilacija zgrade kao efektivna mera interventne strategije 
sprečavanja bolesti u gustoj mreži kontakata  

u zatvorenom prostoru u idealnom gradu 
Building ventilation as an effective disease intervention strategy  

in a dense indoor contact network in an ideal city

Xiaolei GAO1, Jianjian WEI1*, Hao LEI1, Pengcheng XU2, Benjamin J. COWLING3, Yuguo LI1 

1 Odsek za mašinstvo Univerziteta u Hong Kongu, Pokfulam Road, Hong Kong SAR, Kina, 2 Institut za primenjenu matematiku, 
Akademija matematičkih i sistemskih nauka, Kineska akademija nauka, Peking, Kina, 3 Centar SZO za saradnju u oblasti epidemi-

ologije i kontrole zaraznih bolesti, Fakultet za javno zdravlje Univerziteta u Hong Kongu, Pokfulam Road, Hong Kong SAR, Kina

Ključne reči: 
ventilacija; bolest; gusta mreža 

kontakata; idealni grad

Novonastale bolesti mogu brzo da se prošire kroz guste i velike gradske mreže kontakata, posebno 
one koje se prenose vazdušnim putem, pre nego što nove vakcine postanu dostupne. Bolesti 
prenosive putem vazduha mogu brzo da se rašire dok ljudi posećuju razne unutrašnje sredine i 
ostvaruju česte međusobne kontakte. Napravili smo jednostavan model kontakata u zatvorenom 
prostoru za idealan grad sa 7 miliona stanovnika i 3 miliona zatvorenih prostora, i procenili smo 
verovatnoću i trajanje kontakata između bilo koja dva pojedinca tokom jednog dana. Da bismo 
to uradili, koristili smo podatke iz stvarnih popisa stanovništva, anketa o socijalnom ponašanju, 
ispitivanja zgrada, i merenja ventilacije u Hong Kongu, i odredili smo osam grupa stanovništva i 
sedam grupa lokacija zatvorenog prostora. Naš model kontakata u zatvorenom prostoru objedinjen 
je sa postojećim epidemiološkim modelom „Osetljiv, izložen, zarazan i oporavljen” (engl. SEIR) radi 
procene širenja bolesti, kao i sa Vels-Rejlijevom jednačinom kako bi se izračunali rizici od lokalne 
infekcije, rezultujući integralnim modelom mreže unutrašnjeg prenosa. Ovaj model je korišćen 
za procenu verovatnoće prelaska zaraze sa zaraženog pojedinca na druge ljude u gradu, kao i 
za procenu dinamike prenošenja bolesti. Predvideli smo verovatnoću zaraženosti svake podgrupe 
stanovništva pod različitim sistemima ventilacije na svakoj vrsti lokacije u slučaju epidemije 
hipotetičke bolesti prenosive vazdušnim putem, za koju se pretpostavlja da ima isti prirodni tok 
i zaraznost kao i velike boginje. Uporedili smo efikasnost kontrole provetravanja na svakoj vrsti 
lokacije sa drugim strategijama borbe. Zaključeno je da povećanje intenziteta ventilacije, uz 
primenu metoda kao što je prirodno provetravanje u učionicama, kancelarijama i domovima, u 
velikim gradovima predstavlja relativno delotvornu strategiju kada se radi o bolestima koje se 
prenose putem vazduha. 

Key words: 
ventilation; disease; indoor contact 

network; ideal city

Emerging diseases may spread rapidly through dense and large urban contact networks, especially 
they are transmitted by the airborne route, before new vaccines can be made available. Airborne 
diseases may spread rapidly as people visit different indoor environments and are in frequent 
contact with others. We constructed a simple indoor contact model for an ideal city with 7 million 
people and 3 million indoor spaces, and estimated the probability and duration of contact between 
any two individuals during one day. To do this, we used data from actual censuses, social behavior 
surveys, building surveys, and ventilation measurements in Hong Kong to define eight population 
groups and seven indoor location groups. Our indoor contact model was integrated with an 
existing epidemiological Susceptible, Exposed, Infectious, and Recovered (SEIR) model to estimate 
disease spread and with the Wells-Riley equation to calculate local infection risks, resulting in an 
integrated indoor transmission network model. This model was used to estimate the probability of 
an infected individual infecting others in the city and to study the disease transmission dynamics. 
We predicted the infection probability of each sub-population under different ventilation systems 
in each location type in the case of a hypothetical airborne disease outbreak, which is assumed to 
have the same natural history and infectiousness as smallpox. We compared the effectiveness of 
controlling ventilation in each location type with other intervention strategies. We conclude that 
increasing building ventilation rates using methods such as natural ventilation in classrooms, 
offices, and homes is a relatively effective strategy for airborne diseases in a large city.

BI BLID 0350–1426 (206)
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Proučavane su mnoge mere kontrole prenošenja bolesti koje 
se prenose vazdušnim putem, kao što je nošenje maski, hi-
gijena ruku, izolacija, karantin, vakcinacija, zatvaranje ško-
la itd. [6, 7]. Poznato je da je ventilacija zgrada delotvorna 
za smanjenje širenja bolesti koje se prenose vazdušnim pu-
tem kao što su tuberkuloza, SARS, velike boginje, male bo-
ginje i grip u pojedinačnim zatvorenim sredinama [8–12], ali 
ne postoje proučavanja u vezi sa tim na nivou zajednice. Ven-
tilacija kao mera smanjuje mogućnost prenosa udaljavanjem 
uzročnika zaraze od osetljivih osoba i/ili odstranjivanjem 
uzročnika zaraze iz vazduha u prostoriji. Zbog činjenice da 
se u manjoj meri oslanja na poštovanje mera od strane poje-
dinca, ventilacija ima prednost u odnosu na druge nefarma-
ceutske mere (npr. pranje ruku ili upotreba maski). Pitanja u 
vezi sa tim i dalje postoje. Da li je na nivou zajednice venti-
lacija isto tako delotvorna kao druge mere?

Zaraza prenosiva vazdušnim putem, ako postoji, opstaje pre-
težno u zatvorenim sredinama, u kojima ljudi savremenog 
društva provode više od 90% svog vremena [13]. Osoba za-
ražena u jednoj zgradi može da zarazi druge ljude u zgradi 
ili zgradama koje zatim poseti. Ljudi se kreću iz jedne zatvo-
rene sredine u drugu, često međusobno kontaktiraju, stvara-
jući tako mrežu kontakata u zatvorenom prostoru u okviru 
koje bolest prenosiva putem vazduha može da se širi. Da bi 
se proučila ventilacija kao mera na nivou zajednice, mora da 
se napravi idealan model dinamike širenja bolesti na nivou 
pojedinca i lokacija za celokupnu društvenu mrežu u okvi-
ru grada [14]. Mnogi modeli mreže društvenih kontakata 
koji su u širokoj upotrebi, kao što je mreža nasumičnih kon-
takata [15] ili mreža sveta u malom [16, 17], mogu da budu 
previše jednostavni da opišu komplikovanu dinamiku izme-
đu pojedinaca i okruženja u zatvorenim sredinama. Parame-
tri okruženja, kao recimo ventilacija, ne mogu se razmatrati 
u tim modelima, jer u njima lokacija nije prilagođena nivou 
pojedinačnog zatvorenog prostora. Nedavno su Eubank i dr. 
[18, 19] razvili model društvene mreže zasnovan na lokaciji. 
Međutim, resursi za formiranje realistične gradske mreže u 
velikom gradu uglavnom nisu dostupni. 

Jedno od značajnih ograničenja kod simulacije mreže konta-
kata u zatvorenom prostoru na nivou zajednice je moć pro-
računa. U velikom gradu kao što je Hong Kong ima oko 7 
miliona ljudi (NP) i otprilike 3 miliona lokacija u zatvorenom 
prostoru (NL, iako zgrada može da ima mnogo lokacija u za-
tvorenom prostoru). U idealnom slučaju, treba da znamo ve-
rovatnoću i trajanje susreta bilo koje dve osobe u bilo kom 
zatvorenom prostoru u Hong Kongu u bilo koje vreme. Da-
kle, treba da znamo „Ko se sa kim sastaje, gde, kada, i koliko 
dugo“. Jasno je da je, za pravljenje modela za veliki grad, po-
trebno imati brz algoritam i ogromnu računarsku memoriju. 
Zahtev po pitanju memorije računara može da bude veoma 
veliki; proporcionalan broju stanovnika na kub (N3

P ), pod 
pretpostavkom da je stanovništvo u zatvorenom prostoru ra-
spoređeno isto kao stanovništvo u Hong Kongu. Stoga je u 
velikom gradu nerealno ući u trag svakom pojedincu svakog 
sata, odnosno ustanoviti kada i gde svaka osoba ulazi u neku 
prostoriju i iz nje izlazi.

Shodno tome, napravili smo model verovatnoće kontaktira-
nja u zatvorenom prostoru za idealan grad, koristeći stvarne 
podatke za Hong Kong uz potrebu postojanja linearne me-
morije. U našem modelu koristili smo dostupne podatke o 
stanovništvu, zgradama, i zatvorenim prostorima; o verovat-
noći odlaska ljudi na svaku vrstu lokacije; o intenzitetu ven-
tilacije itd. Zatim smo razvili model verovatnoće prenošenja 
putem vazduha u gradskoj sredini, tako što smo objedinili 
model mreže kontakata u zatvorenom prostoru sa modelom 
širenja prelaznih bolesti SEIR i sa Vels‑Rejlijevom jednači-
nom rizika od lokalne zaraze. Proučavana je dinamika pre-
nošenja u okviru epidemije hipotetičke bolesti prenosive 
putem vazduha, uz procenu i poređenje delotvornosti različi-

tih mera kao što su izolacija, kućna izolacija, i povećana ven-
tilacija. U ovoj studiji izvodljivosti pretpostavili smo da ova 
hipotetička bolest prenosiva putem vazduha ima isti prirod-
ni tok bolesti i zaraznost kao i velike boginje, uz nepostoja-
nje ranijeg imuniteta stanovništva.

Metode
Kreiranje mreže kontakata u zatvorenom prostoru  
u idealnom velikom gradu

Kontakt u zatvorenom prostoru definisan je kao kontakt iz-
među dveju ili više osoba koje posećuju istu lokaciju u zatvo-
renom prostoru u isto vreme. U drugim studijama, kontakt se 
često definiše kao bliski kontakt, razgovor, ili fizički kontakt 
[20, 21]. Naš model mreže kontakata u zatvorenom prosto-
ru počinje sa takozvanim individualnim/lokacijskim pristu-
pom koji ima tri faze. 

Faza 1. Kreiranje kako stanovništva, tako i lokacija u zatvo-
renom prostoru. Prvo je kreirano veštačko stanovništvo koje 
obuhvata svakog pojedinca u Hong Kongu. U isto vreme, kre-
iran je veštački zatvoreni prostor (lokacija) koji obuhvata 
svaki zatvoreni prostor u Hong Kongu. 6.857.100 ljudi pode-
ljeno je u osam grupa stanovništva (ljudi koji ostaju kod kuće, 
kancelarijsko osoblje, oni koji koriste učionice, zaposleni u 
sektoru prehrambenih usluga, zaposleni u prodavnicama, 
vozači, zaposleni u javnim prostorima i drugi), a 2.923.035 
lokacija podeljeno je na sedam lokacijskih grupa (kuća, kan-
celarija, učionica, restoran, prodavnica, transportna vozila, i 
druge javne lokacije). Svakom pojedincu dodeljena je jedin-
stvena lična šifra i zanimanje (grupa stanovništva), a sva-
koj lokaciji jedinstvena šifra lokacije, funkcija (lokacijska 
grupa), veličina, gustina korisnika i intenzitet ventilacije. 
Uključivanje inteziteta ventilacije kao karakteristike lokaci-
ja omogućava nam da po prvi put proučimo dejstvo ventila-
cije na širenje bolesti. 

Faza 2. Definisanje rasporeda posećivanja konkretne loka-
cije i režima posećivanja za svakog pojedinca. To je ključ-
na faza za bavljenje zahtevom u pogledu ogromne memorije 
računara. Da bismo napravili jednostavan model verovatno-
će kontakata u zatvorenom prostoru sa zahtevom linearne 
memorije, predložili smo idealan grad sa sledeća tri pojed-
nostavljenja. 

Prvo, svaka grupa stanovništva ima utvrđen dnevni raspored. 
Pojedinci u svakoj grupi stanovništva imaju utvrđen i identi-
čan raspored posećivanja lokacija. Svi pojedinci celokupnog 
stanovništva provode isti period vremena na bilo kojoj loka-
ciji u nekoj lokacijskoj grupi. Definiše se raspored posećiva-
nja lokacija za svakog pojedinca u grupi stanovništva, npr. za 
kancelarisjko osoblje to je „kuća → prevoz → kancelarija → 
ručak → kancelarija → prevoz → večera → kuća“ (slika 1). 
Označavamo g = 1, 2,…, G kao redosled grupa lokacija koje 
posećuju pojedinci tokom simulacionog dana. Kako pretpo-
stavljamo da svi posetioci ulaze i napuštaju lokaciju istovre-
meno, jednostavno možemo da definišemo trajanje sastanka 
u grupi lokacija g, kao τg.

Drugo, pretpostavili smo da svaki pojedinac u okviru jedne 
grupe stanovništva ima isti broj omiljenih lokacija u svakoj lo-
kacijskoj grupi. Za svaku vrstu lokacije, pojedinci biraju utvr-
đeni broj omiljenih lokacija kao što su omiljene prodavnice, 
restorani itd., iako su kancelarije i domaćinstva jedinstveni 
za svaku osobu. Pojedinci posećuju samo svoje omiljene lo-
kacije. Koristimo model l = 1, 2,…, Lg da predstavimo skup 
mogućih izbora pojedinca u svakoj lokacijskoj grupi.

Treće, primenjena je pretpostavka da je verovatnoća posete 
lokacija u okviru svake lokacijske grupe ista za sve pojedin-
ce iz iste grupe stanovništva. Dakle, verovatnoća posećivanja 
omiljene lokacije može se odrediti za svakog pojedinca u sva-
koj lokacijskoj grupi. 
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Prvo pojednostavljenje bavi se pitanjima „kada i koliko du‑
go,” a Drugo se bavi pitanjem „gde.”

Ova dva pojednostavljenja omogućavaju korišćenje niza ηj,L  
(l = 1, 2,…, Lg) za predstavljanje verovatnoće da pojedinac j 

kacija, a svaka lokacijska grupa ima istu gustinu posetilaca. 
Verovatnoće posećivanja neke vrste lokacije od strane poje-
dinaca u okviru jedne grupe stanovništva sačinjene su na-
sumično na osnovu pretpostavke da raspodela stanovništva 

Slika 1. Primer redosleda satnih aktivnosti za tročlanu porodicu čiji se članovi bave različitim zanimanjima. Tokom tipičnog radnog dana oni se sastaju 
sa drugim ljudima na različitim vrstama lokacija (predstavljeni su različitim bojama i oblicima). U Hong Kongu ima 6.857.100 ljudi i 2.923.035 lokacija. 

(doi:10.1371/journal.pone.0162481.g001)

Slika 2. Revidirani Eubank-ov dvostrani grafikon male mreže kontakata u zatvorenom prostoru. (a) Dvostra-
ni grafikon mreže verovatnoće sa dva tipa polja i četvoro ljudi (predstavljenih slovom P ili licem koje se sme-
ši), i četiri zatvorena prostora (predstavljena slovom L ili praznim kvardatom). P1 ima omiljenu lokaciju. Sva-
ka osoba P može da poseti svaku lokaciju L uz datu verovatnoću, tako da na grafikonu postoji linija između 
svakog P i svakog L. Polja koja označavaju ljude označena su zanimanjem i omiljenom lokacijom. Polja ko-
ja označavaju lokacije označena su vrstom lokacije, površinom poda, i učestalošću provetravanja. Linije su 
označene vremenima dolaska i odlaska, i verovatnoćom posećivanja. (b) Dvostrani grafikon fiksne mreže, ko-
ji je inače isti kao grafikon (a), osim što su linije označene vremenima dolaska i odlaska. (c, d) Dva otcepljena 
grafikona GP i GL nastala povezivanjem polja koja su GPL u bila odvojena tačno dvema linijama. (e, f). Statič-
ke prognoze kao rezultat ignorisanja vremenskih oznaka u GP i GL (doi:10.1371/journal.pone.0162481.g002).

poseti lokaciju l. Kako ima samo 
g = 1, 2, …, G lokacijskih grupa, 
ukupna potreba u pogledu memo-
rije svedena je na linearni zahtev 
NP × Lg × G. To pojednostavljenje 
omogućava nam da pomoću svojih 
stonih računara obradimo 7 milio-
na stanovnika koji posećuju 3 mi-
liona lokacija.

Treće pojednostavljenje podrazu-
meva da je režim koji pojedinci 
primenjuju u posećivanju lokacija 
određen isključivo njihovim zani-
manjima. McPherson i dr. [22] po-
kazali su da je ponašanje u oblasti 
društvenih kontakata umnogome 
povezano sa zanimanjem i stepe-
nom obrazovanja pojedinca. Ed-
munds i dr. [20] i Read i dr. [23] 
takođe su ukazali na to da prven-
stveno zanimanje utiče na lične 
kontakte, posebno tokom radnih 
dana. Obrasci i vreme kontaktira-
nja uzajamno su povezani sa lo-
kacijama na kojima se uspostavlja 
kontakt [23].

Stoga, unapred utvrđeni niz aktiv-
nosti tokom 24 časa lako se može 
dodeliti svakom veštački napra-
vljenom pojedincu, prema pro-
fesiji i društvenim obavezama. 
Odabrano je da vremenski inter-
val u nizu aktivnosti bude 30 mi-
nuta. Mogu se koristiti i precizniji 
vremenski intervali, ali to nije po-
trebno jer je period inkubacije re-
lativno dug. 

Napominjemo da ne povezujemo 
svakog pojedinca sa ostalim de-
mografskim karakteristikama kao 
što su visina prihoda ili godine 
starosti. U našem jednostavnom 
modelu svaka grupa stanovništva 
ima isti raspored posećivanja lo-
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prati normalnu raspodelu (srednja vrednost je srazmera po-
sećivanja lokacije, a standardno odstupanje je 10% od sred-
nje vrednosti, za detaljniji opis videti datoteku S1). Koristili 
smo dostupne statističke podatke o stanovništvu, zgradama 
i verovatnoći posećivanja raznih sredina u oviru zatvorenog 
prostora. Na primer, verovatnoća da će učenici ručati u resto-
ranu, ili da će nastavnik ići na posao autobusom procenjena 
je na osnovu dostupnih podataka iz studija o socijalnom po-
našanju i anketa o potrošnji u domaćinstvima.

Faza 3. Kreiranje mreže kontakata u zatvorenom prostoru 
(mreža verovatnoće odlaska ljudi na lokacije, G–  I,L). Za naš pri-
laz poželjno je koristiti mrežu verovatnoće, imajući u vidu 
nesigurnost dnevnih kretanja pojedinaca. U ovoj mreži ve-
rovatnoće odlaska ljudi na određene lokacije, svi pojedinci 
povezani su pomoću njihovih omiljenih lokacija (slika 2). Po-
jedinci, kao i lokacije, predstavljeni su u vidu dvorišta. Lini-
ja između dvorišta koje predstavlja pojedinca i dvorišta koje 
predstavlja lokaciju označava vezu između pojedinca i loka-
cije (tj. posećivanje neke lokacije). Debljina linije predstavlja 
verovatnoću da će pojedinac posetiti konkretnu lokaciju to-
kom jednog dana. Prilikom primene, dvorišta koja predstavlja-
ju lokacije odabrana su radi povezivanja svakog pojedinaca 
sa njihovim omiljenim lokacijama, a debljina linija određe-
na je prema verovatnoći da će konkretan pojedinac posetiti 
konkretnu lokacijsku grupu. Korišćen je algoritam ponavlja-
nja kako bi se osiguralo da posetioci svih lokacija ispune po-
trebe u okviru svojih granica.

Detaljni opisi postupka prikupljanja podataka i metodologi-
ja izgradnje mreže kontakata u zatvorenom prostoru dati su 
u datoteci S1. U stvarnosti, svaki pojedinac u okviru mreže 
može da se poveže sa mnogim drugim lokacijama do kojih 
vode linije različitih debljina. Stvarna mreža je takođe dina-
mična uz neke ivice koje se menjaju periodično (npr. sedmič-
ne ili sezonske promene) ili koje se menjaju stalno. Međutim, 
u praksi je nemoguće matematički opisati ove komplikovane 
osobine mreže. Pri izračunavanju G–  I,L, mi smo ovde zanema-
rili sedmične ili sezonske promene.

Objedinjavanje modela mreže kontakata 
u zatvorenom prostoru i  
Vels-Rejlijeve jednačine

Rizik prenosa putem vazduha procenjuje se primenom 
Vels‑Rejlijeve jednačine [24]. Pretpostavka je da su jezgra 
zaraznih kapljica prenosivih putem vazduha ravnomerno ras-
pršena u unutrašnjoj sredini u zatvorenom prostoru. 

Pretpostavimo da verovatnoću da osetljiva osoba i bude za-
ražena jedinim prenosiocem zaraze j u zatvorenoj sredini l 
označimo sa Pi,j,L što se može izraziti sledećom jednačinom 
[24]:

, , 1 exp l
i j l
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q
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gde je:
Q –  prosečan broj zaraznih kvanta generisanih prenosio-

cem zaraze [kvanta/h], 
p –  frekvencija disanja, a ovde koristimo 0,38 m3/h [25],
τL –  je trajanje izloženosti zarazi [h],
qL –  je intenzitet ventilacije same lokacije [m3/h]. 

Prema Wells‑u, zarazu karakteriše Poisson‑ov odnos prema 
dozi udahnutih zaraznih materija (kapljica ili kapljičnih je-
zgara) [24].

Jedno od mogućih rešenja za objedinjenje je kreiranje mre-
že socijalnih kontakata na osnovu mreže verovatnoće poja-
ve ljudi na lokacijama, i simulacija dinamike bolesti pomoću 
metode Markovljev lanac Monte Karlo (MCMC). Međutim, 
ta metoda previše dugo traje da bi se primenila na brojno 

stanovništvo. Stoga smo simulirali epidemiju u vidu Marko-
vljevog lanca, gde je svaki dan simulacije ventilacije jedan 
vremenski interval. Zarazna stanja pojedinaca definisali smo 
kao verovatnoće. Izračunati rizik lokalne zaraze pojedinca na 
kontaminiranoj lokaciji, pomoću Vels‑Rejlijeve jednačine po-
staje zajednička verovatnoća. 

Neka It
j  bude verovatnoća da je pojedinac j prenosilac zara-

ze na dan t, i neka ηj,L predstavlja verovatnoću da pojedinac 
j poseti lokaciju l. Pretpostavka je da verovatnoća da pojedi-
nac poseti određenu lokaciju ne zavisi od izbora drugih poje-
dinaca. U međuvremenu su date verovatnoće posećivanja u 
okviru grupe omiljenih lokacija, jer je sačinjena mreža kon-
takata u zatvorenom prostoru. Prema tome, verovatnoća da 
pojedinac i poseti lokaciju l ne zavisi od drugih verovatno-
ća, uključujući i verovatnoću da bude zaražen. To znači da su 
faktori It

j  i ηj,L nezavisni, te se, stoga, verovatnoća da poje-
dinca i zarazi pojedinac j na lokaciji l u g‑toj lokacijskoj gru-
pi, u danu t, ,

, , ,t g
i j la  može izračunati kao:

,
, , ,, ,

t g t
i j l j l ji j la P Iη=  (2)

Vreme koje bilo koji pojedinac provodi u poseti date lokacije 
je identično, u skladu sa sledećom jednačinom:
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Verovatnoće da se pojedinac i zarazi od različitih prenosila-
ca zaraze na lokaciji l mogu se smatrati nezavisnim. To nije 
teško razumeti, jer se kvantumi definišu kao doza uzročni-
ka zaraze koji, pri udisanju, mogu da dovedu do zaraze. Ako 
pretpostavimo da je koncentracija svih kvantuma konstant-
na i dobro izmešana, udisanje kvantuma postaje Poisson‑ov 
proces [23]. Stoga se verovatnoća da se pojedinac i zarazi na 
lokaciji l, može izračunati kao:
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Ovde je NL broj mogućih posetilaca lokacije l. Ako pretposta-
vimo da u g‑toj lokacijskoj grupi ima Lt

i  omiljenih lokacija, 
označavamo ih kao l = 1, 2, ...,  Lt

i . Pretpostavka je da rizi-
ci od zaraze na omiljenim lokacijama koje pojedinac može 
da izabere tokom intervala posete, nisu međusobno pove-
zani. Kako pojedinac i može da bude samo na jednoj lokaciji 
u određeno vreme i postoji verovatnoća da se na odabranoj 
lokaciji zarazi, verovatnoće da se pojedinac i zarazi na ra-
zličitim lokacijama u istoj lokacijskoj grupi isključuju jedna 
drugu. Tako možemo da izračunamo verovatnoću zaraze za 
pojedinca i u lokacijskoj grupi , ,t g

id  kao:
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1t
iS −  je verovatnoća da pojedinac i bude osetljiv na zarazu na 

dan simulacije t – 1. Kako je dat dnevni raspored posećivanja 
lokacija od strane pojedinca, može se pretpostaviti da je, u 
svakom intervalu kretanja pojedinca, faza njegove zaraženo-
sti u uzajamnoj vezi samo sa prethodnim intervalom. Stoga 
koristimo , ,t g

id  da pokažemo osetljivost pojedinca nakon nje-
gove posete grupi g, kao što sledi:
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Onda je: 
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U skladu sa jednačinama (3), (4), (5) i (7),
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Na nacrtu prirodnog toka bolesti prenosive vazdušnim pu-
tem (isto kao i velike boginje), prikazanoj na slici 3, svako 
stanje zaraze pojedinca prikazano je pomoću verovatnođe da 
bude zaražen. Nakon izloženosti, osetljivi pojedinac i prola-
zi kroz latentni period (Et

i ) pre nego što bude zaražen, nakon 
čega sledi period zaraze pre pojave simptoma (It

Pi), a kraju 
dolazi do stanja zaraženosti. Pacijenti sa ozbiljnim simpto-
mima upućuju se u bolnicu i bivaju izolovani (It

Hi), a ljudi sa 
simptomima zaraze upućuju se u kućnu izolaciju (It

Qi). U tom 
slučaju ne razmatra se stopa smrtnosti.

Jednostavan slučaj gde tri pojedinca posećuju četiri lokacije 
u okviru dve lokacijske grupe prikazan je na slici 4.

Epidemija je modelovana diskretno uz navedeni vremenski 
interval od jednog dana. Stanje svakog pojedinca u procesu 
oporavka od zaraze u tekućem vremenskom intervalu zavi-
si od stanja pojedinca u prethodnom vremenskom intervalu. 
Stoga, proces prenošenja postaje Markovljev lanac. Verovat-
noća prenošenja u okviru Markovljevog lanca za jednu osobu 
može se predstaviti pomoću sledećih jednačina:
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pojedinac i na dan t, osetljiv, izložen (latenan), u fazi pre po-
jave simptoma, ima simptome zaraze, hospitalizovan, u ku-
žnoj izolaciji, i da se oporavio ili je odstranjen iz socijalne 
mreže na dan t. Oznake 1/θ, 1/ϕ i 1/γ predstavljaju period la-
tentne zaraze, period zaraze pre pojave simptoma, i ukupan 
period zaraze. Oznake ϖ i ϑ predstavljaju stopu hospitalizaci-
je i stopu kućne izolacije. Prema jednačini (8) imamo:
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gde η′j,L predstavlja verovatnoću posećivanja lokacije nakon 
kućne izolacije. Ako je l kuća osobe j, onda je η′j,L = 1, ina-
če je η′j,L = 0.

Jednačina (10) navedena je kao model objedinjene mreže 
kontakata u zatvorenom prostoru i model prenošenja bo-
lesti. Taj model koristi verovatnoće da pojedinci i i j pose-
te lokaciju l, što predstavlja ηi,L i ηj,L, iz modela verovatnoće 
kontakata u okviru mreže kontakata u zatvorenom prostoru.

Slika 3. Prirodni tok bolesti izazvane zarazom koja se prenosi vazdu-
šnim putem. Pretpostavljamo da tokom prirodnog toka bolesti izazva-
ne zarazom koja se prenosi vazdušnim putem osetljivi pojedinac pro-
lazi kroz latentni period (Et

i , 11,6 dana) nakon samog izlaganja, za-
tim sledi stanje pojave simptoma (It

Pi, 2,49 dana), i na kraju dolazi sta-
nje zaraženosti tokom koga se pojavljuje osip (It

Ci, 18,3 dana). Oba sta-
nja – stanje pojave temperature i stanje osipa smatraju se zaraznim sta-
njima [26]. Zaraženi pojedinci se ili oporavljaju ili umiru (Rt

i). Pretpo-
stavljamo da će u osnovnom scenarju epidemije, 50% pacijenata sa osi-
pom biti hospitalizovano i stavljeno u izolaciju (It

Hi), a da će 95% od pre-
ostalih pacijenata biti u kućnoj izolaciji (It

Qi); tokom ovog drugog peri-
oda osoba će ostati kod kuće i neće posećivati nijednu drugu lokaciju.  

(doi:10.1371/journal.pone.0162481.g001)

Ulazni parametri
Radi testiranja modela mreže kontakata u zatvorenom pro-
storu, statistički podaci koji opisuju grupe stanovništva i lo-
kacijske grupe prikupljeni su iz Sektora Hong Konga za popis 
stanovništva i statistiku, i iz drugih studija u vezi sa ovom 
temom. Intenzitet ventilacije na lokacijama procenjene su 
razmatranjem odgovarajućih merenja na terenu izvršenih u 
Hong Kongu (videti datoteku S1). Sledeće vrednosti defini-
sane su kao polazne stope ventilacije: 0,7 izmene vazduha po 
satu (ACH) u 1 ACH u restoranima, 1 ACH u prodavnicama, 
4 ACH u prevozu, i 1,4 ACH na drugim javnim lokacijama. 
Za razliku od prilaza zasnovanog na uzročniku koji zastupa-
ju Eubank i dr. [18], ulazni podaci za naš jednostavan model 
mreže su minimalni. Nas ne zanimaju tačni izbori aktivnosti, 
način putovanja, odlazak i procena (i/ili vreme) izbora, pra-
ćenje automobila itd.

Veliku teškoću u primeni Vels‑Rejlijeve jednačine za naše po-
trebe predstavlja dobijanje smislene stope stvaranja kvantu-
ma. Ista se može proceniti iz izveštaja o epidemijama, ali za 
neke bolesti su procenjene vrednosti raznih epidemija zna-
čajno različite [10, 12, 25, 27–29]. Razlog za takve značajne 
varijacije mogu da budu razlike u pod‑sojevima virusa, respi-
ratorne aktivnosti (broj i distribucija veličine kapljica ili ka-
pljičnih jezgara kod nultog pacijenta) [30, 31], stanje zaraze 
kod pacijenata koji su bili izvor zaraze [32], moguće posto-
janje super‑prenosilaca [33], uslovi u okruženju kao što su 
temperatura ili vlaga, koji se odnose na stopu opstanka vi-
rusa ili bakterija [34], i značajne nesigurnosti predviđenih 
uslova ventilacije [28]. Prema tome, procenjena stopa stva-
ranja kvantuma iz izveštaja o epidemijama ne mora da bude 
pogodna za analizu dimamike prenošenja u okviru stanov-
ništva. 

U interventnim studijama, osnovni reproduktivni broj Ro, uo-
bičajeno se koristi kao pokazatelj sposobnosti prenošenja za-
raze [35]. Prenošenje (širenje) bolesti putem socijalne mreže 
uglavnom se procenjuje pomoću efektivnog reproduktivnog 
broja. Međusobna povezanost stope stvaranja kvantuma i 
Ro može se, za izbijanje bolesti u jednoj prostoriji, izračuna-
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ti objedinjavanjem Vels‑Rejlijeve jednačine i modela komo-
re [28]. To nas je inspirisalo da predložimo alternativni prilaz 
dobijanju stope stvaranja kvantuma. Pretpostavili smo je kod 
prenosilaca zaraze, tokom epidemije bolesti, stopa stvara-
nja kvantuma konstantna. U Hong Kongu smo napravili ta-
kav model epidemije uzevši u obzir pretpostavku da se bolest 
prenosi samo putem vazduha. Simulacije smo izveli koristeći 
niz stopa stvaranja kvantuma od 1, 2, ili 3 kvantuma po satu. 
Vrednosti osnovnog reproduktivnog broja izračunatog za 
svaku od navedenih simulacija bile su 2,22, 4,03 i 5,83. Za-
tim je utvrđena uzajamna veza između osnovnih reproduk-
tivnih brojeva i stopa stvaranja kvantuma Q.

Taj niz procenjenih osnovnih reproduktivnih brojeva slaže se 
sa uobičajenim usvojenim vrednostima prenosa velikih bogi-
nja, koje se nalaze u rasponu od 3,5 do 10 [26, 35, 36]. 

Rezultati
Struktura mreže kontakata u zatvorenom prostoru

Od našeg modela nastao je dvostrani grafikon sa dva tipa po-
lja, ljudi i lokacija. U našem slučaju, sve lokacije su zatvoreni 
prostori. Ljudi se povezuju po lokacijama (zatvoreni prosto-
ri), a zatvoreni prostori po ljudima. Da bismo razumeli osnov-
nu karakteristiku strukture ove mreže, napravili smo fiksnu 
mrežu GI,L, na osnovu mreže verovatnoće interakcije na ni-
vou ljudi‑lokacija, G–   I,L, koristeći nasumične brojeve da stvo-
rimo fiksne linije između povezanih čvorišta koja označavaju 
pojedince i dvorišta koja označavaju lokacije u mreži G–  I,L. Ste-
pen distribucije mreže GI,L, prikazan je na slici 5B. Stepena-

Hipotetički scenario izbijanja  
pretpostavljene epidemije bolesti koja se  
prenosi putem vazduha 

U ovoj studiji, uzimamo kao pretpostavku kompletnu osetlji-
vost celokupnog stanovništva. U osnovnom scenariju izbija-
nja epidemije, stope izmene vazduha na različitim vrstama 
lokacija postavljene su tako da budu u skladu sa podacima 
iz ispitivanja intenziteta ventilacije (videti datoteku S1). Si-
mulacija osnovnog slučaja epidemije izvedena je na osnovu 
modela kontakata u zatvorenom prostoru bez ikakvih mera. 
Prikazujemo epidemiološku krivu izbijanja bolesti, zaraže-
nost pojedinaca u različitim grupama stanovništva, i rizik od 
zaraze na različitim vrstama lokacija (slika 6). 

Promene u dnevnim brojevima pojedinaca u svakoj od faza 
zaraženosti prikazane su na slici 6(a). Vrhunac zaraze u za-
jednici događa se 154 dana nakon pojave prvog prenosioca 
zaraze u toj zajednici. Većina ljudi u zajednici je zaražena, 
a epidemija traje oko 500 dana. Prema slici 6(b), prvo ras-
te stopa zaraženosti među učenicima, ali je broj prenosilaca 
zaraze najveći kod kancelarijskog osoblja, a najmanji među 
onima koji borave kod kuće.

Među različitim lokacijama, kod kuće su rizici dobijanja za-
raze najveći, zatim slede učionice i kancelarije. Rizici od za-
ražavanja osoblja u restoranima, prodavnicama, na javnim 
mestima, i u sistemima transporta ovde nisu navedeni, jer su 
podaci navedeni na slici 6(c) izračunati korišćenjem vreme-
na izlaganja opšte populacije, pre nego osoba onih koji rade 
na ovim lokacijama.

Slika 4. Izračunavanje verovatnoće prenošenja zasnovano na različitim pretpostavkama. (a) Jedno-
stavan primer režima posećivanja lokacija od strane pojedinaca A, B, i C. Pojedinac A je osetljiv na 
zaraze, a postoji verovatnoća da su i pojedinac B i pojedinac C prenosioci zaraze. Svaki od ova tri po-
jedinca u svom dnevnom rasporedu ima dva intervala posećivanja lokacija. Svakog dana simulaci-
je oni mogu da izaberu da posete bilo lokaciju J ili K iz grupe 1 u prvom intervalu, i lokaciju H ili M 
iz grupe 2 u drugom intervalu. Verovatnoća da pojedinac A poseti lokaciju J definisana je kao ηA,J. 
(b) Dijagram metode za izračunavanje rizika da pojedinci B i C zaraze pojedinca A (puna strelica) i 
međusobna povezanost promenljivih (isprekidana strelica) su dati u okviru Pretpostavki od 1 do 4.  

doi:10.1371/journal.pone.0162481.g004

sta distribucija lokacije na grafikonu GI,L, 
bolje se uklapa u distribuciju zakona i 
moći nego stepenasta distribucija sta-
novništva na grafikonu GI,L, što se slaže 
sa nalazima do kojih su došli Eubank i dr. 
[18]. Na grafikonu lokacije nema mer-
nih oznaka, što znači da nekoliko loka-
cija (dvorišta) ima puno „posetilaca”, ali 
da većina lokacija ima relativno „malo” 
posetilaca. Eubank i dr. raspravljali su 
o tome da uklanjanje lokacija sa više od 
100 stepeni (posetilaca) može da popra-
vi ove rezultate. Takva struktura mreže 
može da predstavlja otkrovenje u pogle-
du kontrole zaraze [18], npr., na lokaci-
jama sa više od 100 stepeni potrebna je 
bolja ventilacija. 

Grafikon ljudi‑ljudi GI,L se onda može na-
praviti povezivanjem pojedinaca koje po-
vezuju opšte lokacije GI,L sa stepenastom 
distribucijom; rezultat je prikazan na sli-
ci 5(c). Grafikon kontakata među ljudima 
liči na veoma povezanu (ne bez mernih 
oznaka) mrežu sveta u malom. Eubank 
i dr. [18] napomenuli su da je vakcinaci-
ja putnika na daleke destinacije ključna 
za kontrolu zaraze. Naša studija ne može 
da potvrdi ovaj zaključak, jer u modele 
ne uključujemo razdaljinu prilikom pu-
tovanja. Međutim, kako Hong Kong ima 
efikasan javni prevoz i malu površinu ze-
mljišta (manje od 1000 km2), za većinu 
lokacija koje pojedinac posećuje potreb-
no je do sat vremena putovanja. Grafi-
kon ljudi–ljudi prilično se dobro uklapa u 
predviđanja navedena u [18]. Šum izme-
đu dve stepenaste distribucije mogao je 
biti uveden razdvajanjem stanovništva i 
lokacija u posebne odeljke. 
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Slika 5. Stepenasta distribucije na grafikonu ljudi-lokacija. (a) Stepena-
sta distribucija pojedinaca sa različitim brojevima lokacija koje posećuju 
na dnevnoj bazi. (b) Stepenasta distribucija lokacija sa različitim broje-
vima posetilaca (na dan) na dvostrukoj logaritamskoj skali. (c) Stepena-
ste distribucije na grafikonu kontakata među ljudima na dvostrukoj lo-
garitamskoj skali. U Hong Kongu ma 6.857.100 ljudi i 2.923.035 lokacija. 

doi:10.1371/journal.pone.0162481.g005

Efekti povećavanja intenziteta ventilacije  
u okviru scenarija srednje transmisije
Efekti na osnovu različitih metoda kontrole prikazani su na 
slici 7. Stopa udara zaraze, δ, vreme maksimalne zaraženo-
sti, TP (dan), i procenat maksimalne zaraženosti, λP, prema 
Politikama od A do P navedeni su u tabeli 1. Efekti kontrole 
povećanja intenziteta ventilacije na jednoj vrsti lokacije (Po-
litike od A do H) pod uslovima srednje transmisije prikazani 
su na slici 7(a). Povećanje intenziteta ventilacije na 5 ACH 
(Politika A) ili 10 ACH (Politika G) u svim kućama predsta-
vlja delotvorni metod smanjenja epidemije, pomoću koga je 
značajno smanjen udar (oko 50%). Međutim, razlike između 
ove dve politike nisu značajne. Povećanje intenziteta venti-
lacije u svim kancelarijama sa 1 ACH na 5 ACH odlaže vre-
me maksimalne zaraženosti, ali ne smanjuje mnogo ukupnu 
stopu udara.

Povećanje intenziteta ventilacije na svim lokacijama, pri-
kazano na slici 7(b), efikasnije je u odlaganju maksimalne 
zaraženosti nego kontrola ventilacije na bilo kojoj vrsti lo-
kacije, jer na samom početku epidemije smanjuje brzo pre-
nošenje bolesti u velikim dvorištima. Politike udvostručenja 
intenziteta ventilacije (Politika I), primena 8 litara u sekun-
di po osobi na svim lokacijama (Politika L), i primena 12 li-
tara u sekundi po osobi na svim lokacijama (Politika M) su 
sve mnogo delotvornije nego povećanje intenziteta ventila-
cije domaćinstva – u kući na 5 ACH (oko 85 litara u sekundi 
po osobi; videti datoteku S1). Povećanje stope provetravanja 
u kućama i kancelarijama umnogome odlaže i smanjuje mak-
simalnu zaraženost i ima kontrolni efekat sličan efektu poli-

tike primene 3 ACH na svim lokacijama (Politika J). Primena 
5 ACH na svim lokacijama (Politika K) će smanjiti epidemiju. 

Slika 6. Osnovni scenario dinamike izbijanja pretpostavljene epidemije 
bolesti prenosive vazdušnim putem u Hong Kongu. (a) Očekivani procen-
ti osetljivih, izloženih, zaraznih i oporavljenih osoba. (b) Očekivani pro-
centi prenosilaca zaraze u svakoj grupi stanovništva. (c) Prosečni rizici 
zaražavanja na lokacijama koje pripadaju različitim lokacijskim grupama.   

doi:10.1371/journal.pone.0162481.g006

Poređenje efekata povećanja  
intenziteta ventilacije sa izolacijom  
i masovnom vakcinacijom
Kada stopa stvaranja kvantuma iznosi 2 kvantuma na sat, 
epidemiološke krive dnevnih procenata prenosilaca zaraze 
pod različitim politikama kontrole (tabela 2) prikazane su na 
slici 7(c). Efekti kontrole u okviru svih metoda pod različitim 
stopama stvaranja kvantuma prikazani su u tabeli 2.

Mogućnost kontrole epidemije pomoću izolacije ograniče-
na je u scenarijima srednje i visoke transmisije, čak i ako se 
u izolaciju stavi 90% prenosilaca zaraze koji imaju osip (13% 
stanovništva u stanju maksimalne zaraze, 2 kvantuma na sat) 
i ako se 50% prenosilaca zaraze u fazi pre pojave simptoma 
stavi u kućnu izolaciju (5% stanovništva u stanju maksimal-
ne zaraženosti, 2 kvantuma na sat). Takođe, efekat masov-
ne vakcinacije zavisi od mogućnosti raspodele vakcinacije. 
Vakcinisanje 100.000 osetljivih osoba na dan može da sma-
nji zarazu u sva tri slučaja, dok davanje 10.000 vakcina na 
dan može samo da smanji epidemiju u okviru scenarija niske 
transmisije; u scenarijima srednje i visoke transmisije, vak-
cinisanje doprinosi smanjenju stopa udara manjem od 20%.

Tabela 2 pokazuje da veći intenziteta ventilacije mogu zna-
čajno da smanje prenošenje bolesti; konkretno, ventilacija 
može da odloži i smanji maksimalnu zaraženost. Povećanje 
intenziteta ventilacije u domaćinstvima (Politika VEN 1) u 
velikom obimu može da eliminiše epidemiju u uslovima ni-
ske stope transmisije, a pod uslovima srednje ili visoke sto-
pe transmisije, efikasnije je nego izolacija (Politika ISO) ili 
vakcinacija (Politika VAC 1). Istovremena primena izolacije 
i povećanje intenziteta ventilacije u domaćinstvima (Politika 
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COM 1) umnogome ograničava epidemiju u sva tri slučaja, a 
i broj izolovanih pojedinaca je 50 puta manji (manje od 0,4% 
stanovništva) nego kad se primenjuje isključivo izolacija pod 
uslovima scenarija srednje transmisije bolesti.

Slika 7. Efekti kontrole povećanih intenzuteta ventilacije, izolacije 
i vakcinacije u okviru stopa stvaranja kvantuma od 2 kvantuma po 
satu. (a) Dnevni procenti prenosilaca zaraze pod uslovima osnov-
nog scenarija i politike kontrole povećanja ontenziteta ventilacije 
na jednoj lokaciji (politike od A do H). (b) Uslovi osnovnog scenari-
ja i intenziteta povećanja ventilacije na svim lokacijama ili na nekoli-
ko vrsta lokacija (Politike od I do P). Krive za Politike K i P su ravne. 
(c) Različite metode kontrole ventilacije, izolacije i vakcinacije. Krive 
za Politike VAC3, VEN2, VEN3, i COM2 su skoro ravne (nije prikazano). 

doi:10.1371/journal.pone.0162481.g007

Diskusija
Ventilacija je delotvorna mera, posebno prilikom  
visoke stope transmisije

U ovoj studiji, u slučaju kada se bolest prenosi u potpunosti 
vazdušnim putem, pokazalo se da povećanje intenziteta ven-
tilacije daje slične ili čak bolje rezultate kontrole oboljevanja 
nego izolacija i vakcinacija. Štaviše, intenziteti ventilacije 
u kućama, učionicama i kancelarijama mogu da dostignu 5 
ACH samo otvaranjem prozora [37] ili putem odgovarajućeg 
dizajna sistema za ventilaciju [38,39], što je lakše, pogodni-
je, i ekonomičnije od izolacije 12% stanovništva ili masovne 
vakcinacije. Dalje, u uslovima niske stope transmisije, i izo-
lacija i vakcinacija daju prihvatljive rezultate kontrole obo-
ljevanja. 

Međutim, pri visokoj stopi transmisije, zaraza se brzo širi pre 
nego što se može sprovesti vakcinacija, a postojanje prenoše-
nja bolesti pre pojave simptoma ogranićava efekat izolacije. 
U ovom slučaju, kombinacija povećanih intenziteta ventila-
cije i izolacije daje najbolje rezultate kontrole oboljevanja i 
smanjuje opterećenje koje postavljaju zahtevi izolacije.

Važno je povećanje ventilacije na kritičnim lokacijama

Naše poređenje politika povećanja intenziteta ventilacije 
ukazuje na to da suštinski značaj ima primena ciljanih stra-
tegija kontrole na lokacije sa visokim rizikom od pojave za-
raze. Domaćinstva su najvažnije lokacije za kontrolu zaraze 
u zajednici, i to zbog dužih perioda izlaganja, izolacije preno-
silaca zaraze u samom domaćinstvu, i, najvažnije, zbog uloge 
domaćinstava u povezivanju mreže prenošenja zaraze. Sto-
pa provetravanja može se lako povećati na 5 ACH primenom 
prirodnog provetravanja [40, 41].

Suprotno od toga, učionice i kancelarije imaju ulogu u pove-
zivanju malih dvorišta (domaćinstava) sa srednjim i velikim 
dvorištima u mreži. U učionicama, zaraza se razvija u ranoj 
fazi, kao što je prikazano na Slici 6, možda zbog mreža kon-
takata u zatvorenom prostoru i intenziteta ventilacije koji se 
primenjuje u učionicama. U svim učionicama, ukoliko preno-
silac zaraze uđe u učionicu, kod ostalih učenika zaraza će se 
brzo razviti (zbog dugačkog vremena izlaganja i malog in-
tenziteta ventilacije) pri čemu su uslovi prenosa zaraze slič-
ni u različitim učionicama (slični intenziteta ventilacije po 

Tabela 1. Različite metode kontrole ventilacije i njihova delotvornost pod uslovima stope stvaranja kvanta od 2 kvanta/h

Politika Sadržaj politike Stopa udara,δ Vreme maks. zaraženosti Tp (na dan) Procenat maksimalne zaraženosti,λp
Osnovna 93,76% 154 24,90%

Politika A1 Kuće, 0,7–5 ACH 52,05% 206 7,97%

Politika B Učionice, 2–5 ACH 93,19% 158 23,54%

Politika C Kancelarije, 1–5 ACH 92,63% 186 23,47%

Politika D Restorani, 15 ACH 92,80% 159 23,22%

Politika E Prodavnice, 1–5 ACH 93,48% 156 24,48%

Politika F Javna mesta, 1,4–5 ACH 93,62% 155 25,63%

Politika G Kuće, 0.7–10 ACH 43,56% 211 6,30%

PolicyH Prevozna sredstva, 4–10 ACH 92,76% 163 23,07%

Politika I Sve lokacije, duplo 73,06% 290 10,61%

Politika J
Prevozna sredstva, 4 ACH

43,11% 464 3,86%
Druge lokacije, 3 ACH

Politika K Sve lokacije, 5 ACH 0,28% 1989 <0,01%

Politika L Sve lokacije, 8 L/(s·osoba) 80,50% 319 12,95%

Politika M Sve lokacije, 12 L/(s·osoba) 55,32% 587 4,79%

Politika N Kuće i učionice, 5 ACH 43,49% 209 5,77%

Politika O Kuće i kancelarije, 5 ACH 37,36% 426 3,89%

Politika P Kuće, učionice i kancelarije, 5 ACH 19,33% 1198 0,67%
1 Politika A (kuće,0,75 ACH) znači povećanje stopa provetravanja u svim kućama sa 0,7 ACH na 5 ACH.

doi:10.1371/journal.pone.0162481.t001
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osobi). Lee i Chang [42] naveli su da je prirodna ventilaci-
ja efikasna za povećanje intenziteta ventilacije u učionica-
ma. Kako kancelarije predstavljaju veoma velika dvorišta u 
mreži, smanjenje rizika od zaraze u kancelarijama odložiće 
maksimalnu zaraženost. Stoga je povećanje intenziteta ven-
tilacije u domaćinstvima ključno za zaštitu javnosti od zara-
ze bolestima koje se prenose vazduhom, dok primena ciljanih 
metoda kontrole kao što je povećanje intenziteta ventilacije 
na velika dvorišta u okviru lokacija, može da odloži rast epi-
demiološke krive i tako obezbedi vreme da se javnost pripre-
mi za epidemiju. 

Prednosti i ograničenja naših prilaza

Prednost našeg modela mreže kontakata u zatvorenom pro-
storu je to što je potreban samo mali broj podataka da se kre-
ira model mreže kontakata u zatvorenom prostoru za veliki 
grad, i da se istovremeno obuhvati šema kontakata hetero-
gene populacije i nesigurnost strukture mreže.

Mreža kontakata u zatvorenom prostoru u Hong Kongu ima 
veči broj polja sa većim stepenom kontakata nego što ima 
mreža kontakata na nivou ljudi‑ljudi u Portlandu [18]. Vi-
soko povezan grafikon, razvijen tokom ove studije, poten-
cijalno je povezan sa navikama stanovnika Hong Konga da 
se obično hrane van kuće, i sa njihovim navikama korišćenja 
javnog prevoza. 

Naši ograničeni ulazni podaci (tj. broj lokacija, učestalosti 
posete lokacija) i naše pretpostavke (tj. broj omiljenih loka-
cija), mogu da utiču na tačnost topologije naše mreže. Do-
datne studije mogu da rešavaju ovaj problem korišćenjem 
detaljnijih podataka ili uklapanjem mreže u istraživanje ma-
njeg obima u okviru stvarne mreže kontakata. U ovoj studiji 
takođe nije razmotrena geografska raspoređenost kontaka-
ta, koja može da ima značajan uticaj na dinamiku prenoše-
nja zarazne bolesti [43,44]; pomoću ovog modela ne mogu 
se predvideti lokalne epidemije. Neophodne su buduće stu-
dije radi procene geografskih aspekata mreže socijalnih kon-
takata i uloge mogućih dvorišta prenošenja zaraze koja nisu 
uključena u ovu studiju, kao što su bolnice. 

U okviru modela naše mreže kontakata nije sprovedena si-
mulacija kontakata između prijatelja zbog teškoće utvrđi-
vanja broja prijatelja koje pojedinac može da ima u svojoj 
podgrupi i van nje, kao i zbog nedostatka podataka o istrači-
vanju društva. Takođe je teško utvrditi aktivnosti okupljanja 
u smislu učestalosti i lokacije. Slično tome, ne razmatraju se 
ni različitosti između pojedinaca. U model mreže kontakata 

u zatvorenom prostoru nisu uključene godine starosti zbog 
nedostatka podataka o godištima pojedinaca u okviru sva-
ke podgrupe stanovništva. Pored toga, istorija vakcinisanja 
svake osobe i prisustvo lica koja su veoma zarazna, značajno 
utiču na predviđanje epidemije. Složeniji model se može kre-
irati kada budu dostupne detaljnije informacije. 

Iako je urađeno poređene samo ograničenog broja načina 
primene mera, jer se u ovoj studiji prevashodno bavimo po-
većanjem intenzitetom ventilacije efekti drugih načina pri-
mene mera kao što su zatvaranje škola, ulaženje u trag 
kontaktima, ultraljubičasto germicidno zračenje, i nošenje 
maski mogli bi biti predmet procene u istoj mreži socijalnih 
kontakata. 

Značajno ograničenje ove studije je i to što smo pošli od 
pretpostavke da se bolest (slično kao i velike boginje) preno-
si samo putem vazduha. U stvarnosti, respiratorne infekcije 
mogu imati više mogućih puteva prenošenja [45, 46]. Dina-
mika prenošenja i efekti kontrolisanja pomoću različitih me-
toda mogu se menjati zajedno sa dominantnim putem ili 
putevima prenošenja. Međutim, cilj ove studije je da pokaže 
delotvornost koju ventilacija, kombinovana sa drugim nači-
nima primene mera u kontroli moguće epidemije bolesti pre-
nosive vazdušnim putem, ima na mrežu socijalnih kontakata, 
kao i da pokaže našu sposobnost da u teoriji simuliramo ra-
zličite scenarije. U drugoj studiji ovih autora [47], ispitiva-
na je uloga ventilacije u kontrolisanju gripa koji se delimično 
prenosi vazdušnim putem; otkriveno je da povećanje inten-
zoiteta ventilacije značajno utiče na dinamiku prenošenja, 
čak i kada udeo prenošenja putem vazduha iznosi samo 20% 
ukupnog rizika od zaražavanja. Pored toga, kako metodolo-
gija kreiranja mreže kontakata u zatvorenom prostoru data 
u ovoj studiji sadrži podatke i o individualnom režimu soci-
jalnih kontakata, i o rizicima prenošenja zaraze u lokalnoj 
sredini, za velike gradove bi se mogla usvojiti slična metodo-
logija kreiranja modela onih respiratornih infekcija kod kojih 
postoji više puteva prenošenja. 

U primeni Vels‑Rejlijevog modela procene stope lokal-
ne transmisije, odabir stope stvaranja kvantuma još uvek 
je suštinski problem. U većini studija primenjene su stope 
stvaranja kvantuma iz istorijskih podataka o epidemijama 
[10, 25, 28, 48, 49]. Ova metoda bi mogla dovesti do prece-
njivanja infektivnosti bolesti zbog efekta super‑prenosioca 
[33]. Štaviše, broj slučajeva epidemije sa dovoljno podata-
ka potrebnih za procenu stope stvaranja kvantuma je veoma 
mali, pri čemu će taj mali broj statističkih podataka doprineti 
značajnim predrasudama. Međutim, parametri o epidemija-

Tabela 2. Efekti izolacije, vakcinacije, i ventilacije na stopu udara (δ), dan maksimalne zaraženosti (Tp), i procenat prenosilaca zaraze na dan Tp(λp) u uslo-
vima različitih stopa stvaranja kvantuma

Politika Niska stopa transmisije  
(1 kvant na sat)

Srednja stopa transmisije  
(2 kvanta na sat)

Visoka stopa transmisije  
(3 kvanta na sat)

δ [%] Tp λp [%] δ [%] Tp λp [%] δ [%] Tp λp [%]

Osnovna 70,83 303 9,59 93,76 154 24,90 97,47 113 32,70

Politika ISO (Izolacija)1 1,15 897 0,04 72,34 190 14,47 79,48 203 16,51

Politika VAC 1 (Vakcinacija 10.000 ljudi na dan)2 23,23 323 2,43 74,58 156 19,18 84,56 116 28,25

Politika VAC 2 (50.000 ljudi na dan) 0,02 129 <0,01 6,00 153 1,40 34,24 121 10,78

Politika VAC 3 (100.000 ljudi na dan) Smanjena Smanjena 2,72 100 0,94

Politika VEN 1 (kuće, 5 ACH) 9,01 365 0,58 52,05 206 7,97 73,10 148 16,37

Politika VEN 2 (kuće, kancelarije i učionice, 5 ACH) Smanjena 19,33 1198 0,67 60,53 372 7,88

Politika VEN 3 (sve lokacije, 5 ACH) Smanjena 0,28 1989 <0,01 33,63 554 2,69

Politika COM 1 (ISO + VEN 1) 0,16 1462 <0,01 5,63 372 0,37 24,81 281 2,46

Politika COM 2 (ISO + VEN 2) Smanjena Smanjena Smanjena
1 Izolacija 90% prenosilaca virusa sa osipom, kućna izolacija 50% pacijenata sa temperaturom.
2 Masovna vakcinacija sprovedena 20 dana nakon što je prvi prenosilac zaraze ubačen u model. Pretpostavka je da stopa zaštite putem vakcinacije iznosi 95% 
[26]. Pretpostavka je da procenat ljudi koji prihvataju da budu vakcinisani iznosi 80%. 

doi:10.1371/journal.pone.0162481.t002
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ma drugih zaraznih bolesti, kao što je osnovni reproduktivni 
broj, dobro su dokumentovani za epidemije zaraznih bolesti 
u prošlosti. U ovoj studiji, obezbeđujemo metodu za ispitiva-
nje uzajamnih veza između osnovnog reproduktivnog broja i 
stope stvaranja kvantuma.

Stvaranje kvantuma u prethodnoj epidemiji može se proce-
niti iz osnovnog reproduktivnog broja ponovnim kreiranjem 
mreže socijalnih kontakata tokom perioda epidemije. 
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Grejanje Kragujevca – zamena uglja prirodnim gasom  
imperativ budućeg razvoja grada

Kragujevac heating – replacing coals with natural gas  
imperative for future city development

Dr Marin A. IVOŠEV, dipl. inž. maš., Energetika doo, Kragujevac

Ključne reči: 
grejanje gradova; energetska 
i ekološka efikasnost; zamena 

mazuta i lož ulja; komprimovani 
prirodni gas (CNG); obnovljivi 

prirodni gas

Proizvodnja toplote u Kragujevcu je, sve do devedesetih godina prošlog veka, služila za tri osnovne, 
tada, životne potrebe u gradu: grejanje stambenih i društvenih objekata, grejanje proizvodnih 
objekata Fabrike automobila, Fabrike oružja i Fabrike kamiona i tehnološke potrebe tih fabrika. Do 
tog vremena prvi stepen konverzije energije odvijao se godišnjim sagorevanjem blizu 200.000 tona 
uglja, 10.000.000 normalnih kubnih metara prirodnog gasa i oko 9.000 tona mazuta.

Kako sve to izgleda danas? 

Četiri aspekta: aspekat energetske efikasnosti, ekonomske (finansijske) isplativosti, ekološke 
održivosti i bezbednosti zdravlja radnika i stanovnika u užem i širem regionu toplane.

Navedeni podaci ukazuju na veliku nesrazmeru između potrebnih snaga izvora toplote u odnosu 
na instalisanu snagu korisnika, velike materijalne troškove, malu energetska efikasnost izvora 
i prenosa toplote, nedozvoljene emisije opasnih i štetnih produkata sagorevanja, veliku starost 
opreme, malu bezbednost i ugroženo zdravlje radnika i stanovnika naselja grada u užem i širem 
okruženju toplane. Najvećim delom zbog korišćenja uglja.

Idejno rešenje se sastoji od tri nova, manja, dislocirana izvora toplote (kotlarnica) na prirodni gas, 
umesto sadašnje centralne kotlarnice Zastava, koja koristi ugalj. Jedan od glavnih zaključaka rada 
je uslov da tokom projektovanja i primene novih razvojnih oblasti te vrste, istovremeno i u svakom 
trenutku, mora da postoji integrisani pristup povezan sa sve četiri navedene oblasti (energetske, 
ekološke, ekonomske i bezbednosne) i da je, u ovom trenutku, zamena energenata uglja i mazuta 
sa prirodnim gasom, jedini pravi izbor za poboljšanja energetske, ekološke i fnansijske efikasnosti 
proizvodnje toplote za grejanje, za životnu sredinu, za čuvanje prirode i zdravlja ljudi. imperativ 
budućeg razvoja i života grada Kragujevca. Međutim, treba istaći da bi prirodni gas postao 
imperativ održivog razvoja grada Kragujevca potrebno je uspostaviti uslove i pokrenuti učešće 
obnovljivog prirodnog gasa u ukupnoj potrošnji gasa i supstituciji korišćenja ugljla. 

Key words: 
city heating; energy and 

environmental efficiency; fuel 
oil and fuel oil replacement; 

compressed natural gas (CNG); 
renewable natural gas

Until the 1990s, heat production in Kragujevac served for the three basic, needs in the city: heating 
of residential and community buildings, heating of production facilities of the Automobile Factory, 
the Arms Factory and the Truck Factory, and the technological needs of these factories. By this 
time, the first stage of energy conversion was the annual usage of about 200,000 tonnes of coal, 
10,000,000 normal cubic meters of natural gas and about 9,000 tonnes of fuel oil. 

What does it all look like today? 

There are four aspects: energy efficiency, economic (financial) cost – effectiveness, environmental 
sustainability, and health and safety of workers and residents in the immediate and wider district 
heating plant. 

These data indicate a large disproportion between the required heat source power compared to 
the installed power of the user, high material costs, low energy efficiency of the heat source and 
transmission, illicit emissions of hazardous and harmful combustion products, high equipment age, 
low safety and compromised health of workers and residents settlements of the city in the narrow 
and wider surroundings of the heating plant. Mostly due to the use of coal. 

The conceptual design consisting are three new, smaller, dislocated sources of heat (boiler room) 
on natural gas, instead of the present central boiler house Zastava, on coal. The main conclusions 
of the paper is the condition that during the design and implementation of new development 
areas of this kind, at the same time and at all times, there must be an integrated approach 
related to all four of these areas (energy, environmental, economic and security) and that in this 
instantaneously, the replacement of coal and fuel oil with natural gas, the only right choice for 
improving the energy, environmental and financial efficiency of heat production for heating, for the 
environment, for the protection of nature and human health, as well as an imperative for the future 
development and life of the city of Kragujevac. However, it should be emphasized that in order for 
natural gas to become an imperative for sustainable development of the city of Kragujevac, it is 
necessary to establish relevant conditions and initiate the participation of renewable natural gas in 
total gas consumption and substitution of coal use.

BI BLID 0350–1426 (206)
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1. Uvod
Krajem prošlog veka, tada Zastava Energetika doo, troši-
la je godišnje: oko 200.000 tona uglja, 9.000 tona mazuta, 
10.000.000 nm3 prirodnog gasa, 150.000.000 kWh električne 
struje. Ujedno je proizvodila i 300.000.000 nm3 komprimova-
nog vazduha i 7.000.000 m3 demineralizovane i dekarboni-
zovane vode. Konverzija energije, za potrebe grejanja grada, 
za potrebe grejanja administrativnih i proizvodnih obje-
kata tadašnje Zastave, kao i potrebe tehnologije prozvod-
nje automobila, naoružanja i kamiona, iznosila je, tada, oko 
1.200.000.000 kWh, godišnje, a imala je na raspolaganju 300 
MW instalisane snage izvora.

Danas (greje se samo grad i mali delovi nekadašnje Zasta-
ve), energetski i ekološki aspekt proizvodnje toplote, izgle-
da ovako: potrošnja 70.000 tona uglja, mazuta 8.000.000 kg, 
prirodnog gasa 5.000.000 nm3, električne struje 43.000.000 
kWh i 250.000 m3 vode. Instalisana snaga izvora toplote je 
oko 100 MW, a konverzija energije goriva u energiju toplote 
se vrši u iznosu od oko 500.000.000 kWh godišnje.
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Slika 1. Konverzija energije [MWh/god.]

Upoređenjem dva vremenska perioda grejanja grada Kragu-
jevca, danas imamo sledeće relacije: (a) ista je struktura ko-
rišćenih energenata i pogonskih goriva, (b) ista vrsta opreme 
industrijskih parnih kotlova za proizvodnju toplote, (c) ista 
ukupna instalisana snaga izvora toplote, (d) isti toplotni pa-
rametri proizvedene pregrejane vodene pare, (e) ista geo-
grafska lokacija izvora toplote, ali (f) smanjena struktura 
korisnika toplote za grejanje, (g) smanjena potrebna snaga 
toplotnih izvora (h) smanjena potreba za maksimalne vred-
nosti parametara pregrejane pare, grejnog energenta za da-
našnje potrebe daljinskog centralnog grejanja.

Ove navode ilustruju slika 1 i tabela 1, a ceo naredni tekst 
i prikazani podaci u radu, se odnose na kotlarnicu Zastava. 
Ovaj izvor toplote pokriva između 60% i 70%, ukupnog kon-
zuma energije korisnika grejanja. Energent koji se koristi je 
ugalj, a podrška sagorevanju je mazut.

2. Šta je problem
2.1. Definicija problema

Svaki energetski sistem ili objekat pojedinačno, pa i „Ener-
getike“ doo, oslanja se na tri ključna prametra kvaliteta: (a) 
energetsku efikasnost, (b) ekološku efikasnost i (c) ekonom-
sku ili finansijsku efikasnost konverzije energije, odnosno 
proizvodnje toplote. 

Slika 2. Parametri kvaliteta energetskih sistema

U praksi su sva tri navedena pojma povezani uzročnoposle-
dično. I svaki pojam za sebe, pojedinačno, osim zajedno, ne 
daje pravu sliku kvaliteta konverzije hemijske energije gori-
va u toplotu. Slika 3 ilustruje osnovne tehnološke celine ko-
tlarnica Zastava. Ključni problem, kao posledica, javljaju se, 
praktično veoma nepovoljni, pokazatelji sve tri oblasti neefi-
kasnosti: i energetske, i ekološke, i ekonomske (finansijske). 

A glavni uzrok čini energent ugalj.

2.2. Kvalitet konverzije energije Energetike doo 

2.2.0. Uvodne napomene

Dana 27. februara 2015.godine Vlada Republike Srbije do-
nela je Odluku o preuzimanju vlasničkog prava na društveni 
kapital Energetike doo, u iznosu od 82,63%. 18. juna 2015. 
godine, Vlada Republike Srbije i Fond za razvoj su zaključili 
Ugovor o novom organizovanju Energetike doo Kragujevac, 
u drzavno preduzeće, nakon čega je imenovan i konstitui-
san novi upravljački organ preduzeća – Skupština Energe-
tike doo. 

Razvojne aktivnosti Energetike doo, od tada su se odvijale u 
tri oblasti (tri aspekta: energetski, ekološki i ekonomski) i 
šest strateških pravaca: (a) korišćenje odgovarajućeg, kva-
litetnijeg i jeftinijeg uglja i ekološki čistijih energenata, (b) 
sanacija dugova iz prethodnih perioda, (c) poboljšanje ener-

Tabela 1. Osnovni radni parametric izvora toplote – danas

R. 
b.

Kotlarnica Broj kotlova Instalisana snaga Godina proizvodnje Radni parametri izvora toplote Radni parametri  
grejnog fluida

(interni naziv) [kom.] [MW] [god.] Vrsta [bar] [°C] [°C] Naziv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zastava 5 305 1961–2081 Pregr. para 35 450

Vr
el

a 
vo

da
 1

40
/8

0

Ugalj

2 Klinički centar 6 35,2 1966–2009 Vrela voda 8,5/3,5 115/90 Mazut/pririrodni gas

3 Aerodrom 2 15 2010 Vrela voda 10,5/7 140/110 Mazut/pririrodni gas

4 Erdoglija 3 40,1 1979–2009 Vrela voda 10,5/7 115/90 Mazut/pririrodni gas

5 Centralna radionica 2 15 2008 Vrela voda 7/5 115/90 Mazut/pririrodni gas

6 Stanovo 2 3,2 2012 Vrela voda 9/6 140/90 Mazut/pririrodni gas

7 Ukupno 20 413,5
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getske i ekološke efikasnosti proizvodnje toplote, (d) mera 
štednje i smanjenja troškova poslovanja (e) korišćenja ob-
novljivih vidova energije i (f) uvođenja novih tehnologija 
praćenja i elektronskog upravljanja daljinskih sistema vrelo-
vodnog grejanja. 

2.2.1 Aspekt 1. Postojeća energetska efikasnost  
– TEŠKA MISIJA

Postojeća energetska efikasnost kotlarnice Zastava se naj-
bolje identiikuje na osnovu dva parametra. (a) Stepena is-
korišćenja kotlova u poslednjih deset godina i (b) ukupnih 
gubitaka toplote celokupnog sistema daljinskog centralnog 
grejanja, merenih na četri energetska nivoa („Senkijev dija-
gram“). Jedan i drugi pokazatelj ilustruju slike 5 i 6, a suštinu 
problema energetske (ne)efikasnosti čini stepen iskorišćenja 
kotlova (0,65%) i ukupna energija toplote koja se predaje ko-
risnicima i naplati (0,35%).
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Slika 5. Stepen iskorišćenja kotlova kotlarnice Zastava [%]

Osim navedenih oblasti i parametara efikasnosti grejanja, 
praktični podaci izgledaju ovako: količina uglja po jedinici 
proizvedene toplote kreće se između 0,23 i 0,34 kg/kWh pro-
izvedene toplote, mazuta između 0,015 kg/kWh i 0,03 kg/
kWh proizvedene toplote, količina električne struje između 
0,041 kWh/kWh i 0,049 kWh/kWh i količina vode od 0,009 

Mazut
2%

Ugalj
98%

Slika 4. Udeo potrošnje energenata  
kotlarnice Zastava

kg/kWh do 0,0013 kg/kWh proi-
zvedene toplote. Količina predate 
toplote na pragu korisnika izno-
si između 126 kWh/m2 i 142 kWh/
m2 godišnje po kvadratnom metru 
grejne površine.

2.2.2 Asppekt 2. Postojeća ekološka 
efikasnost – NEMOGUĆA MISIJA

Postojeća ekološka efikasnost pro-
izvodnje toplote u kotlarnici Za-
stava, može da se identifikuje kroz 
sledeće pokazatelje: (a) veliki in-
dustrijski parni kotlovi, stari izme-

đu 40 i 60 godina, (b) energent ugalj, (c) parametri radnog 
fluida 35 bara, 450 °C, 60 MW instalisana snaga, (d) elektro-
filteri za prečišćavanje pepela dimnih gasova, (e) ne postoji 
oprema za odumporavanje opasnih i štetnih produkata sago-
revanja, (f) pneumatski sistem za lagerovanje i odvoz pepe-
la iz objekta kotlarnice. 

Potencijalna energija goriva

ENERGETSKI NIVO I

ENERGETSKI NIVO II

ENERGETSKI NIVO IV

Gubici od kotlova do TEC-a II 6%

Gubici u gradskoj mreži 10%

Gubici toplote u kotlu 40–45%

35–40%

100%

ENERGETSKI NIVO III
Gubici toplote na TEC-u II 4%

Korisna toplota

Slika 6. Gubici toplote celokupnog sistema daljinskog vrelovodnog cen-
tralnog grejanja iz kotlarnice Zastava („Senkijev dijagram“)

Još neke činjenice:

 – I kada su elektrofilteri maksimalno pogonski spremni, 
efiksnost odvajanja pepela je desetostruko manja od pro-
jektovane 

 – Od 100.000 tona uglja, stvori se između 25.000 i 30.000 
tona pepela 

Slika 3. Tehnološka šema kotlarnice Zastava
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 – Najteži uslovi rada u Energetici doo su upravo na manipu-
lacijama ugljem i pepelom 

 – Grad Kragujevac, unazad 40 godina, nema izgrađenu grad-
sku deponiju za pepeo, pa se sve količine pepela odlažu, 
uglavnom, na poljoprivredna zemljišta regiona grada Kra-
gujevca.

Slika 7. Elektrofilteri

Slika 8. Izgled deponije uglja i pepela u samom centru grada Kragujevca
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Slika 9. Količine produkata sagorevanja [kg/god.]

Sva dosadašnja merenja emisija opasnih i štetnih produkata 
sagorevanja se obavljaju dva puta goišnjeo čini veliki nedo-
statak, obzirom da se u praksi proizvodnja toplotese oba-

vlja u vremenskom trajanju od cca 2.800 sati. Nedostatak 
ovih merenja je i to što se za njih vrše posebna podešava-
nja parametara rada kotlova kao i fizička čišćenja unutra-
šnjosti kotlova.

Na slikama 10 i 11 data su dva primera izmerenih parame-
tara emisija, kada nisu vršene posebne pripreme, a slika 12 
pokazuje odnos količina pepela u toplanama četiri naša, naj-
veća grada.
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Slika 10. Izmerene i granične vrednosti emisije pepela [mg/m3]
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Slika 11. Izmerene i granične vrednosti emisije SO2 [mg/m3]
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Slika 12. Količine pepela [mg/god.]

2.2.3 Aspekt 3. Postojeća ekonomska (finansijska) efikasnost  
– AMBIS

U poslednjih 15 godina knjigovodstveni troškovi Energetike 
doo iznosili su između 2 i 5 milijardi RSD godišnje. Struktu-
ra navedenih troškova je prikazana na slici 15. 

Poslovni rashodi (troškovi), u poslednjih 15 godina, iznosili 
su 1,5–2,9 milijardi, RSD godišnje. Pošto je ključni zaključak 
rada i imperativ budućeg razvoja grejanja grada Kragujev-
ca, zamena uglja i mazuta sa prirodnim gasom, osnovni po-
kazatelj tehnoekonomske opravdanosti, ekološke održivosti i 
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tri nove lokacije u gradu: (1) jedna 
između Druge tehničke škole i reke 
Lepenice, instalisane snage kotlo-
va oko 40 MW, za pravac LEPENICA. 
(2) druga u krugu kasarne „Radomir 
Putnik“, za pravac ERDOGLIJA oko 
30MW i pravac CENTAR oko 50 MW 
i (3) treća u krugu iza objekta Prve 
tehničke škole, PMF‑a i Fakulteta in-
ženjerskih nauka oko 20 MW, za po-
trebe gornjeg dela grada. 

Svi kotlovi su predviđeni na prirodni 
gas, alternativa mazut.

3.2 Potencijalna potrošnja  
prirodnog gasa 

Podaci iz proračuna potrošnje prirod-
nog gasa sistematizovani su i prika-
zani u tabeli 3.

3.3. Potrebna investiciona ulaganja 

Projekcija potrebnih finansijskih ula-
ganja u implementaciju projekta, 
data je u tabeli 4.

3.4. Uporedna potrošnja  
električne struje

Potrošnja električne struje je jedan 
od ključnih uticaja na tehnoekonom-
sku opravdanost zamene energena-
ta uglja i mazuta sa prirodnim gasom 
i dislokaciju jednog centralnog izvo-
ra toplote na tri (ili četiri) nova. Upo-
redna potrošnja kotlarnice Zastava 
i dislociranih kotlarnica na prirod-
ni gas, prikazana je u tabeli 5. Služi 
za dalji obračun troškova navedenih 
energenata, jednih i drugih kotlar-
nica.

3.4. Uporedni ukupni troškovi 
kotlarnice na ugalj i prirodni gas

Iznos troškova na ugalj i mazut (ko-
tlarnice Zastava) i troškova (na pri-
rodni gas, dislociranih kotlarnica), 
prikazani su u tabeli 6. Iz ovih poda-
taka se izračunavaju uštede na ime 
direktnih troškova zamene energe-
nata.

Slika 15 ilustruje prethodne navode 
sistematizovane numeričke parame-

Tabela 2 Samo poslovni rashodi [RSD/god.]

R. b. Trosak 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

1 Troškovi osnovnog 
materijala I 795.000.000 743.469.780 705.982.202 731.000.000 742.000.000

2 Troškovi goriva i energije 626.000.000 580.210.488 418.764.167 552.000.000 515.000.000

3 Troškovi osnovnog 
materijala II 44.000.000 30.638.984 27.549.196 23.000.000 21.000.000

4 Troškovi zarada 604.000.000 557.160.048 520.526.760 546.000.000 633.000.000

5 Troškovi proizvodnih 
usluga 63.000.000 67.348.665 50.497.591 89.000.000 81.000.000

6 Troškovi amortizacije 219.000.000 220.405.698 214.610.180 142.000.000 143.000.000

7 Nematerijalni troškovi 52.000.000 112.917.158 120.015.164 114.000.000 143.000.000

8 Ukupno 2.403.000.000 2.312.150.821 2.057.945.260 2.197.000.000 2.278.000.000

Tabela 3. Rezultati proračuna potrošnje prirodnog gasa

Energent
Količina Donja tolotna moć Cena I Cena II η Troškovi goriva

Jedinica Iznos Jedinica Iznos Jedinica Iznos Jedinica Iznos − [RSD/god.]

Ugalj [kg/god.] 90.000.000 [kJ/kg] 13.500 [RSD/kg] 8,5 [RSD/kWh] 2,3 0,6 765.000.000

Prirodni gas [nm3/god.] 22.500.000 [kJ/nm3] 33.300 [RSD/nm3] 45 [RSD/kWh] 4,74 0,9 1.012.500.000

Tabela. 4 Struktura investicionih ulaganja [RSD]

R. b. Naziv Trajanje meseci [RSD] [€] [%]

1 Projektna dokumentacija, dozvole… 3 12.000.000 100.000 1,1

2 Građevinski radovi 6 85.000.000 708.333 7,8

3 Mašinski radovi 12 900.000.000 7.500.000 82,5

4 Elektro radovi 4 87.840.000 732.000 8,1

5 Puštanje u pogon i probni rad 1 2.940.000 24.500 0,3

6 Praćenje rada, evidentiranje parametara rada 6 2.940.000 24.500 0,3

7 Ukupna investicija   1.090.720.000 9.089.333 100

Tabela 5. Prosečna potrošnja električne struje [kWh/god.]

R. b.
Godina 2012. 2013. 2014. Srednja vrednost

Kotlarnica/jed.mere [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%] [kWh] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zastava ukupno 12.149.159 81,41 12.061.369 82,47 11.261.749 83,02 11.824.092 82,3

2 TEC 2             4.259.667 29,6

3 Zastava kotlarnica             7.563.000 52,6

4 Erdoglija 526.820 3,53 583.691 3,99 491.007 3,62 533.839 3,7

5 Centralna radionica 258.350 1,73 256.158 1,75 193.963 1,43 236.157 1,6

6 Avala 9.777 0,07 0 0 0 0 3.259 0,02

7 Aerodrom 644.000 4,32 213.760 1,46 96.320 0,71 318.027 2,2

8 Stanovo 99.900 0,67 122.520 0,84 107.100 0,79 109.840 0,8

9 Bubanj 77.521 0,52 77.187 0,53 76.285 0,56 76.998 0,5

10 Bolnica 1.157.801 7,76 1.311.301 8,97 1.338.723 9,87 1.269.275 8,9

11 Ukupno dislociranih kotlarnica 14.923.328   14.625.986   13.565.147   2.547.395  

12 Svega (1 +11)             14.371.487  

finansijske isplativosti dobiće se upoređivanje poslovnih ras-
hoda (troškova) uglja i mazuta sa troškovima eksploatacije i 
održavanja kada je energent prirodni gas.

Troškovi poslovanja iz Bilansa godišnjeg uspeha sa ugljem i 
mazutom sistematizovani su i prikazani u tabeli 2, a ilustro-
vani na slici 14. 

3. Šta je rešenje problema
3.1. Izbor novog tehnološkog koncepta grejanja.  
Kratak tehnički opis

Rešenje sadrži tri osnovne grupe aktivnosti: (a) zamena in-
dustrijskih parnih kotlova sa vrelovodnim kotlovima (b) 
zamena energenata uglja i mazuta sa prirodnim gasom i (c) 
dislokacija postojećih izvora toplote sa lokacije Zastava, na 

tre direktnih troškova u tabeli 6. Izračunavanjem razlika se 
da zaključiti da je veće umanjenje troškova električne stru-
je, vode, investicionog održavanja, zarada i troškova mazu-
ta, od uvećanja troškova samo prirodnog gasa u odnosu na 
ugalj. Pozitivna razlika umanjenja i povećanja troškova izno-
si 3.900.000 €. Ovaj iznos praktično predstavlja finansijsku 
uštedu troškova eksploatacije i održavanja grejanja grada 
Kragujevca na prirodni gas. 

3.5. Vreme otplate investicije

Vreme otplate investicije se dobija na osnovu projektova-
nih ušteda u iznosu od 3.900.000 €/god. i potrebnih investi-
cionih ulaganja u izgradnju novih kotlarnica u iznosu od cca 
9.000.000 €. Da se zaključiti da je vreme otplate investicije 
izmedju dve i tri godine. 
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4. Zaključak
1. Ako bi se radile dalje i detaljnije uporedne analize ener-
getske, ekološke i ekonomske opravdanosti, održivosti i is-
plativosti ovog projekta, dalo bi se zaključiti, nesporno, da je 
konverzija (zamena) uglja i mazuta, sa prirodnim gasom, za 
grad Kragujevac, višestruko opravdana, finansijski isplativa, 
ekološki održiva i fizički izvodljiva. 

2. Ako se gleda još dalje, na putu traganja održivosti naših 
razvojnih vizija i praktičnih rešenja projekata, uporedno sa 
rešavanjem problema u poljoprivredi i stočarstvu, budućnost 
je u jednom mladom, novom, tehnološkom idealu – biogasu. 

Zašto? 

Zato što svi numerički parametri i praktične mogućnosti im-
plementacije ovog i svih drugih vrsta ovakvih projekata, uka-
zuju na njihove pozitivne efekte. Na žalost ne postoje još i 
numerički izraženi, najvažniji parametri. Zdravstveni. Oni 
koji, više od svih prikazanih, preporučuju ovaj projekat. 

Oni koji bi trebali da ukazuju na to, koju vrednost ima čove-
kova životna sredina, priroda i njegovo zdravlje. 

Zato što naučnici čitavog Sveta, više od četrdeset godina 
ukazuju (i niko ih ozbiljno i ne demantuje) na gotovo apoka-
liptičnu budućnost planete zemlje ukoliko se i dalje budu ig-
norisali zakoni prirode.

Zato...

...što je zagađenje vazduha, prema navodima Svetske zdrav-
stvene organizacije, najveći pojedinačni ekološki zdravstve-
ni rizik po čovečanstvo. Prema ovim podacimau u svetu kao 
posledica udisanja zagađenog vazduha, svake godine, umire 
blizu 7 miliona ljudi, a isti toliki broj, zbog iste posledice, živi 
manje 3 do 6 godina. I zato što i u Srbiji, prema ovim poda-
cima, kao posledica zagađenja vazduha, prerano umire oko 
5.400 ljudi, godišnje.

I na kraju, treba istaći da nešto važno kao i sve prethodno. U 
novi koncept grejanja grada Kragujevca, već u bliskoj buduć-
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Slika 13. Struktura 15 najvećih troškove Energetike doo [RSD/god.]

Troškovi
osnovnog

materijala I

Troškovi
osnovnog

materijala II

Troškovi
zarada

Troškovi
proizvodnih

usluga

Troškovi
amortizacije

Nematerijalni
troškovi

Troškovi
goriva i
energije

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000 795.000.000

626.000.000

44.000.000

604.000.000

63.000.000

219.000.000

52.000.000

633.000.000

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Slika 14. Poslovni rashodi [RSD/god.]



 kgh 2/2020  177

nosti mora da se sve više primenjuju ekološki čiste tehnolo-
gije i obnovljivi izvori energije sa vizijom održive budućnosti. 
Umesto fosilnog prirodnog gasa u Republici Srbiji, sa ob-
novljenom snažnom poljoprivredom, posebno stočarstvom, 
korišćenje obnovljivog prirodnog gasa treba da postepeno 
postane prioritetno [12, 13]. Stoga, treba istaći da bi prirodni 
gas postao imperativ održivog razvoja grada Kragujevca po-
trebno je uspostaviti uslove i pokrenuti učešće obnovljivog 
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Slika 16. Vreme otplate investicije

jekat strategija razvoja do 2020. godine, Zastava Energeti-
ka, Kragujevac 2000.

[12] Todorović, M., Harmonizacija ruralnog i urbanog razvoja uz 
korišćenje obnovljivih vidova energije za prilaz integralno odr-
živom razvoju uključujući stočarstvo, Akademija inženjer-
skih nauka Srbije, 2019.

[13] *** https://afdc.energy.gov/fuels/natural_gas_renewa-
ble.html

kgh

Tabela 6. Uporedni (stari i novi) troškovi [RSD/god.]

R. b. Konto Naziv troška
Ugalj i mazut Prirodni gas

[RSD/god.] [€/god.] [RSD/god.] [€/god.]

1 2 3 4 5 6 7

1 51106 Ostalog materijali 9.585.901 79.883 7.668.721 63.906

2 51107 Ostali materijali za održavanje 19.905.110 165.876 15.924.088 132.701

3 51101 Troškovi uglja 765.000.000 6.375.000 0 0

4 51302 Troškovi prirodnog gasa 0 0 1.012.500.000 8.437.500

5 51301 Troškovi struje 336.811.977 2.806.766 202.087.186 1.684.060

6 51303 Troškovi vode 38.487.692 320.731 9.621.923 80.183

7 51401 Rez. delovi za tekuće održavanje 2.537.733 21.148 2.030.186 16.918

8 51402 Rez. delovi za investic.održavanje 7.453.121 62.109 5.962.497 49.687

9 53104 Troškovi šljake i pepela 8.483.932 70.699 0 0

10 53105 Troškovi PTT impulsa 1.433.561 11.946 143.356 1.195

11 53201 Tekućeodržavanje 6.998.649 58.322 5.598.919 46.658

12 53202 Investiciono održavanje 42.184.171 351.535 33.747.337 281.228

13 54502 Jubilarne nagrade 4.698.011 39.150 1.409.403 11.745

14 55201 Osiguranje imovine 4.512.347 37.603 1.128.087 9.401

15 55505 Zagađivanje životne sredine 10.316.553 85.971 5.158.276 42.986

16 52001 Bruto zarade 604.000.000 5.033.333 241.600.000 2.013.333

17 51102 Utrošak mazuta 208.542.157 1.737.851 54.000.000 450.000

18 – SVEGA 2.070.950.915 17.257.924 1.598.579.979 13.321.500
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Slika 15. Uporedni direktni troškovi dveju vrsta kotlarnica [€/god.]

prirodnog gasa u ukupnoj potrošnji 
gasa i supstituciji korišćenja ugljla. 
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Slika 1. Raspodela potrošnje energije u predmetnoj pivari

Slična tematika obrađena je i iz drugog ugla [2], gde je istra-
živan uticaj strategije upravljanja evaporativnim kondenza-
torima na performanse rashladnog postrojenja. Izvršeno je 
poređenje sistema koji radi na temperaturi kondenzacije od 

1. Uvod
Rashladna postrojenja su poznata kao veliki potrošači elek-
trične energije, a u pivari koja je predmet razmatranja, udeo 
rashladnog postrojenja u ukupnoj potrošnji električne ener-
gije je 25% (slika 1). Imajući to u vidu, optimizacijom pro-
cesa hlađenja i vršne potražnje za rashladnom energijom, 
mogu se ostvariti značajne finansijske uštede, kao i smanje-
nje pritiska na životnu sredinu, kao posledice niže potrošnje 
električne energije. 

Optimizacija procesa hlađenja u predmetnom radu se odno-
si na promene radnih režima postrojenja, konkretno sniža-
vanje potisnog pritiska kompresora i promene u režimu rada 
kondenzatora.

Vanjur i Sovilj su u svom radu [1] razmotrili više aspekata 
optimizacije rashladnog postrojenja na primeru velike piva-
re. Prilikom rekonstrukcije rashladne instalacije u pivari, iz-
rađena su dva odvojena sistema za hlađenje koja rade u dva 
režima isparavanja. Na ovaj način omogućeno je da kompre-
sori rade sa višim stepenom korisnosti uz smanjenje potro-
šnje električne energije.

* Autor: damir.kovcic@yahoo.com

* Ovaj rad je pobedio na Nacionalnom studentskom takmičenju održanom 
u okviru 50. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH (4–6. decembra 
2019) i predstavljaće Republiku Srbiju, Društvo za KGH i Fakultet tehnič-
kih nauka na REHVA-inom studentskom takmičenju 2020.

Optimizacija rashladnog postrojenja  
primenom regulacije potisnog pritiska kompresora

Optimization of cooling plant by applying  
head pressure control on compressor

Damir KOVČIĆ*, Miroslav KLJAJIĆ,  
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

Ključne reči: 
pivarstvo; rashladna postrojenja; 

vijčani kompresor; regulacija 
potisnog pritiska

Industrijska rashladna postrojenja su veliki potrošači električne energije i njihova optimizacija 
može doprineti značajnim uštedama u potrošnji električne energije. Ovaj rad se bazira na primeru 
optimizacije rashladnog postrojenja u okviru pivare u Novom Sadu, a korišćenjem tehnike 
snižavanja potisnog pritiska kompresora promenom temperature kondenzacije. Na taj način se 
postiže povoljniji koeficijent hlađenja a samim tim i racionalizacija u potrošnji električne energije. 
Predmet istraživanja je rashladni sistem amonijak – glikol, rashladnog kapaciteta 5.180 kW, u 
radnom režimu amonijaka na temperaturama –8 °C/+35 °C, i glikola u rasponu od –4 °C do 
+1 °C. Na osnovu izračunatih rashladnih potreba i stvarne potrošnje energije u jednoj kalendarskoj 
godini pivare, izračunata je potencijalna ušteda ukoliko se postrojenje vodi pomoću promenljivog 
potisnog pritiska i temperature vlažnog termometra, umesto dosadašnjim ručno podešenim 
nepromenljivim potisnim pritiskom. Ovim načinom upravljanja radom postrojenja moguće je 
ostvariti uštede od približno 7%.

Key words: 
brewery; chiller; scroll compressor; 

head pressure control

Industrial refrigeration plants are large consumers of electricity and their optimization can 
contribute to significant savings in electricity consumption. This paper is based on the example 
of optimization of a cooling plant within a brewery in Novi Sad, using the technique of lowering 
the head pressure of the compressor by changing the condensing temperature. In this way, a 
more favorable cooling coefficient can be achieved and consequently rationalization in electricity 
consumption. The subject of research is the ammonia – glycol cooling system, with a cooling 
capacity of 5,180 kW, in ammonia operating mode at temperatures of –8 °C/+35 °C, and glycol 
in the range of –4 °C to +1 °C. Based on calculated cooling needs and actual energy consumption 
in one calendar year of the brewery, the potential savings were calculated if the plant was 
operated using a variable head pressure and wet bulb thermometer temperature, instead of the 
current manually adjusted fixed head pressure. With this way of operating the plant, savings of 
approximately 7% can be achieved.

BI BLID 0350–1426 (206)
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2. Namera rada i predmetno postrojenje
U okviru istraživanja ispitana je mogućnost za optimizaciju 
rashladnog postrojenja u okviru pogona za proizvodnju piva, 
pivare u Novom Sadu. Namera je da se za predmetno postro-
jenje ispita i izračuna potencijalno povećanje koeficijenta 
hlađenja, primenom regulacije potisnog pritiska kompresora 
koji bi bio vođen pomoću temperature vlažnog termometra.

U pitanju je rashladni sistem amonijak–glikol, rashladnog 
kapaciteta 5.180 kW, u radnom režimu amonijaka na tem-
peraturama –8 °C/+35 °C, koji je vođen zadatim fiksnim po-
tisnim pritiskom, kako bi se održala temperatura glikola u 
rasponu –4 °C do +1 °C. Sistem je izveden sa tri paralelno ve-
zana vijčana kompresora koji se koriste za podizanje pritiska 
amonijaka nakon čega amonijak odlazi u četiri kondenzator-
ske sekcije, evaporativnog tipa. Nakon kondenzatora, amo-
nijak se sabirnim cevovodom transportuje do ekspanzionih 
ventila gde dolazi do ekspanzije i pothlađivanja amonijaka 
na željenu temperaturu. Ispod separatora nalaze se potoplje-
ni isparivači u kojima se odvija razmena toplote sa sekundar-
nim fluidom (30% propilen glikol).

3. Mesto hlađenja u procesu proizvodnji piva
Osnovna sirovina za proizvodnju piva je ječmeni slad, koji se 
nakon dopreme u pivaru priprema za mlevenje i ukomljava-
nje. Zatim se vrši bistrenje komine koja je spremna za kuva-
nje. Nakon kuvanja na temperaturi od 100  °C, sladovinu je 
u kratkom vremenskom intervalu potrebno ohladiti na tem-
peraturu od +20 °C, kako bi je doveli na temperaturu u ko-
joj se obavlja dodavanje kvasca. Nakon hlađenja, sladovina 
se cevovodima transportuje prema fermentorima, pri čemu 
se aeriše i dodaje joj se kvasac. U toku fermentacije kvasac 
konzumira šećer i pretvara ga u alkohol i CO2, a kao nuspro-
izvod nastaje toplota. Toplota podiže temperaturu i pritisak 
u fermentoru. S obzirom da je proces fermentacije potreb-
no zadržati u okviru recepture koja podrazumeva određe-
ne temperature i pritiske, neophodno je zadate parametre 
održavati pomoću rasteretnih ventila i sistema za hlađenje. 
Ugljen dioksid koji nastaje kao produkt fermentacije se ce-
vovodima transportuje do postrojenja za rekuperaciju CO2, 
gde se prečišćava, utečnjava i u tom obliku skladišti na tem-
peraturi od –23  °C. Nakon završetka primarne fermentaci-
je mlado pivo se hladi na temperaturu u rasponu od –1,5 °C 
do 0 °C, kako bi se ubrzalo taloženje preostalog kvasca i bi-
strenje. Taj proces se naziva odležavanje piva. Pre punjenja 
u ambalažu u procesu proizvodnje piva potrebno je filtrira-
ti pivo do receptom definisane mutnoće, nakon čega se pivo 

pasterizuje na temperaturi od približno +74  °C. Na kraju, 
pivo se ponovo hladi i pakuje u ambalažu.

4. Optimizacija regulacijom potisnog pritiska
Optimizacija rada kompresora se zasniva na regulaciji poti-
snog pritiska uz promene u režimu rada kondenzatora. Teh-
nika se bazira na smanjenju utrošenog rada kompresora, a 
povećanju rada kondenzatora. Cilj je smanjenje potrošnje 
električne energije od strane kompresora, koja se ostvaru-
je uz svesno povećanje potrošnje električne energije na eva-
porativnim kondenzatorima. Zbog razlike u angažovanim 
snagama elektromotora kompresora i kondenzatora mogu-
će je ostvariti uštede u ukupnoj potrošnji električne energi-
je sistema.

Na slici 2 izvršeno je poređenje dva amonijačna ciklusa 
koji započinju na istom usisnom pritisku (Ti = T’i = –5  °C,  
pi = 3,5 bar), ali imaju različite pritiske kondenzacije  
(Tk = 22 °C i pk = 9,1 bar, odnosno T’k = 35 °C i p’k = 13,5 bar). 
Dve vrednosti pritiska kondenzacije predstavljaju najbolji i 
najgori scenario za posmatrani rashladni kompresor (min. i 
maks. dozvoljen pritisak kondenzacije).

U slučaju nižeg pritiska kondenzacije, razmenjena količi-
na toplote u isparivaču odnosno specifični rashladni kapaci-
tet iznosi qe = 1.152,7 kJ/kg, dok u drugom slučaju pri višem 
pritisku kondenzacije specifični rashladni kapacitet iznosi  
q’e = 1.090,3 kJ/kg. Razumljivo, kompresor angažuje veću ko-
ličinu električne energije kada radi na većim pritiscima. Iz 
podataka dobijenih od strane proizvođača opreme, na nižoj 
vrednosti pritisaka kompresor angažuje 340 kW snage, dok 
na pritisku od 13,5 bara angažovana snaga iznosi 413 kW 
(slika 3). Drugi važan parametar je pad volumetrijskog pro-
toka kroz kompresor sa porastom pritiska. Za ove dve granič-
ne vrednosti pritiska, pad protoka iznosi 1,4%. 
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Slika 3. Promena angažovane snage u zavisnosti od potisnog pritiska 
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Slika 2. Dijagram pritisak – entalpija za amonijak

29,4  °C u odnosu na standardna 
postrojenja koja rade na 35  °C. 
Izveden je zaključak, da je pre-
dimenzionisanjem evaporativnih 
kondenzatora i regulisanjem po-
tisnog pritiska kompresora, mo-
guće ostvariti značajne uštede u 
potrošnje električne energije.

Grupa autora [3] je demonstri-
rala pristup frekventne regulaci-
je, gde optimalan potisni pritisak 
kompresora, kao zadati parame-
tar evaporativnih kondenzatora, 
predstavlja povoljan balans izme-
đu povećane angažovane snage 
kompresora i angažovane ener-
gije za pokretanje višebrzinskih 
i frekventno vođenih ventilato-
ra na evaporativnim kondenza-
torima. 
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Uprosečen
rashladni kapacitet [kW]

Uprosečen dnevni broj radnih
sati kompresora [h/dan]

Kapacitet 
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14
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Slika 5. Prosečan potrebni rashladni kapacitet i radni sati kompresora

5. Proračun rashladnih potreba pivare
Prvi korak je izračunavanje maksimalno potrebne količi-
ne rashladne energije u pivari kako bi se odredile rashlad-
ne potrebe u zavisnosti od nivoa proizvodnje. Ceo rashladni 
sistem izveden je tako da se svi rashladni procesi odvijaju po-
moću sekundarnog rashladnog fluida (30% mešavina propi-
len glikol–voda). Za usvojen kapacitet proizvodnje od preko 
1.000.000 hL/god., proračunate su potrebni rashladni kapa-
citeti ključnih potrošača u pivari a rezultati su prikazani u ta-
beli 1.

Tabela 1. Potrebni rashladni kapaciteti svih potrošača rashladne energije

Naziv potrošača Potrebni rashladni kapaciteti [kW]

Hladnjak vode za hlađenje sladovine 596

Sudovi za fermentaciju i odležavanje piva 719

Stanica za rekuperaciju CO2 240

Stanica za čuvanje i propagaciju kvasca 150

Klimatizacija objekta 900

6. Proračun potrošnje energije,  
pri fiksnom potisnom pritisku
Kako bi se odredile mesečne potrebe za rashladnom energi-
jom, pri sadašnjoj praksi upravljanja (fiksni potisni pritisak), 
proračunate su dnevne potrebe za rashladnom energijom u 
zavisnosti od nivoa proizvodnje. Tabela 2 prikazuje pregled 
rashladnih potreba u zavisnosti od obima proizvodnje.

Tabela 2. Dnevne potrebe za rashladnom energijom u zavisnosti  
od proizvodnje

Broj šarži u toku dana # 7 6 5 4

Zapremina uvarka hL 500

Količina skuvanog piva hL 3.500 3.000 2.500 2.000

Hladnjak vode za hlađenje sladovine kWh 4.171 3.575 2.979 2.383

Sudovi za fermentaciju i  
odležavanje piva kWh 14.589 12.505 10.421 8.337

Stanica za rekuperaciju CO2 kWh 5.760 4.937 4.114 3.291

Stanica za čuvanje i  
propagaciju kvasca kWh 3.600 3.086 2.572 2.058

Klimatizacija objekta kWh 10.800 10.800 10.800 10.800

Potrošnja u letnjem režimu kWh 38.920 34.903 30.886 26.869

Potrošnja u zimskom režimu kWh 28.120 24.103 20.086 16.069

nih sati kompresora i prosečni potrebni rashladni kapacitet 
postrojenja.
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Slika 4. Mesečne rashladne potrebe pivare

Radni režim kompresora određen je na osnovu rashladnih 
potreba (poznatog rashladnog kapaciteta), usisnog i potis‑
nog pritiska. Usisni pritisak je izračunat iz izraza za rashlad-
ni kapacitet isparivača. S obzirom da su koeficijent prolaza 
toplote i površina izmenjivača poznate veličine moguće je 
izračunati srednju logaritamsku temperaturu. Pošlo se od 
osnovnog izraza za rashladni kapacitet, koji je u obliku:

Q = k A ΔΔtlog

gde su: 
Q –  rashladni kapacitet [W]; 
k –  koeficijent prolaza toplote [W/m2K]; 
A –  površina razmene toplote isparivača [m2];
Δtlog –  srednja logaritamska temperatura isparivača [–]. 

Srednju logaritamsku temperaturu kroz isparivač moguće je 
predstaviti kao količnik rashladnog kapaciteta isparivača i 
proizvoda površine isparivača i koeficijenta prolaza toplote:

log
Qt
kA

∆ =

Ukoliko se uzme u obzir da je u isparivačima temperatura 
na strani amonijaka konstantna [tul(NH3) = tiz(NH3) = ti(NH3)], 
a da su temperature propilen‑glikola pre i posle isparivača 
konstantne i iznose tul(PG) = 1 °C i tiz(PG) = –4 °C, srednju lo-
garitamsku temperaturu kroz hladnjak možemo odrediti sl. 
jednačinom:

3 3

3

3

i(NH ) iz(PG) i(NH ) ul(PG)
log

i(NH ) iz(PG)

i(NH ) ul(PG)

[ ] [ ]

ln

t t t t
t t t

t t

− − −
∆ =

−

−

Na osnovu navedenih izraza moguće je odabrati temperature 
isparavanja za potrebne rashladne kapacitete. Na taj način 

Broj radnih dana i nivo proizvod-
nje uzeti su iz istorijskih podataka 
pivare, kako bi se odredila dnevna 
i mesečna potreba za rashladnom 
energijom. Slika 4 prikazuje rashlad-
ne potrebe u jednoj proizvodnoj (ka-
lendarskoj) godini u zavisnosti od 
nivoa proizvodnje.

Sa slike 4 može se uočiti da pivara 
ima visoku sezonalnost i da rashlad-
ne potrebe pivare diktira prvenstve-
no obim proizvodnje, ali i godišnje 
doba jer leto zahteva i rad klima-
tizacije objekta. Prosečna potreba 
za rashladnom energijom izračuna-
ta je kao odnos potrebne rashlad-
ne snage i realnog broja radnih sati 
kompresora za određeni mesec. Na 
slici 5 je grafički prikazan broj rad-
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su određeni najčešći temperaturni režimi rada rashladnog 
postrojenja koji se mogu pojaviti u predmetnom rashladnom 
sistemu. Za interval srednjih logaritamskih temperatura Δtlog 
= –1,08 °C ÷ –3,41 °C, temperature isparavanja variraju u in-
tervalu ti(NH3) = –4,05 °C ÷ –5,50 °C. Koristeći prikazane rela-
cije i vrednosti, potisni pritisak se ručno podešava na fiksnu 
vrednost od strane operatera, a u odnosu na sezonske uslove 
tj. predefinisane vrednosti za određene mesece. Pregled rad-
nih parametara prikazan je u tabeli 3.

Zahvaljujući računarskom programu kompanije MYCOM (is-
poručilac kompresora), dobijeni su podaci rashladnog ka-
paciteta kompresora kao i angažovane snage na vratilu 
elektromotora kompresora u zavisnosti od usisnih i potisnih 
pritisaka, broja obrtaja elektromotora, kao i od nivoa opte-
rećenja kompresora čija se regulacija obavlja pomoću kli-
znog ventila.

Odabir vodećih i pratećih kompresora je izvršen tako da 
kompresori rade u najoptimalnijem režimu u zavisnosti od 
uslova. Vodeći kompresor je odabran tako da obezbeđuje 
maksimalnu efikasnost u zavisnosti od rashladnih potreba. 
Kompresori koji su instalirani u pivari nemaju mogućnost re-
gulacije promenom broja obrtaja, i jedini raspoloživi načini 
regulacije su kaskadno startovanje kompresora kao i klizni 
ventil pomoću kojeg se reguliše kapacitet. S obzirom da je 
kompresor koji ima regulaciju pomoću kliznog ventila neefi-
kasan kada je opterećen ispod 60% od svog nominalnog ka-
paciteta, upravo je rashladno opterećenje uticalo na odluku 
o korišćenju tog kompresora kao vodećeg. 

Za kondenzatore, određena je odgovarajuća kombinacija an-
gažovanja kondenzatora, kako bi na najefikasniji način odr-
žavali zadate parametre potisnog pritiska. To je urađeno 
na osnovu istorijskih podataka angažovanosti evaporativ-
nih kondenzatora i u zavisnosti od opterećenja kompresora. 
Na slici 6 je prikazana potrošnja električne energije po me-
secima.

7. Proračun potrošnje energije  
pri promenljivim potisnom pritisku
Regulacija potisnog pritiska kompresora je izvršena tako što 
je potisni pritisak podešavan u zavisnosti od spoljnih atmo-

sferskih uslova. Idealna temperatura kondenzacije se izra-
čunava, a za naše uslove ona iznosi +8  °C iznad izmerene 
temperature vlažnog termometra. 

Na taj način je redukovana potrošnja električne energije na 
elektromotoru kompresora, na račun povećanja potrošnje 
električne energije kondenzatora odnosno došlo je do sma-
njenja utrošenog rada kompresora, a povećanja rada kon-
denzatora. Razlika između ova dva rada predstavlja uštedu 
u potrošnji energije, što je rezultiralo u povećanju koefici-
jenta hlađenja. 

Prilikom ovog tipa regulacije neophodno je obratiti pažnju 
na minimalne dozvoljene pritiske u zavisnosti od tipa kom-
presora, kako bi bilo moguće odvajanje ulja od rashladnog 
fluida unutar separatora. Za predmetne kompresore tipa 
MYCOM VLD250‑N i VLD200‑N minimalni dozvoljeni poti-
sni pritisak je 8,1 bar [g] što za amonijak korespondira sa 
temperaturom od 22 °C. Na slici 7 grafički je prikazana razli-
ka između prethodno podešenih temperatura kondenzacije 
i izračunatih idealnih temperatura kondenzacije na osno-
vu prosečnih vrednosti temperatura vlažnog termometra 
po mesecima. Linija na 22 °C predstavlja ograničenje kom-
presora i nije dozvoljeno obaranje temperature kondenzaci-
je ispod ove granične vrednosti, bez obzira na atmosferske 
uslove. Drugim rečima, sve temperature kondenzacije koje 
se nalaze ispod 22 °C nisu uzete u razmatranje, kako bi se 
zaštitila oprema od eventualne štete tokom eksploatacije.
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Slika 7. Razlika između idealnih i predefinisanih  
temperatura kondenzacije
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4.036
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71.736
5,60
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4.960

72.069
4,90

Apr.
9.774

103.84
5,06

Maj
13.163
143.97

4,48

Jun
15.246
210.34

4,01

Jul
40.033
143.97

3,82

Avg.
74.672
203.44

3,34

Sep.
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92.772

3,99

Okt.
7.855

69.527
4,15

Nov.
5.502

77.280
5,06

Dec.
5.580

81.077
4,90

Slika 6. Potrošnja električne energije, sa fiksnim potisnim pritiskom

Tabela 3. Parametri rada postrojenja sa fiksnim potisnim pritiskom

Parametar bar [g] Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.

Potisni pritisak t 9 9 9 10 12 12 12 12 11 11 10 9

Temperatura kondenzacije °C 25,0 25,0 25,0 28,1 33,7 33,7 33,7 33,7 31,0 31,0 28,1 25,0

Srednja logaritamska temperatura – –1,43 –1,95 –1,35 –1,96 –1,96 –2,62 –2,04 –2,26 –1,45 –1,21 –1,82 –1,50

Temperatura isparavanja °C –4,2 –4,5 –4,2 –4,5 –4,5 –5,0 –4,5 –5,0 –4,2 –4,1 –4,5 –4,2

Kao rezultat regulacije potisnog pri-
tiska kompresora, potrošnja električ-
ne energije kondenzatora je porasla, 
dok se potrošnja električne energi-
je na kompresorima značajnije redu-
kovala (slika 8). Ukupan koeficijent 
hlađenja je porastao i na mesečnom 
i na godišnjem nivou.

Odabir vodećeg kompresora izvršen 
je na isti način kao u slučaju fiksnog 
potisnog pritiska. Na evaporativnim 
kondenzatorima podignut je kapaci-
tet tako da u zimskim mesecima ka-
pacitet kondenzatora iznosi dva puta 
više nego kapacitet kompresora, dok 
u letnjim mesecima angažovani ka-
pacitet kondenzatora ide i do tri puta 
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više u odnosu na kapacitet kompresora kako bi temperature 
kondenzacije bile idealne ili minimalne dozvoljene. Regulaci‑
ja kondenzatora je kaskadna i to takva da se svi kondenzatori 
pokreću redno na nižim brzinama ventilatora u kombinaciji 
sa vodenom pumpom, a nakon toga po potrebi pale se druge 
(više) brzine ventilatora.

8. Zaključak
Primenom predložene optimizacije odnosno regulacijom po‑
tisnog pritiska na osnovu atmosferskih uslova (uzimajući u 
obzir fizička ograničenja kompresora), prikazano je unapre‑

pressure set point for condensers, IRHACE technical con‑
ference, 2005.

[4] Davies, T. W., A universal floating head system, Interna‑
tional Congress of Refrigeration, ICR0079, Washington 
D.C, 2003.

[5]  Demma, D., Understanding the fundamentals of head pre-
ssure control, 2004.

[6] *** Design software, MYCOM corp., Application for screw 
compressor, 2019.
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Slika  8. Potrošnja energije i koeficijent hlađenja sa promenljivim potisnim pritiskom
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Slika 9. Koeficijent hlađenja rashladnog postrojenja

đenje koeficijenta hlađenja i ostva‑
rene su uštede u potrošnji električne 
energije. Godišnje uštede iznose pri‑
bližno 7%, što u za razmatranu pi‑
varu i konkretan obim proizvodnje, 
iznosi 100.000 kWhe/god. 

Najveći potencijal za uštede je u pe‑
riodu proleće – jesen, gde su prime‑
ćene najveće oscilacije u dnevnim 
temperaturama, kao i razlike dnev‑
nih temperatura u odnosu na noćne. 
Slika 9 prikazuje promene u koefici‑
jentu hlađenja u zavisnosti od načina 
regulacije potisnog pritiska.
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sa niskom potrošnjom 
energije koji:
• smanjuje elektrostatična pražnjenja
• održava kvalitet stampe
• kontramera velikim odavanjima   
    toplote

Ne propustite govor 
Gospodina Massimiliano 
Maistro-a na KGH 2019
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www.tisbgd.com

T. 381 11 3440862

Ventilkonvektori
Kaloriferi
Kasetni ventilkonvektori
Zračeći  paneli
Toplotne pumpe
Kontrolisani sistem 
mehaničke ventilacije sa 
rekuperacijom toplote

10 godina u 
službi čistog 

vazduha 

 

                 KLIMA DOP d.o.o.
 

                                 
Autoput Beograd 

- 

Zagreb bb, (Blok 52, GP „Novi Kolektiv”)

 
                                    

11070 Novi Beograd, Srbija

 
                                    

Tel.: 011 3190 177; Fax: 011 3190 563

 
 
 
 
 
U ponudi firme Klima DOP nalazi se kompletan  
asortiman opreme za ventilaciju i klimatizaciju. 
Svoje poslovanje firma bazira na kvalitetu proizvoda 
za koje poseduje odgovarajuće sertifikate, kao i na 
poštovanju rokova. 
 

         
                                               
 
                                                     
           
 
                                       
                      
                         e-mail:klimadop@eunet.rs   www.klimadop.com      

Fan-coil aparati (parapetni, kasetni, kanalski),
kaloriferi, ventilacione jedinice.

Sušači vazduha – za opštu i 
industrijsku primenu i dr.

Tel. 011 313-02-56
Mob. 063 254-789
branimir.petrovic@belimo.at
www.belimo.rs

Petogodišnja  
garancija

Zastupljenost 
širom sveta

Kompletan 
proizvodni 
program

Provereni 
kvalitet

Kratki rokovi 
isporuke

Opsežna 
podrška

PROIZVODNJA KLIMA KOMORA 

PROIZVODNJA SPECIJALNIH KLIMATIZOVANIH 
VITRINA ZA ČUVANJE I IZLAGANJE PREDMETA 
POSEBNE VREDNOSTI

IZVOĐENJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

Cara Dušana 220,  Zemun

011/  26 10 878,  26 18 185

w w w . r a c i o n a l i z a c i j a . r s

Od makrO
dO mikrO

klime

PROIZVODNJA KLIMA KOMORA 

OO

PROIZVODNJA KLIMA KOMORA 

klimeklimeklimeklimeklimeklimeklimeklimeklimeklimeklime



 kgh 2/2020  185

1.  Pametnim telefonom ili tabletom posetite experience.
systemair.com

2.  Postavite klima‑komoru Geniox gde želite. Iznenadite 
nas!

3.  Napravite fotografiju svog heštega #GenioxMoments
4.  Do 10. aprila podelite svoju sliku na LinkedIn‑u, Insta‑

gram‑u ili Facebook‑u sa heštegom #GenioxMoments i 
spomenite @Systemair.

Systemair‑ov marketinški tim je izabrao najkreativnije i naj‑
zanimljivije rešenje i 17. aprila na svim kanalima proglašena 
je pobednica – Sofia, autorka slike u prilogu.

Opšte preporuke za sisteme ventilacije u doba virusa korona

Klijenti, između ostalog, posebno cene Systemair jer pružamo tačne 
i precizne podatke tokom svih poslovnih procesa. Zbog toga se ne 
upuštamo ni u kakve diskusije o virusu COVID‑19 koje nisu zasnovane 
na činjenicama ili prihvaćenim preporukama Eurovent‑a i njegovih 
članica, ASHRAE‑a i drugih priznatih tela.

U ovom trenutku možemo dati sledeće preporuke.

1. Produžite vreme rada sistema za ventilaciju.
 – Sistem za ventilaciju treba da radi i nakon što 
sve osobe napuste zgradu.

 – Pokrenite sistem za ventilaciju pre nego što osobe 
dođu u zgradu i ostavite ga da radi nakon što je svi napuste.

2.  Klima-komore treba da rade neprekidno 24/7.
3.  Pojačajte ventilaciju podizanjem količine prerađenog vazduha.
4.  Poštujte uputstva za održavanje i opšteprihvaćene 

standarde higijene.
5.  U bolnicama, laboratorijama i drugim kritičnim sredinama 

poštujte uputstva i standarde koji tamo važe.

Systemair-ov nagradni konkurs
Doživite Systemair‑ova rešenja na način neviđen za proizvo‑
de KGH – na novoj platformi proširene stvarnosti. Prva je vo‑
deća klima‑komora Geniox.

Da bi obeležili pokretanje platforme, kompanija je objavila 
nagradni konkurs čiji je pobednik dobio pametan zvučnik Go‑
ogle Nest Mini. Pravila konkursa su bila sledeća.

U vreme korone 
– i dalje smo uz vas

Naše kancelarije rade i nastavljamo da dajemo podršku našim klijentima.

Reagujemo na promene situacije i na našoj strani na LinkedIn-u 
(https://www.linkedin.com/company/systemair/) objavljujemo ažurne 

informacije. Redovno ćemo vas obaveštavati o radu naših predstavništava širom 
sveta. Prioritet su bezbednost naših klijenata, partnera i zaposlenih. 

Razradili smo planove za vanredna stanja i spremni smo da hitno reagujemo na promene. 
Naši prodajni i servisni timovi znaju kako da vas podrže na najbolji mogući način. 

Ako imate pitanja, slobodno se obratite na info@systemair.rs, ili 011/6304-987.

Novosti iz firmi
– suizdavača

„KGH“



Nagradu je dodelila stručna komisija u sastavu: prof. 
dr Aleksandar Ašonja (Agencija za energetiku Grada 
Novog Sada), doc. dr Zoran Čepić (Fakultet Tehničkih 
nauka, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu) i Mla‑
den Konjović, dipl. pravnik (Srpski akademski cen‑
tar, Novi Sad).

„Međunarodni dani energetike i investicija” održava‑
ju se svake godine na Novosadskom sajmu i predsta‑
vljaju mesto predstavljanja međunarodnih i domaćih 
projekata, rezultata i planova u oblasti energetike.

Pored svog štanda na izložbenom delu manifestacije, 
kompanija Energy Net je predstavila svoja energetski 
efikasna rešenja za grejanje i hlađenje industrijskih 
objekata primenom toplotnih pumpi sa geotermalnim 
sondama i kotlova na biomasu (pelet, sečka) sa auto‑
matskim sistemom doziranja.

Kompanija „Energy Net” osnovana je 1991. i regio‑
nalni je lider u oblasti grejanja, klimatizacije, venti‑
lacije, i uređenja prostora. U svim svojim poslovnim 
aktivnostima Energy Net teži da uspostavi međusob‑
no poverenje i partnerski odnos. Zahvaljujući takvom 
pristupu poslovanju, Energy Net danas može da se 
pohvali sa preko 10 miliona kvadratnih metara pro‑
stora koje je opremio širom ovog dela Evrope – najsa‑
vremenije objekte raznih namena – od hotela, tržnih 
centara, proizvodnih hala do više stotina hiljada sta‑
nova i domaćinstava.

U sistemu kompanije Energy Net posluje 40 malopro‑
dajnih objekata širom Srbije, Hrvatske, Bosne i Her‑
cegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Pored 
toga, proizvodi kompanije dostupni su putem part‑
nerske mreže od preko 400 prodajnih objekata ši‑
rom regiona.

Energy Net je uslužna kompanija koja svoj konstan‑
tan rast poslovanja već duži niz godina ostvaruje pre‑
poznavanjem potreba korisnika i opredeljenosti ka 
stvaranju i unapređenju energetski efikasnih i teh‑
nički prilagodljivih rešenja i uspostavljanju strateških 
partnerstava širom sveta kao imperativ za održivi ra‑
zvoj.

Poslovanje kompanije Energy Net u prethodnim go‑
dinama zapazili su i potrošači, poslovna i stručna 
javnost pa je kompanija dobila prestižnu nagradu Pri‑
vredne komore Srbije „Najbolje iz Srbije” za najbolji 
korporativni brend u oblasti malih i srednjih predu‑
zeća.

Energy Net je prva i jedina firma iz Srbije članica 
EFQM – evropske fondacije za upravljanje kvalite‑
tom sa ciljem dostizanja najviših standarda poslov‑
ne izvrsnosti.

Godine 2019. osnovana je i Energy Net Fondacija radi 
pružanja podrške i pomoći studentima koji su željni 
sticanja akademskog obrazovanja ali se suočavaju sa 
finansijskim poteškoćama.

Pored toga, put kompanije Energy Net kroz digital‑
nu transformaciju će biti kompletiran za par meseci.

Energy Net – najbolja kompanija 
u oblasti energetike

Na  9. „Međunarodnim danima energetike i investicija” 
održanim 26. i 27. februara na Novosadskom sajmu, 

kompanija Energy Net je nagrađena priznanjem 
„Najbolja kompanija u oblasti energetike“.

www.energynet.rs

GREJANJE

INSTALACIJE

KLIMATIZACIJA

VENTILACIJA

Наjбоље
изСрбије2017

Kompanija Energy 
Net je tri puta 
bila Generalni 
pokrovitelj 
Međunarodnog 
kongresa o KGH, 
više puta Pokrovitelj 
izložbe i Glavni 
sponzor toga skupa, 
čime dokazuje 
posvećenost struci 
KGH.
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Midea BMS – rešenje za 
efikasne zelene gradove

U skladu sa sveobuhvatnom digitalizacijom, Midea 
je ponudila rešenje Building Management System 

(M-BMS) za efikasne zelene gradove.

Radi usklađivanja odnosa između ljudi, zgrada i prirode i 
stvaranja održive i inteligentne okoline, Midea uvodi tehno‑
logije veštačke inteligencije u upravljanje modernim zgra‑
dama. Ti sistemi se zasnivaju na analizi velikih podataka, 
internetu stvari, proračunima veštačkom inteligencijom i ra‑
čunarstvom u oblaku.

Midea ima ogromno iskustvo u oblasti automatizacije i upra‑
vljanja sistemima za KGH. Uparivanjem operativnog sistema 
energija + okolina, strategijskog sistema veštačke inteli‑
gencije, sistema analize velikih podataka u oblaku i drugih 
patentiranih tehnologija, omogućeno je veštačkom inteli‑
gencijom upravljano uključenje/isključenje, kontrolisanje 
temperature, opterećenja, optimizacija podešavanja i kom‑
binovanog upravljanja.

Na taj način se može ostvariti pravi doživljaj zelene inteli‑
gentne zgrade jer za 20% povećava nivo ugodnosti, za pre‑
ko 30% smanjuje potrošnju električne energije uz 50% manje 
radnika na održavanju. Drugim rečima, Midea BMS omogu‑
ćava maksimalno korišćenje energije, visoku efikasnost u 
radu uz sistematsku kontrolu. To je optimalno rešenje za kli‑
jente i ugodno iskustvo za korisnike.

Rešenja Midea BMS već funkcionišu na više značajnih pro‑
jekata širom sveta uz pozitivne ocene klijenata i korisnika.

U bliskoj budućnosti, sa porastom upotrebe digitalnih i in‑
teligentnih tehnika, BMS sistem kompanije Midea će se ko‑
ristiti u aerodromskim zgradama, transportu, komercijalnim 
kompleksima, vrhunskim hotelima i kancelarijskim zgrada‑
ma širom sveta. 

Midea CAC stvara efektivnu, zelenu i održivu budućnost na 
osnovu vaših potreba za personalizovanim iskustvom.

• • • 

Preduzeće Elcom Ttrade d.o.o. osnovano je 2003. godine. 
Osnovna delatnost preduzeća je uvoz i distribucija uređaja 
za klimatizaciju u koje spadaju rezidencijalni split sistemi, 
laki komercijalni sistemi (kanalski, kasetni, parapetno‑pod‑
plafonski) – VRF sistemi, multi sistemi – VODENI sistemi 
(water chiller, fan coil).

Elcom Trade je ekskluzivni uvoznik i distributer klima‑uređa‑
ja Midea za Srbiju, BiH i Crnu Goru i ovlašćeni diler klima‑
uređaja Daikin za Srbiju.

Uvoznik MIDEA klima-uređaja i
ovlašćeni DAIKIN diler
Bulevar Arsenija Čarnojevića 52a, lok. 3
11070 Beograd
+381 11 3018 118, 3018 119
elcomt@eunet.rs    www.elcomtrade.com

Ovlašćeni DAIKIN diler:
ELCOM TRADE d.o.o. | Bul. Arsenija Čarnojevića 52a, Novi Beograd |+381 11 3018 118

www.elcomtrade.com 

Nova dimenzija 
kontrole  
Potpuna kontrola klime na dohvat ruke

Najnovija tehnologija za postizanje savršenog komfora u Vašem domu.   Daikinova 
aplikacija za onlajn kontrolu omogućava Vam da u potpunosti upravljate Daikin klima-
-uređajem sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku putem mobilnog telefona ili tableta. 
Zaboravite daljinske upravljače i uživajte u većoj slobodi i fleksibilnosti koju Vam nudi 
Daikin onlajn kontroler. 

Daikin klima-uređaji za bolji kvalitet života. 
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U nastojanju da zadovolji sve najznačajnije kriterijume koji 
jedan proizvod čine kvalitetnim i privlačnim širokim grupa-
ma partnera, kompanija Hisense je posebnu pažnju usmeri-
la na kvalitet izrade uređaja, kvalitet ugrađenih materijala, 
funkcionalnost, performanse, pouzdanost u radu, dugotraj-
nost i kao na konačnu odrednicu – dizajn i cenu. Sve to za-
jedno, sublimirano u jedan uređaj dalo je visokokvalitetnu 
seriju VRF‑a: HI‑Flexi S.

S heat recovery, S standard i S mavo čine zajedno porodicu 
HI Flexy S koja nam daje mogućnost i fleksiblinost da odgo-
vorimo najvišim zahtevima projektovanja i širokom cenov-
nom rangu. 

Šta je to što Hi-Flexy S seriju  
čini superiornom

 – Širok opseg kapaciteta grejanja 25–360 kW, dok je raspon 
kapacitet pri hlađenju od 22,4–320 kW.

 – Širok opseg rada uređaja pri grejanju u rasponu spoljašnje 
temperature od –25 °C do 16.6 °C, dok je pri hlađenju op-
seg rada od –10 °C do 52 °C.

 – EVI (Enhanced Vapor Injection) kompresor. S serija po-
seduje visoko efikasni inverter scroll kompresor i paten-
tirana tehnologija ubizgravanja pare (Patent number: a 
heat exchange cycle system and control methods and air 
conditioning, 201610909006.X), što obezbeđuje znatno 
pouzdaniji rad uređaja pri grejanju na temperaturama spo-
ljašnjeg vazduha znatno ispod 0  °C, pri čemu su perfor-
manse grejanja povećanje za 25% u kapacitetu u odnosu 
na standardne modele koje ne poseduju ovaj tip kompre-
sora. Karakteristike takvog kompresora se posebno ističu 
na temperaturama od –10 °C do –25 °C. 

 – Zaštita od prekomerne kompresije. Komora visokog 
pritiska u okviru kompresora opremljenja je patentira-
nom tehnologijom rasteretnog ventila koja efikasno štiti 
od prekomerne kompresije kada je kompresor delimično 
opterećen i drastično poboljšava karakteristike rada pri 
srednjem pritisku. Dok asimetrična struktura scroll kom-
presora efikasno smanjuje curenje gasa tokom kompre-
sije i usisavanja i time povećava efikasnot i pouzdanost 
uređaja. 

 – PTT (pritisak, vreme i temperature) tehnologija defrosta 
omogućava značajno manji broj ulazaka uređaja u defrost 
u radu kao i bolju procenu uređaj kada je potrebno izvrši-
ti defrost. PTT tehnologija u kombinaciji sa tehnologijom 
zaštite donje zone razmenjivača od zaleđivanja u zimskom 
periodu daje kao rezultat značajno kraće vreme trajanja 
defrost operacije i bolje performanse u režimu grejanja. 
U slučaju više spoljašnjih jedinica serije S Heat Recovery 
spojenih u jedan sistem defrost se odvija po principu no‑
stop ili neprekidnog rada u grejanju. To je naizmeničan 
proces, gde jedna jedinica odlazi u defrost dok preostale 
nastavljaju da rade u grejanju i tako naizmenično dok sve 
spoljašnje jedinice ne obave proces defrosta. 

 – DC inverter tehnologija najnovije generacije za vođenje 
kompresora i ventilatora spoljašnje jedinice sa visokom 

preciznošću kontrole od 0,01 Hz u opsegu od 0 do 450 Hz 
garantuje visoku preciznost uređaja u pogledu dostizanja 
trenutnog potrebnog kapaciteta za grejanje ili hlađenje 
objekta, a samim tim i efikasnost.

 – 360° patentirani rashladni sistem za hlađenje elek-
tronike spoljašnje jedinice. Ova tehnologija za hlađe-
nje inverterske elektro‑ploče kao i kompletne elektronike 
spoljašnje jedinice sastoji se iz rashladnog kruga kroz koji 
kruži rashladni medijum sobne temperature +5–10  °C. 
Posredstvom materijala, čija konduktivnost iznosi 67  W/
(mK) i koji obuhvata freonsku instalaciju 360° i omoguća-
va prenos rashladne energije u prostor elektronike i njeno 
rashlađivanje, vrši se zaštita od pregrevanja i odvođenje 
toplote izdela spoljašnje jedinice u kome su smeštene sve 
elektro‑komponente. Na taj način se štiti elektronika ure-
đaja posebno u letnjem režimu rada i omogućava bolja sta-
bilnost i ekfikasnot uređaja. 

 – ART tehnologija – Automatska kontrola temperature ras-
hladnog fluida. Pored standardne tehnologije varijabilnog 
protoka rashladnog fluida kod ovih sistema Hisense je raz-
vio i tehnologiju automatske kontrole temperature ras-
hladnog fluida, čime je još više iskoračio ispred mnogih 
VRF proizvođača i unapređena preciznost kontrole tempe-
rature u prostoru putem unutrašnjih jedinica kao i sama 
efkasnost uređaja. 

Delta term predstavlja seriju  
Hisense VRF HI-Flexy S 

U vremenu kada tehnologija u industriji KGH nezadrživo grabi napred, kada je 
veliki broj proizvođača u konkurenciji na globalnom tržištu i kada se razvojni 

timovi iz dana u dan takmiče da novim patentima i rešenjima stvore prednost u 
globalnoj utakmici u oblasti VRF, veoma je teško izdvojiti nekog od proizvođača 

opreme među velikim brojem kvalitetnih brendova. 

Međutim, da li je baš tako?
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Delta Term kao generalni zastupnik sistema za KGH kompa-
nije Hisnse na tržištu Srbije, u saradnji sa fabrikom Hisense/
Hitachi Qingdao i njihovim stručnim timom, nudi komplet-
nu projektantsku, instalatersku i servisnu podršku u najkra-
ćem roku, kao i sve vrste obuka i prezentacija u sopstvenom 
trening centru koji predstavlja funkcionalni prostor gde se 
mogu videti i sami uređaji u radu. 

Za sve dodatne informacije i svaku vrstu pitanja možete nas 
kontaktirati a mi ćemo sa zadovoljstvom podeliti sa vama 
naša znjana, iskustva i sa velikim interesovanjem sasluša-
ti vaše sugestije. 

Žarko Topalović, dipl. inž. maš.  
Delta Term d.o.o 

Hisense VRF brand manager 
Tel. +381 62 641 672 

Svetog Save 20, 11271 Beograd 
zarko.topalovic@deltaterm.com

 – Tehnologija brzog rashlađivanja 
i brzog zagrevanja objekta omo-
gućava da u periodu od 90 sekun-
di uređaj dostigne pun potrebni 
kapacitet u grejanju i temperatu-
re do 40 °C na izduvu unutrašnjih 
jedinica čak i na temperaturama 
spoljašnjeg vazduha ispod –15 °C, 

Delta Term, Domaćin koktela 
dobrodošlice jubilarnog,  

50. Kongresa o KGH,  
na štandu 138 prikazao je 
proizvode iz svoje ponude.

takozvani rapid start. Pri hlađenju je takođe moguće brzo 
rashlađivanje objekta. Te funkcije su pogotovo značajne 
posle duge stagnacije sistema vikendom ili u toku noći i 
smanjuju potrebu objekta za drugim vidovima grejanja. 

 – S heat recovery serija – Lider u porodici Hisense VRF. Ure-
đaj najviše tehnologije koji predstavlja rešenje za najslože-
nije sisteme. Može se projektovati kao standardni dvocevni 
sistem VRF, a takođe kao trocevni ili heat recovery sistem 
koji omogućava istovremeno grejanje i hlađenje objekta, 
kao i pripremu sanitarne tople vode sa heat recovery efek-
tom uštede u letnjem periodu. 

Sve navedeno i još mnogo toga zajedno u kombinaciji sa naj-
strožim standardima proizvodnje i testiranja koji se prime-
njuju u fabrici Hisense/Hitachi Qingdao rezultirali su time 
da se Hisense sa svojom HI‑FLEXY S serijom pozicionira kao 
jedan od lidera na svetskom VRF tržištu i nesumnjivo kao li-
der na kineskom tržištu VRF‑a sa 23% udela u ukupnoj pro-
daji VRF s sistema. 
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Novom linijom spoljašnjih rashladnih jedinica Copeland Ea-
zyCool ZX, Emerson nudi rešenje sa niskim potencijalom 
globalnog zagrevanja (PGZ) za rashladne primene u kojima 
postoje prostorna ograničenja i ograničenja zbog buke, kao 
odgovor na povećanu potražnju za energetski efikasnim i na-
prednim rashladnim rešenjima (onima koji su otporni na pro-
mene u budućnosti).

Nove jedinice Copeland EazyCool ZX imaju najpotpuniju i 
jedinstvenu opremu. Modifikovan dizajn, inovativna upra-
vljačka logika i izbor namenskih komponenata omogućavaju 
da uređaji koji koriste rashladna sredstva A2L budu usklađe-
na sa propisima. Napredni elektronski kontroler omogućava 
precizno upravljanje parametrima i prikazuje status sistema. 
Funkcije elektronske zaštite, separator ulja i usisni kolektor 
garantuju optimalnu bezbednost sistema. Asortiman je kom-
pletiran modelima sa neprekidnom digitalnom modulacijom 
kapaciteta, koji su dobro uspostavljeni u aplikacijama sa više 
isparivača i preciznom regulacijom temperature. 

Tehničke specifikacije

Model Zapremina 
(istiskiva-

nje)
[m3/h]

Kapacitet 
risivera

[L]

Broj  
ventila-

tora

Ukupna  
snaga motora 

ventilatora
[W]

Prečnik 
usisne  
linije
[inča]

Prečnik  
linije  

tečnosti
[inča]

Širina/dubina/
visina

[mm]

Neto  
težina

[kg]

Verzija/ 
šifra  

motora 

Maksimalna  
radna struja  

[A]

Struja zaklju-
čanog rotora

[A]

Pritisak 
zvuka 

3 Ph* 3 Ph* 3 Ph* @10 m - d(BA)**

Modeli za srednju temperaturu 

ZXMY‑020E 5.8 4.1 1 115 3/4 1/2 446/1035/840 76 TFD 4.2 26 38

ZXMY‑030E 8.0 4.1 1 115 3/4 1/2 446/1035/840 79 TFD 5.5 32 39

ZXMY‑040E 11.4 4.1 1 115 3/4 1/2 446/1035/840 91 TFD 7.8 50 39

ZXMY‑050E 14.4 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 108 TFD 10.1 64 40

ZXMY‑060E 17.1 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 112 TFD 11.8 74 40

ZXMY‑075E 21.4 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 118 TFD 15.9 102 41

Digitalni modeli za srednju temperaturu

ZXDY‑030E 8.0 4.1 1 115 3/4 1/2 446/1035/840 79 TFD 6.7 40 39

ZXDY‑040E 11.4 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 104 TFD 10.0 48 39

ZXDY‑050E 14.4 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 108 TFD 11.3 64 40

ZXDY‑060E 17.1 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 112 TFD 12.3 74 40

ZXDY‑075E 21.4 5.9 2 230 7/8 1/2 446/1035/1244 118 TFD 15.9 102 41

* 3 ph: 380‑420 V/50 Hz
** @10 m: nivo pritiska buke na 10 m udaljenosti od kompresora, uslovi slobodnog polja.

Spoljašnje rashladne jedinice  
Copeland EazyCool™ ZX  
za rashladna sredstva A2L 
Spoljašnje rashladne jedinice Copeland EazyCool ZX  
za rashladna sredstva A2L pružaju dodatne prednosti  
distributerima, instalaterima i rukovaocima.

A2Lapproved

Nova serija spoljašnjih rashladnih jedinica Copeland  
EasyCool specijalno je projektovana za primene koje zahte-
vaju niski potencijal globalnog zagrevanja i rešenja otporna 
na promene u budućnosti:

 – samoposluge 
 – rashladne komore 
 – lanci brze hrane i restorani 
 – rashlađivači napitaka 
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Karakteristike i prednosti 
Standardna oprema 

 – Copeland Scroll™ kompresor, grejač kućišta, risiver tečno-
sti, servisni ventili, filter‑sušač i kontrolno staklo 

 – Spoljašnji glavni prekidač za napajanje 
 – Regulator brzine ventilatora 

Širok izbor rashladnih sredstava sa niskim GWP-om

 – Odobren za nekoliko rashladnih sredstava A2L: R454A, 
R454C, R455A, R1234yf

 – Omogućava usklađenost sa direktivom o f‑gasovima 
 – Omogućava usklađenost sa direktivom o ekodizajnu 

Tihi rad 

 – Copeland Scroll™ kompresor koji omogućava nizak ste-
pen buke

 – Novi ventilatori sa poboljšanim nivoom buke 
 – Regulator brzine ventilatora 

Minimizirani radni troškovi 

 – Copeland Scroll™ kompresor visoke efikasnosti 
 – Digitalna modulacija kapaciteta (ZX Digital)
 – Ventilator visoke efikasnosti sa modulacijom brzine
 – Inteligentna zaštita i dijagnostika 

Smanjeni troškovi servisiranja 

 – Lak pristup svim komponentama
 – Mogućnost klizne manipulacije sa tečnošću radi veće pou-
zdanosti od one koju ima klipna tehnologija

 – Šire radno područje Scroll™ kompresora od klipne tehno‑
logije 

Dizajniran za montažu koja štedi vreme i prostor 

 – Plug &Play montaža/puštanje u rad 
 – Vratašca sa šarkama radi lakšeg pristupa 
 – Laka manipulacija zbog kompaktnog dizajna i male težine 
 – Savršen za primene koje se montiraju na zid ili na krov

Emerson Climate Technologies
Selska 93 - 10002 Zagreb, Croatia

Tel +3851/560 3875 - Fax +3851/560 3879
Email: balkan.sales@emerson.com
Vilter (industrijsko hlađenje)

Dimitrija Tucovića 19/6, 11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 402 0986 - zoran.stajic@emerson.com

O kompaniji Emerson
Emerson (NYSE: EMR), sa sedištem u Sent Luisu, Misuri (SAD), globalna je 
tehnološka i inženjering kompanija koja pruža inovativna rešenja klijentima u 
industrijskim, komercijalnim, i stambenim tržištima. Naša kompanija „Emerson 
Automation Solutions“ pomaže procesnim, hibridnim i pojedinačnim proizvo-
đačima da povećaju proizvodnju, zaštite radnike i životnu okolinu optimizi-
rajući njihove energetske i operacione troškove. Naša kompanija „Emerson 
Commercial and Residential Solutions“ pomaže u osiguravanju ljudske udob-
nosti i zdravlja, zaštiti kvaliteta i bezbednosti hrane, napretka energetske efi-
kasnosti, i stvaranju održive infrastrukture. 

Kompanija Emerson u Srbiji predstavlja svoje brendove: Vilter, Copeland, Di-
xell, Alco Controls i Ridgid.

Moderni sistemi  
za grejanje i sanitarni sistemi  

kompanije TIEMME
Preduzeće TIEMME RACCORDERIE S.p.A. osnovano 

je tokom 1980-tih i bavi se proizvodnjom mesinganih 
proizvoda za vodovodne i grejne instalacije, a 1994. 

godine je, postavši deo grupe Gnutti Cirillo Group, 
doživelo ogromnu promenu. Gruppo Gnutti grupa je 
vodeći industrijski gigant u proizvodnji mesinganih 

proizvoda u Evropi. 
Danas se preduzeće TIEMME ističe kao lider u ovoj industriji 
zahvaljujući svojim kapacitetima i inovativnim mogućnostima, 
i steklo je međunarodno priznanje za projektovanje, proizvod-
nju i distribuciju integrisanih sistema i komponenata u oblasti 
sanitarnih i grejnih instalacija za zgrade. Poslednjih godi-
na preduzeće TIEMME je proširilo svoju proizvodnu delat-
nost otvorivši potpuno novu modernu fabriku za proizvodnju 
cevi i slavina za kupatila i nudi moderne linije proizvoda viso-
kog kvaliteta koje se dizajniraju i proizvode isključivo u Italiji. 

Sa ciljem da na tržište plasira svoje grejne i sanitarne insta-
lacije, preduzeće TIEMME je razvilo široku trgovinsku mre-
žu koja obezbeđuje distribuciju ne samo u Italiji, već i širom 
sveta, budući da je ovo preduzeće prisutno u više od 90 ze-
malja na svih 5 kontinenata.

Dominantnu ulogu u poslovanju preduzeća TIEMME ima vi-
sok kvalitet proizvoda toga preduzeća. Pored značajne po-
tvrde kvaliteta po standardu ISO 9001, širok asortiman 
proizvoda preduzeća TIEMME ispituju i sertifikuju najre-
nomiranija međunarodna sertifikaciona tela. Sastavni deo 
brige i interesa ovog preduzeća jeste da obezbedi kvalitet si-
stema koje proizvodi u celom svetu. Od modernog i efika-
snog odeljenja za kvalitet, gde rade kompetentni inženjeri, 
zahteva se da izda 120 sertifikata koja se trenutno odnose na 
proizvode i sisteme iz linije proizvoda preduzeća TIEMME. 

Uprkos međunarodnom trendu da se proizvodni procesi sele 
u zemlje sa jeftinom radnom snagom, TIEMME je danas jed-

Svi proizvodni kapaciteti 
preduzeća (tri velika industrijska 
postrojenja) nalaze se u severnoj 
Italiji, konkretno u regiji Breše
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na od malog broja fabrika koje su 100% italijanske, sa proi-
zvodnim jedinicama koje isključivo rade u Italiji, konkretno 
u regiji Breše. Zbog toga preduzeće TIEMME može da garan-
tuje standarde visokog kvaliteta, uz istovremeno održavanje 
visoke konkurentnosti.

Najveća prednost koju TIEMME može da ponudi svojim part-
nerima jeste integrisani, vertikalni proces proizvodnje, koji 
obezbeđuje ne samo tehnički istovetan proizvod, već i pro-
izvod koji može da ponudi značajna rešenja za probleme u 
konstrukcijama vodovodnih instalacija. Razumevanje i pred-
viđanje potreba svih koji su u našoj industriji svakodnevno 
uključeni u projektovanje i montažu naših sistema jesu aktiv-
nosti koje pokreću preduzeće TIEMME da razvija, proizvodi i 
distribuira sve specijalizovanija i inovativna rešenja. 

Na osnovu te filozofije i tri osnovna načela, preduzeće  
TIEMME projektuje, proizvodi i predlaže integrisana rešenja 
za sanitarne, grejne, rashladne, klimatizacione i solarne ter-
malne instalacije u modernoj zgradi. 

Projektovanje i proizvodnja tih vrsta instalacije danas su za-
htevniji nego ikada pre. Zaposleni u preduzeću TIEMME 
shvataju da željeni rezultat nije samo zadovoljiti osnovnu 
potrebu (sanitarna voda, grejanje ili proizvodnja tople vode 
za domaćinstvo), već i instalacija koja će obezbediti visok 
nivo ugodnosti korisniku zgrade uz istovremenu visoku ener-
getsku efikasnost i potpunu usaglašenost sa evropskim nor-
mama i propisima. 

Držeći taj pravac, preduzeće TIEMME vredno radi na razvo-
ju novih rešenja koja će projektantima obezbediti alatke za 
stvaranje modernih zgrada prema modernim potrebama. 
Kao aktivan član dve značajne organizacije, Q‑rad (www.q‑
rad.it) i Casa Clima (www.agenziacasaclima.it), TIEMME sa-
rađuje sa najznačajnijim evropskim stručnjacima u pokušaju 
da definiše sisteme i rešenja koja će modernizovati i pobolj-
šati sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Krajnji cilj da zgrade imaju nultu energetsku potrošnju (ZEB) 
i u međuvremenu da zgrade imaju gotovo nultu energetskom 

potrošnju (NZEB) više nije projekat već realnost, a preduzeće 
TIEMME je već projektovalo i proizvelo integrisane sisteme 
koji će pomoći projektantu da ostvari ove prilično zahtev-
ne ciljeve. Niskoenergetski inertni podni sistemi za grejanje, 
napredna rešenja za kotlarnice u distribuciji vode, napred-
ni sistemi regulacije i sistemi za proizvodnju termalne solar-
ne energije visoke efikasnosti, neka su od rešenja sa kojima 
preduzeće TIEMME daje doprinos svakodnevnom radu pro-
jektanta, pomažući im uz svu neophodnu tehničku podršku 
dok se projekat ne završi. 

U tom konceptu, sa potpunom podrškom za inženjere i pro-
jektante, preduzeće TIEMME je ponosno što je u potpunosti 
spremno za informaciono modeliranja zgrada („BIM ready“) 
i nudi sve proizvode i članke koji čine rešenja TIEMME u BIM 
objektima koji su dostupni na Internetu i koje mogu da kori-
ste svih projektanti koji rade sa novom generacijom softve-
ra za projektovanje. 

Integrisani sistemi koje preduzeće TIEMME nudi za projek-
tovanje i konstrukciju sanitarnih, grejnih, klimatizacionih i 
solarnih instalacija jedne moderne zgrade pokrivaju sve nje-
ne potrebe i ukratko se mogu opisati na sledeći način:

 – Sistemi sa zračenjem sa poda, zida i/ili tavanice zgrade ko-
jima se obezbeđuje grejanje zgrade tokom zime i hlađenje 
tokom leta. 

 – Termalni solarni sistemi za proizvodnju tople vode za do-
maćinstvo, integracija grejanja, grejanje vode u bazenima. 

 – Kompletni sistemi za projektovanje i pravljenje moder-
ne kotlarnice, kako bi se efikasno upravljalo distribucijom 
vode pri željenoj temperaturi, sa potpuno usvojenim elek-
tronskim sistemima za upravljanje. 

 – Moderan distributivan sistem za konstrukciju sanitarnih, 
grejanih i klimatizacionih instalacija sa bilo kojom vrstom 
kompozitnih cevi (PEX, Al‑Pex or PPR), koji sa modernom 
tehnologijom presovanim spojkama koju je razvilo i koje 
predlaže preduzeće TIEMME, obezbeđuje garantovano po-
uzdanu instalaciju.

Naravno, za sva prethodno pomenuta rešenja važi garanci-
ja fabrike TIEMME, ali ono što je najvažnije, pokrivena su 
uslugama integrisane tehničke podrške. Tehnička podrška 
obezbeđuje pravilnu primenu rešenja u fazi projektovanja i 
konstrukcije, kako bi se obezbedio pravilan i efikasan rad ko-
načne instalacije.

 
Dikeos Papamavros  
Mechanical Engineer 
Markeitng Manager 

E-mail | d.papamavros@tiemme.com
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Toplotna pumpa  
za štampariju
Na zahtev poznatog investitora, Alfaco 
inženjering je razvio toplotnu pumpu 
voda–voda, sledećih tehničkih karakte-
ristika:

Režim grejanja:

 – temperature tople vode: 40/45 °C,
 – temperatura izvora toplote: 7/10 °C,
 – toplotna snaga: 135,8 kW,
 – električna snaga u režimu grejanja: 
29,8 kW.

Režim hlađenja:

 – temperatura rashladne vode: 12/7 °C,
 – temperatura rashladne vode: 15/18°C,
 – rashladni kapacitet: 139,6 kW,
 – električna snaga u režimu hlađenja: 
19,42 kW.

Toplotna pumpa se koristi za klima-
tizaciju štamparije. Pored hlađenja i 
grejanja proizvodnog pogona i upravne 

zgrade, bunarskom vodom se istovreme-
no hlade mašine za štampu.

Programabilni logičkiu kontroler upra-
vlja radom svih cirkulacionih pumpi, pa 
i pumpom bunarske vode. Zbog male 
dubine bunara, ugrađena je in‑line cir-
kulaciona pumpa, zbog većeg opsega re-
gulacije (od 12,5 do 50 HZ). Toplotna 
pumpa je opremljena skrol kompresori-
ma marke Bitzer, lemljenjim isparivačem 
i kondenzatorom Danfoss Micro plate, 
Emerson‑ovim elektronskim ekspanzi-
onim ventilom (EEV), Carel‑ovim pro-
gramabilnim kontrolerom i kontrolerom 
EEV‑a i cirkulacionom pumpom koju 
proizvodi Grundfos. Za potrebe isprav-
nog funkcionisanja toplotne pumpe raz-
vili smo sledeće kontrolne i zaštitne 
funkcije:

1.  Kontrola pritiska kondenzacije. Prili-
kom starta uređaja iz hladnog stanja, 
frekventni regulatoro vrši regulaciju 
protoka vode kroz kondenzator.

2.  Kontrola rada bunarske pumpe se vrši 
na osnovu potreba toplotne pumpe i 
tehnologije. Potrebe toplotne pumpe 
se regulišu na osnovu temperature 
vode na izlasku iz pločastog razme-
njivača. Zahtevi tehnoloških linija se 
vrše regulacijom protoka vode. U slu-
čaju zaprljanja razmenjivača toplote, 
aktivira se alarm.

3.  Sprečavanje zamrzavanja vode u in-
stalaciji.

Toplotna pumpa je konstruisana i ispi-
tana u skladu sa EN 378‑2:2016, deo 2.

Alfaco inžinjering  
– uspesi u zemlji i u svetu 

Glavni sponzor jubilarnog Kongresa o KGH, preduzeće Alfaco inženjering, 
bavi se projektovanjem termotehničkih instalacija.  

Velika većina od 70 zaposlenih ima visoko obrazovanje koje garantuje 
visok kvalitet proizvoda i usluga.

Milutina Mandića b.b. 
32102 Čačak, Srbija 

tel./faks +381 32 320 400 
www.alfacoing.com

U saradnji sa TPS‑IMP postali smo ovlašće-
ni zastupnik firme Dwyer na tržištu Srbije 
za senzore protoka, pritiska, temperature i 
opreme za merenje.

U saradnji sa Ora‑Vent postali smo 
ovlašćeni zastupnik firme OJ electro-
nic na tržištu Srbije, Bosne i Herce-
govine, Crne gore i Makedonije za 
frekventne regulatore za ventilatore 
snage od 0,5 do 15 kW.

Kanali za instalacije  
klimatizacije i ventilacije

Za potrebe krajnjeg investitora 
Mercedes Benz i njihovu novu 

fabriku električnih automobila u 
gradu Hambach, Francuska, trenutno 

radionički izrađujemno kanale za 
instalacije klimatizacije i ventilacije. 

Ugovorena količina od 80 tona kanala 
izrađena je u skladu sa standardom 

SRPS EN 1505:2010 i testirana saglasno 
standardu SRPS EN 1507:2010.
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ION Solutions realizovao  
sistem automatike hotela 

Sheraton u Novom Sadu
Preduzeće ION Solutions jedan je od sponzora 

50. Međunarodnog kongresa o KGH koja je na 
prošlogodišnjoj izložbi predstavila svoju delatnost.

Preduzeće se bavi razvojem softvera za intuitivno i 
jednostavno korišćenje sistema za pametne kuće i 

pametne zgrade. Fokus rada preduzeća je integracija 
i održavanje različitih IT rešenja namenjenih  

za upravljanje sistema visoke složenosti  
na modularan i otvoren način.

Hotel Sheraton je smešten u blizini Novosadskog sajma i 
centra grada, prostire se na 13.000 kvadratnih metara, a 
osim po luksuznim sobama i jedinstvenom enterijeru, ho-
tel se izdvaja kongresnim prostorom. Sa ukupno šest konfe-
rencijskih sala, kapaciteta od skoro 800 mesta i mogućnošću 
organizacije više događaja istovremeno, hotel Sheraton ima 
potencijal za organizaciju najvećih skupova u okruženju.

Kako bi se pružio potpuni užitak gostima i zaposlenima hote-
la Sheraton, vlasnici su odlučili da automatizuju ceo objekat. 
Preduzeću ION Solutions bila je zadužena za automatsko re-
gulisanje grejanja i hlađenja u smeštajnom delu, hodnicima, 
u teretani i centru wellnes spa, sobama za masažu, poslov-
nom klubu i u salama za sastanke. Takođe, pored grejanja i 
hlađenja automatski se upravlja svim zavesama i osvetlje-
njem u celom hotelu, u galeriji na prvom spratu i restoranu 
dok predsednički apartman imala automatizovanu svu rasve-
tu i više zona grejanja/hlađenja.

U sobama i apartmanima hotela nalaze se lokalni kontrole-
ri koji upravljaju grejanjem i hlađenjem, javljaju ako dođe do 
poplave, vezani su na centralni sistem a imaju i mogućnost 
pokretanja scenarija dobrodošlice.

U prostorijama zaposlenih na održavanju nalazi se centrali-
zovan prikaz informacija kao što su temperatura, prisustvo 
gostiju, opcija „DND“ kao i indikacija da li je gost zatražio da 
mu se spremi soba. Centralni sistem integriše sve upravljač-
ke jedinice za nadzor i upravljanje celim sistemom, uključu-
jući i nadzor alarmnih stanja svakog dela sistema. Posebne 
podatke sistem javlja recepciji, kako bi zaposleni mogli da 
preduzmu određene korake shodno zahtevima gostiju.

U konferencijskim salama se nalaze bežični senzori tempera-
ture kojima je moguća regulacija temperature za svaku salu 
posebno. Specifičnost pomenutih senzora ogleda se u tome 

da za svoj rad ne koriste baterijsko napajanje, već tehnologi-
ju EnOcean odnosno koriste energiju koju dobijaju iz svetlo-
sti. Takođe, naš sistem prati i kvalitet vazduha u prostorijama 
kako bi gostima uvek imali zdravu i prijatnu atmosferu. Uko-
liko temperatura dostigne željeni nivo, sistem ćei dalje na-
staviti da brine o kvalitetu vazduha ili ukoliko je potrebno 
dodavaće svež vazduh.

Konferencijske sale imaju pomične pregradne zidove kojima 
se veličina prostorije prilagođava broju ljudi koji u njoj bo-
rave. Deo za pušače u restoranu izolovan je vazdušnim za-
vesama kako ne bi dim prelazio na drugi deo restorana gde 
pušenje nije dozvoljeno.

U cilju ostvarivanja uštede u energiji, sistem je u mogućnosti 
da se veoma lako i jednostavno prilagodi potrebama korisni-
ka hotelskih usluga a sa druge strane upotpunjava ga njego-
va fleksibilnost da vrši regulaciju onog dela sale koji koristi a 
koji se pre svega odnosi na svež vazduh i temperaturu.

U svakoj sobi smeštajnog dela nalazi se lokalni kontroler 
koji ima mogućnost kontrole temperature u režimima ECO, 
STANDBY i COMFOR, koji, osim toga, prikuplja informacije 
o položaju prozora, ulaznih vrata, eventualnoj poplavi i za-
uzeću sobe.

Pored primarnih stvari koji gostima ulepšavaju boravak i 
čine ga prijatnijim, automatizovan je i sistem toplotne pum-
pe koja energiju otpadnih voda pretvara u toplotnu energi-
ju. Zaposleni u službi za održavanje uvek imaju informacije o 
svim podsistemima hotela poput podstanice, toplotnih pum-
pi, čilera, agregata i ventilacije javnih prostora.

ION Solution doo 
Heroja Pinkija 3, Novi Sad 

Tel: +381 21 4754 424 
Mail:  info@ionsolutions.net
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Najbolje ekološko
rešenje za grejanje

Rashladni fluid R32  

ima 1/3 potencijala globalnog 

zagrevanja  postojejećeg R410A

Najmoćnije
rešenje za grejanje

Revolucioni

kompresor R1 za

moćno grejanje uz

smanjenu potrošnju energijeNajpametnije
rešenje za grejanje

Održavajte toplotu pomoću  bežične kontrole LG Smart ThinQTM.

Čini se da će ove godine to-do liste ponovo biti planetarno 
popularne, a sigurni smo da će na listama mnogih, osim ži‑
votnih odluka, biti i one vezane za mesta u kome će se te 
odluke donositi, bile to stambene, kućne ili radne sredine. 
Ako planirate da uskoro zakoračite u novi, adaptiran ili re‑
noviran prostor, savetujemo da na vašu listu obavezno doda‑
te i LG Therma V R32 Split, toplotnu pumpu koja je diskretna 
koliko i neophodna za svaki novi početak. Specijalno dizajni‑
rana da se lako uklopi, sa odvojenim delovima za spoljašnu 
i unutrašnju ugradnju povezanih preko cevovoda za ekolo‑
ški R32, toplotna pumpa može paralelno da obezbedi efika‑
sno grejanje i hlađenje i snabdevanje toplom vodom, a sve to 
uz veliku energetsku uštedu i stalnu brigu za očuvanje život‑
ne sredine. Rashladno sredstvo R32 je kreirano po najvišim 
ekološkim standardima regulativa za f‑gas sa veoma niskim 
potencijalom globalnog zagrevanja i naprednim kompreso‑
rom R1 kako bi se postiglo ravnomerno grejanje prostora. LG 
Therma V R32 Split ima tri kapaciteta grejanja i hlađenja od 
5, 7, ili 9 kW. Korisničko iskustvo je unapređeno i podignu‑
to na viši nivo tako da se energetska potrošnja lako prati po 
nedeljama, mesecima ili godinama. Korišćenje i nadgleda‑
nje uređaja je veoma lako zahvaljujući veštačkoj inteligenciji 
za jednostavnu kontrolu, daljinskom upravljaču, intuitivnom 
ekranu sa ikonama i aplikaciji SmartThinQ.

Toplotne pumpe moraju da prate evropske ekološke regula‑
tive, a to znači da uređaji moraju da imaju nizak potencijal 
globalnog zagrevanja. Pošto za stručnjake LG‑a postavljanje 
trendova ide mnogo bolje nego kopiranje tuđih, LG Therma 
V R32 Split ima mnogo niži koeficijent globalnog zagreva‑
nja (675) u odnosu na svog prethodnika R410A (2088), što 
je smanjenje od čak 70%, uz 20% procenata manju dopunu 
gasa da bi se postigao isti rezultat. Specijalan kompresor R1, 
prvi model hibridnog rešenja na svetu, crpi do 80% energi‑
je iz vazduha, a kombinuje konstrukciono rešenje rotacionog 
i spiralnog tipa obrtaja radi povećanja efektivnosti i efika‑
snosti potrošnje. Opseg mu je 10–135 Hz što je zaista im‑

presivno za ovakav tip uređaja, a težina smanjena za 20%, 
pa zaista dobijate „više za manje“. Povećanje efikasnosti do‑
stiže 4,65 sezonskog koeficijenta učinka (SCOP) grejanja i 
energetski razred A+++ (testirano kod izlazne temperatu‑
re vode od 35 °C). 

Osim što je energetski efikasna i ekološki odgovorna, seri‑
ja toplotnih pumpi vazduh–voda LG Therma V ima višestru‑
ku funkcionalnost i može se koristiti u različite svrhe vašeg 
novog ili obnovljenog prostora bilo kao dodatak postoje‑
ćem kućnom sistemu zagrevanja vode, kao zamena ili dopu‑
na tradicionalnim načinima grejanja prostorija na drva, gas, 
ili ugalj, a sve to sa višestruko smanjenom emisijom ugljen‑
dioksida i bez velike potrošnje električne energije. Tajna leži 
u prirodnoj absorpciji energije iz okruženja, zbog čega nijed‑
no konvencionalno rešenje zagrevanja prostora ne može da 
mu parira.

Jedan od hroničnih problema uređaja koji se hvale ekološkom 
efikasnošću je kratak rok trajanja. To ne važi za LG Therma V 
R32 Split koji pruža pouzdanost i dugotrajnost korišćenja ne‑
zavisno od spoljašnjih uslova. Ova toplotna pumpa će ima‑
ti visok učinak na prolećnim i polarnim temperaturama od 
–25 °C tako da korisnik samo treba da izabere lokaciju. Važno 
je naglasiti da fantastične performanse ne dolaze sa bukom 
kompresora ili zujanjem u zidovima, zbog čega je posebna pa‑
žnja posvećena da uređaj bude tih koliko i efikasan. 

Na sve prednosti koje smo naveli dolazi i mobilna aplikaci‑
ja SmartThinQ koja omogućava korisnicima nadzor i daljinsku 
kontrolu u bilo kom trenutku. Bez obzira gde se nalazili, mo‑
žete da zagrejete vodu, podesite sobnu temperaturu i pratite 
potrošnje energije tako da vas ne iznenade računi za stru‑
ju, ali ćete se svaki put iznova iznenaditi prijatnom toplinom 
prostora u koji budete kročili. 

Commercial Air Conditioning

Branislav Jordanov
Marketing Manager

LG Electronics Magyar Kft.
Representative Office in Serbia

Španskih boraca 3/VII
11070 Novi Beograd 

e-mail: branislav.jordanov@lge.com
tel.: +381- 11- 31- 21- 871

faks: +381- 11- 31- 21- 875
mob.:  +381- 64- 245 -17- 39

Toplotna pumpa koja brine 
o vama i životnoj sredini

Svako proleće donosi nove početke, 
što znači da je došlo vreme velikih spremanja i 

još većih planova za budućnost.
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Dušana Vukasovića 80/VII/22, 11070 Beograd, Srbija
Tel.: +381 11 334 75 42, 334 85 82
Faks: +381 11 334 75 90
E-mail: office@komo-yu.com
www.komo-yu.com • PushPlatinum

• Push
• Press LBP
• PP
• Steel and Inox
• Underfloor
   Heating

Miljan Marković
Regional Manager
+381 62 545 946
mmarkovic@kan-therm.com

KAN-therm 
Hungary Kft.

Jurija Gagarina 153/32
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel. +381 11 3187 383
Faks +381 11 3187 387
E-mail akting@eunet.rs

OPREMA ZA KLIMATIZACIJU ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE

PUMPEELEKTRIČNI
PARNI OVLAŽIVAČI

OVLAŽIVAČI
VAZDUHA

ELEKTROMOTORNI
POKRETAČI
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IMI International d.o.o. 
Milutina Milankovica 1b, Novi Beograd 
Tel/ faks: 011  711 14 84  

www.imi-hydronic.com

Održavanje pritiska i kvaliteta vode

Pouzdani pritisak je osnovni  zahtev za pravilan i 
lagan  rad   sistema  za   grejanje,  solarnih  sistema  
i  sistema sa hladnom vodom. Potpuno  zaptiveni, 
moderni  sistemi sa  Statico, Compresso Connect, 
Transfero TV Connect i Pleno  proizvodima su 
tradicionalni znaci raspoznavanja Pneumatex 
pionira. 

Eclipse F
Termostatski radijatorski ventili sa automatskim 
ograničenjem protoka 

TA           SLIDER 160
Proporcionalni aksijalni pogon koji se može 
digitalno konfigurisati

Termostatski radijatorski ventil Eclipse ima jedinstveni 
ograničivač protoka koji eliminiše bilo kakvo 
prekoračenje protoka. Zahtevani protok se podešava 
direktno na ventilu. Podešeni protok neće biti veći čak 
ni kada postoje znatne promene u instalaciji bilo da 
neki ventili zatvaraju bilo da je reč o jutarnjem 
startovanju sistema grejanja. Ventil reguliše protok 
nezavisno od promene diferencijalnog pritiska. Prema 
tome, nisu potrebni komplikovani proračuni za 
određivanje pozicije predregulacije.

Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati sa širokim 
opsegom opcija za podešavanje pružaju proširenu 
fleksibilnost za adptaciju parametara na mestu 
ugradnje. Binarni ulaz koji se može u potpunosti 
programirati, relej i prilagodljivi maksimalni hod 
ventila donose nove mogućnosti za naprednu 
hidroničnu kontrolu i balansiranje.
Podešavanje mu je u potpunosti prilagodljivo uz 
pomoć pametnog telefona uz pomoć Bluetooth-a 
korišćenjem TA-Dongle adaptera. Ima više od 200 
opcija podešavanja koje omogućavaju konfigurisanje 
ulaznih i izlaznih signala, binarnog ulaza, releja, 
karakteristika i mnogih drugih parametara.
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Ovaj svet može da bude bolji
Tekst sa tako optimističnim naslovom objavio je g. David N. Farr, 

predsednik i generalni direktor kompanije Emerson. Toplo, bez patetike i velikih 
reči g. Farr nas vodi kroz vanredne aktivnosti svoje kompanije u kojoj on vidi 

prvo ljude, a potom odluke, procese, proizvodnju i zaradu.

Preporučujemo
vašoj pažnji

Dok pratimo razvoj pandemije virusa COVID‑19 širom pla‑
nete, učestvujemo u kolektivnom trenutku koji se odlikuje 
u zabrinutosti za naše zajednice i ljude oko nas, u zahvalno‑
sti hrabrim medicinskim radnicima, u nesigurnosti globalne 
ekonomije, ali taj trenutak se odlikuje i odlučnošću da usta‑
nemo i pomognemo svetu u ova kritična vremena.

Mi u kompaniji 
Emerson za sobom 
imamo 130 godina 
aktivnog liderstva 
u zaštiti zaposle‑
nih, zajednica, kli‑
jenata i industrija 
u našoj oblasti. Ra‑
zumemo i ozbiljno 
shvatamo ključ‑
nu ulogu koju ima‑
mo u podršci rada 
suštinski kritičnih 
radnika u oblasti 
prirodnih nauka, 
hrane, pića, hemi‑
je, energije i dru‑
gim neophodnim 
industrijama.

Zdravlje i bezbednost radnika 
naša su prva briga
Preduzeli smo važne mere da zaštitimo naših 88.000 radni‑
ka širom sveta. Od kuće rade kolege koji to mogu. Pratimo 
sve preporuke svetskih zdravstvenih stručnjaka i preduzeli 
smo najstrože mere zaštite radnika koji odlaze na posao pro‑
izvodnje kritičnih tehnologija i opreme. Ti radnici i njihova 
radna mesta imaju ključnu ulogu u borbi protiv virusa CO‑
VID‑19 i u održavanju rada ključnih postrojenja – elektrane, 
koje strujom snabdevaju bolnice i domove, kontrola hladnog 
lanca koji čuva hranu za naše porodice i omogućava zaštitu 
medicinskih sredstava osetljivih na temperaturu.

Trudimo se da budemo ispred događaja u svetu, da naša 
kompanija bude snažna kako za klijente, tako i za industrije 
koje opslužujemo, kao i da uočimo prilike da Emerson dopri‑
nese borbi protiv pandemije na globalnom planu. Osim toga, 
u stalnoj smo komunikaciji sa lokalnim i međunarodnim li‑
derima kojima nudimo sopstvenu tehnologiju i stručnost za 
proizvodnju kritične opreme i sredstava za zdravstvenu za‑
štitu svih ljudi.

Na našem sajtu objavljujemo globalne odgovore na pande‑
miju i ponosno mogu da istaknem nekoliko načina kojima 
naši posvećeni zaposleni daju svoj doprinos.

 – Pojačavamo rad naše ultrazvučne opreme za proizvodnju 
hirurških maski, vizira, jednokratnih higijenskih odela i fil‑
tera da bismo što bolje zaštitili medicinske radnike.

 – Naša tehnologija hladnog lanca prati temperaturu i vla‑
žnost neophodnih testova na COVID‑19 počev od njihovog 
razvoja, pa sve do isporuke medicinskim ustanovama ili la‑
boratorijama za testiranje.

 – Proizvodne kapacitete smo preusmerili na pojačanu proi‑
zvodnju štampanih ploča namenjenih opremi za ultrazvuč‑
no zavarivanje, koje je ključni proces u proizvodnji maski 
N95 za zaštitu zdravstvenih radnika.

 – Naši napredni kompresori i tehnologije upravljanja omo‑
gućavaju kontrolu temperature u privremenim zdrav‑
stvenim objektima i laboratorijama za testiranje, gde je 
neophodno održati preciznu temperaturu, vlažnost i či‑
stoću sredine.

 – Naša vrhunska tehnologija ventila primenjuje se na više 
načina, između ostalog i u respiratorima i aparatima za te‑
rapiju kiseonikom, koji pomažu pacijentima sa visokim ri‑
zikom ili onima koji se oporavljaju kod svojih kuća.

Brinemo i o zajednicama u kojima 
živimo i radimo
Znamo koliko porodica je ugroženo nesigurnošću i promena‑
ma izazvanim virusom COVID‑19. U našem matičnom gradu, 
Sent Luisu, SAD, donirali smo 1 milion dolara za rešava‑
nje problema nesigurnog snabdevanja hranom, nedostatka 
osnovnih potreba, problema stanovanja, zdravstva, mental‑
nog zdravlja, brizi o starima i o deci – naročito zdravstvenih 
radnika. Tesno sarađujemo sa lokalnim zajednicama širom 
sveta koje imaju iste probleme. Pokrenuli smo akciju priku‑
pljanja dodatnog 1 miliona dolara od penzionisanih direkto‑
ra kompanije Emerson, i moja žena, Lejla, i ja donirali smo 
prvih 200.000 $.

Nesumnjivo, ovo je vreme puno izazova i strahova dok se bo‑
rimo protiv pandemije koja uništava živote ljudi i globalne 
ekonomije. Ali mene hrabri posvećenost, saradnja i borbeni 
duh koji se javlja širom sveta. Imamo priliku da se ujedinimo, 
da iskoristimo naše talente za dobro i zaštitimo naše zajed‑
nice i industrije kojima zahvalno služimo.

Zapamtite, zajedno ćemo proći kroz ovu globalnu krizu.

Hvala vam.

https://bit.ly/35Xfr3x

David N. Farr, predsednik i generalni 
direktor kompanije Emerson

(Foto: www.emerson.com)
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Priprema za postepeno  
podizanje proizvodnih kapaciteta

„Naš cilj je da sinhronizujemo podiza-
nje kapaciteta proizvodnje i obezbedi-
mo lance snabdevanja, posebno kada 
je u pitanju proizvodnja automobila. To 
smo već postigli u Kini, gde naših četrde-
setak lokalnih fabrika ponovo proizvodi 
i lanci snabdevanja su stabilni. Naporno 
radimo da postignemo isto u drugim re-
gionima.” Kako bi povećanje proizvodnje 
bilo uspešno, Dener kaže da kompani-
ja uvodi brojne mere da bi obezbedila 
adekvatnu zaštitu od infekcije virusom 
korona za svoje zaposlene. Kompani-
ja Bosch takođe je posvećena koordi-
niranom, sveobuhvatnom pristupu sa 
klijentima, dobavljačima, nadležnim or-
ganima i predstavnicima zaposlenih.

Pomoć u savladavanju  
pandemije virusa korona

„Gde god je to moguće, želimo svojom 
ekspertizom da doprinesemo naporima 
na savladavanju pandemije, recimo po-
moću novih brzih testova za Covid‑19 i 
uređaja za analizu Vivalytic”, rekao je 
Dener, CEO kompanije Bosch. „Potra-
žnja je velika. Radimo sve što možemo 
da značajno povećamo proizvodnju i po-
većaćemo kapacitete petostruko u odno-
su na naše originalne planove do kraja 
godine”, dodao je on. Bosch namerava 
da proizvede više od milion brzih testo-
va tokom 2020. i da poveća tu brojku na 
tri miliona sledeće godine. Pored posto-
jećih laboratorijskih testova, uređaj za 
analizu Vivalytic će se na početku kori-
stiti u bolnicama i ordinacijama, u koji-
ma će se prvenstveno koristiti za zaštitu 
medicinskog osoblja, za koje je brza do-
stupnost rezultata testova za manje od 
dva i po sata od velike važnosti. Brzi test 
je već isporučen evropskim kupcima sa 
oznakom da se koristi isključivo u svrhe 
istraživanja i da se može koristiti samo 
nakon validacije. Bosch očekuje da će 
do kraja maja dobiti oznaku CE. Još brži 
test, koji pouzdano može da detektuje 
slučajeve oboljenja Covid‑19 za manje 
od 45 minuta nalazi se u finalnim faza-
ma razvoja. „Sav naš rad u ovoj oblasti 

rukovodi se našim sloganom Tehnologija 
za život”, izjavio je Dener.

Bosch je već počeo da proizvodi i zaštit-
ne maske za lice. Upravo sada, trinaest 
fabrika u devet zemalja od Barija u Ita-
liji, preko Burse u Turskoj, do Andersona 
u SAD – preuzele su inicijativu i prave 
takve maske za lokalne potrebe. Dodat-
no, Bosch trenutno postavlja dve pot-
puno automatizovane proizvodne linije 
na svojoj lokaciji u Štutgart‑Fojerbahu, 
a sledeće linije će biti postavljene na lo-
kaciji kompanije u Nemačkoj u Erbahu, 
kao i u Indiji i Meksiku. „Našem odelje-
nju koje proizvodi mašine za specijalne 
namene trebalo je samo nekoliko nede-
lja da dizajnira neophodne mašine”, re-
kao je Dener. 

Bosch je takođe stavio na raspolaga-
nje projektovanje bez naknade drugim 
kompanijama. To znači da će kompanija 
moći da proizvodi više od 500.000 maski 
dnevno. Maske su namenjene zaštiti za-
poslenih kompanije Bosch u fabrikama 
širom sveta. Osim toga, cilj je da budu 
dostupne i trećim licima. To će zavisiti 
od dobijanja posebnih odobrenja u sva-

koj zemlji. Pored toga, Bosch proizvo-
di 5.000 litara dezinfekcionih sredstava 
svake nedelje u Nemačkoj i SAD za svoje 
zaposlene u fabrikama u Americi i Evro-
pi. „Naši ljudi obavljaju sjajan posao”, iz-
javio je Dener.

Globalna ekonomska dešavanja u 2020:  
recesija negativno utiče na prognozu

S obzirom na pandemiju virusa koro-
na, Bosch predviđa značajne izazove za 
globalnu ekonomiju u tekućoj poslov-
noj godini: „Pripremamo se za globalnu 
recesiju koja će takođe značajno uticati 
na naše rezultate u 2020. godini”, rekao 
je profesor Štefan Azenkeršbaumer, fi-
nansijski direktor i zamenik predsednika 
upravnog odbora kompanije Bosch. Na 
osnovu do sada poznatih efekata, Bosch 
trenutno očekuje da proizvodnja auto-
mobila opadne za najmanje 20 procena-
ta u 2020. U prvom kvartalu ove godine, 
prodaja Bosch Grupe smanjena je za više 
od 7,3 procenta, što znači da je već znat-
no manja u poređenju sa istim periodom 
prethodne godine. Samo u martu 2020. 
prodaja je pala za 17 procenata. Imajući 
u vidu mnogo faktora koje je teško pro-
ceniti, kompanija se nije bila u moguć-
nosti da da prognozu za godinu u celini. 

„Moramo se maksimalno potruditi da 
postignemo barem uravnotežen rezul-
tat”, rekao je finansijski direktor. „U 
ovoj teškoj krizi, ponovo je naša pred-
nost što imamo tako raznovrstan port-
folio u različitim poslovnim sektorima.”

Trenutno smo usmereni na opsežne 
mere za smanjenje troškova i obezbe-
đenje likvidnosti. To obuhvata redukcije 
broja radnih sati i smanjenu proizvod-
nju, što se već primenjuje na mnogim lo-
kacijama širom sveta, smanjene plate za 
stručnjake i rukovodioce uključujući iz-
vršno rukovodstvo, i produžene vremen-
ske okvire za dalja investiranja. Osim 

U krizi izazvanoj virusom korona,  
Bosch je posvećen tehnološkim  

inovacijama i klimatskim aktivnostima
Nakon nedavnog zatvaranja proizvodnje na skoro 100 lokacija kompanije 

Bosch širom sveta, kompanija se sistematski priprema za postepeno 
podizanje proizvodnih kapaciteta. „Želimo da obezbedimo pouzdane 

isporuke kako bismo zadovoljili potražnju naših kupaca koja se postepeno 
ponovo javlja, a sve u cilju da pomognemo svetskoj ekonomiji da se 

oporavi što je brže moguće”, izjavio je dr Volkmar Dener,  
predsednik upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH,  

na godišnjoj konferenciji za medije održanoj 29. aprila u Štutgartu. 

Kompanija Bosch će proizvoditi više od 500.000 maski dnevno
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toga, kompanija Bosch je već pokrenula 
sveobuhvatni program za unapređenje 
svoje konkurentnosti na početku 2020. 
„U srednjeročnom periodu, naš cilj je 
da se vratimo na približno 7 procenata 
marže iz poslovanja, ali nećemo zane-
mariti osnovne zadatke da obezbedimo 
našu budućnost”, rekao je Azenkeršbau-
mer. „Svu energiju ulažemo u to i u pre-
vazilaženje pandemije virusa korona. Na 
taj način stvorićemo finansijske osnove 
koje su nam potrebne kako bismo isko-
ristili velike mogućnosti koje se nalaze 
pred Bosch Grupom.”

Klimatske aktivnosti:  
Bosch sistematično radi na  
dostizanju ambicioznih ciljeva

Uprkos izazovima postojeće situacije, 
Bosch održava svoje dugoročno strate-
ško usmerenje: dobavljač tehnologije i 
usluga nastavlja da sistematično radi na 
postizanju ambicioznih klimatskih cilje-
va i razvija aktivnosti koje su neophodne 
za podršku širenja održive mobilnosti. 
„Iako su druga pitanja trenutno u cen-
tru pažnje, ne smemo da izgubimo iz 
vida budućnost naše planete”, rekao je 
Dener.

Pre oko godinu dana, kompanija Bosch 
je najavila da će biti prva industrijska 
kompanija koja globalno posluje, a koja 
će postati CO2 neutralna na svih 400 lo-
kacija širom sveta do kraja 2020. „Posti-
ći ćemo taj cilj”, rekao je Dener. 

„Na kraju 2019. godine postigli smo CO2 
neutralnost na svim našim lokacijama 
u Nemačkoj; sa današnjim danom, pre-
šli smo 70% puta da to ostvarimo širom 
sveta.” Kako bi ostvario CO2 neutralnost, 
Bosch ulaže u energetsku efikasnost, po-
većavajući procenat obnovljivih materi-
jala u snabdevanju energijom, kupujući 
više zelene energije i neutrališući nei-

zbežne emisije CO2. „Udeo aktivnosti na 
smanjenju emisija CO2 biće znatno niži 
od planiranog tokom 2020. godine, i to 
samo 25 procenata umesto planiranih 
50 procenata. Drugim rečima, napredu-
jemo brže nego što smo očekivali kada 
je u pitanju unapređenje kvaliteta mera 
koje preduzimamo”, rekao je Dener.

CO2 neutralna ekonomija:  
uspostavljena nova poslovna oblast

Kada su u pitanju klimatske aktivnosti, 
Bosch ima dva pristupa kako bi obezbe-
dio da rezultati koje postiže imaju više-
struki efekat u ekonomiji: Jedan cilj je da 
učinimo „prethodne” i „naknadne ” ak-
tivnosti u lancu poslovanja CO2 neutral-
nim koliko god je moguće, od „kupljene 
robe” do „upotrebe prodatih proizvoda”.

Očekuje se da do 2030. godine prateće 
emisije (obim 3) opadnu za 15 procena-
ta, ili više od 50 miliona tona godišnje. U 
tom smislu, kompanija Bosch je usagla-
sila svoj cilj sa inicijativom Science‑Ba-
sed Targets, zbog čega je Bosch

prvi dobavljač u automobilskoj industri-
ji koji se posvetio cilju koji se može iz-
meriti. Osim toga, kompanija planira da 
objedini znanje skoro 1.000 stručnjaka 
kompanije Bosch iz celog sveta i svoje 
iskustvo iz više od 1.000 svojih projeka-
ta u oblasti energetske efikasnosti u no-
voj savetodavnoj kompaniji pod nazivom 
Bosch Climate Solutions. Objašnjavaju-
ći taj korak, Dener je rekao: „Želimo da 
stavimo naše iskustvo na raspolaganje 
drugim kompanijama kako bismo im po-
mogli u napretku ka CO2 neutralnosti”.

Rastuće tržište u Evropi:  
aktivnosti u ekonomiji vodonika

„Klimatske aktivnosti ostaju najvažnije 
za preživljavanje čovečanstva. To dosta 
košta, ali ako ne činimo ništa, to će nas 

koštati još više”, rekao je Dener. „Poli-
tika ne sme da stoji na putu kompanija-
ma koje šire ideje i koriste tehnologiju 
za dobrobit životne sredine – bez štete 
po prosperitet.” 

Prema Deneru, ono što je važno jeste 
tehnološka ofanziva koja ne samo da 
trasira put električnim vozilima sa bate-
rijom ka održivoj mobilnosti, već uzima 
u obzir i efikasne motore sa unutrašnjim 
sagorevanjem, a posebno sintetička go-
riva iz obnovljivih izvora energije i goriv-
ne ćelije. Generalni direktor kompanije 
Bosch poziva na hrabri prelaz na ekono-
miju vodonika i proizvodnju sintetičkih 
goriva iz obnovljivih izvora kada prođe 
kriza izazvana virusom korona. U tom 
pogledu to predstavlja jedini način na 
koji Evropa može da postane klimatski 
neutralna do 2050. „Današnje primene 
vodonika treba da se ispitaju na tere-
nu i da se onda primene u realnoj eko-
nomiji”, rekao je Dener. On je apelovao 
na kreatore politika da podrže neophod-
ne tehnologije: „Time će nam omogućiti 
da postignemo još ambicioznije klimat-
ske ciljeve.”

Spremni za vodonik:  
mobilne i stacionarne gorivne ćelije

Klimatske aktivnosti ubrzavaju struktur-
nu promenu u mnogim sektorima.

„Vodonik postaje sve važniji, i u auto-
mobilskoj industriji i u građevinskoj in-
dustriji. Kompanija Bosch je za to veoma 
dobro pripremljena”, rekao je Dener. 
Bosch i njegov partner Powercell već 
rade na komercijalizaciji mobilnih „skla-
dišta” gorivnih ćelija koja će se koristiti 
u vozilima. Planira se da budu predsta-
vljena na tržištu 2022. godine. Na taj 
način Bosch namerava da se uspešno po-
zicionira na drugom tržištu koje raste: 
Već 2030. godine, jedan od osam novo-
registrovanih teških kamiona mogao bi 
da radi na gorivne ćelije. 

Kompanija Bosch radi sa svojim partne-
rom, kompanijom Ceres Power, na staci-
onarnim gorivnim ćelijama.

One mogu da snabdevaju računarske 
centre električnom energijom. Bosch 
očekuje da će tržište za elektrane koje 
koriste gorivne ćelije vredeti više od 20 
milijardi evra do 2030.

Tekst i slike: bosch.com

Dodatne informacije dostupne su na 
internet stranicama www.bosch.com, 
www.iot.bosch.com, www.bosch‑press.
com.

 
Robert Bosch d.o.o. 

Milutina Milankovića 9ž 
11070 Beograd 

www.bosch.rs 
Tel. +381 11 2052-383

Toplotna pumpa Bosch compress 7400i
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Mašina za pranje veša
Proces rada

Rastvarač koji se koristi u mašinama za 
pranje veša mora da se zagreje pre pr‑
skanja na veš. Taj proces je skup kada se 
za njega troši električna energija. Para 
se dovodi do uređaja za grejanje rastva‑
rača u mašinama za pranje veša. Kon‑
denzat koji će se formirati od pare koja 
meša rastvarač u mašinama za pranje 
veša ne može da se ponovo koristi. Zbog 
toga se grupa kondenzatnih lonaca nala‑
zi samo na ulazima mašine za veš. 

Korišćenje pare

 – Količina pare 25–400 kg/h.
 – Radni pritisak 1–7 bar.
 – Radna temperatura 120–140 °C.

Potrebna oprema

 – Termodinamčki kondenzatni lonac 
(glavna linija) × 1.

 – Ventil sa zaptivkom u vidu meha × 3.
 – Cediljka × 1.
 – Nepovratni ventil × 1.

Vrste mašina za pranje veša

 – Konvencionalne mašine za pranje i 
centrifugiranje veša 

 – Medicinske barijerne (prolazne) maši‑
ne za pranje i ceđenje veša 

 – Nizovi mašina za pranje i ceđenje 
veša. 

Mašine za sušenje
Proces rada

Ove mašine se koriste za sušenje veša 
koji ne treba da se pegla ili koji treba 
da se osuši pre peglanja. Postoje različi‑
ti kapaciteti sa jednim vratima, odvoje‑
nim vratima za ubacivanje i vađenje veša 
ili nagibni modeli. 

Greju se pomoću električne energije, 
pare ili gasa, a bubnjevi su im od nerđa‑
jućeg čelika ili pocinkovani. One rade 
tako što suše veš pomoću toplog vazdu‑
ha koji cirkuliše dok se veš vrti u bubnju.

Korišćenje pare

 – Količina pare 25–400 kg/h. 
 – Radni pritisak 1–7 bar.
 – Radna temperatura 120–140 °C.

Potrebna oprema

 – Termodinamički kondenzatni lonac 
(glavna linija) × 1.

 – Ventil sa zaptivkom u vidu meha × 3.
 – Cediljka × 1.
 – Nepovratni ventil × 1.
 – Fleksibilna metalna creva od nerđaju‑
ćeg čelika.

Vrste mašina za sušenje

 – Bubnjasta sušilica.
 – Tunelska sušilica.
 – Cilindrična (valjkasta) sušilica.

Peglanje
Korišćenje pare

 – Količina pare 25–35 kg/h.
 – Radni pritisak 4–5 bar.
 – Radna temperatura 150–160 °C.

Potrebna oprema

 – Termodinamčki kondenzatni lonac 
(glavna linija) × 1.

 – Ventil sa zaptivkom u vidu meha × 3.
 – Cediljka × 1.

Energija je faktor koji je iz dana u dan sve 
značajniji. Zbog smanjivanja energetskih 
izvora razne industrije stalno tragaju za 

alternativnim izvorima radi 
povećanja produktivnosti.

U radu kotlova, mašina za sušenje, 
razmenjivača toplote, grejača za pegle/

prese, mašina za pranje veša ili u bilo kojim 
drugim procesima energetska efikasnost 

može da bude 25–30% veća uz kratak 
period povraćaja ulaganja. Zbog toga 

korišćenje pare sve više dobija na značaju. 
Zaustavljanje pare i efikasnije korišćenje 
toplote zavisi od pravilnog izbora parnih 
uređaja. Iako su kondenzatni lonci male 

veličine i deluju jednostavno, njihov 
zadatak je vrlo složen. 

Ušteda veće količine energije povezana 
je sa pravilnim izborom parnih uređaja i 

njihovih dimenzija. Takođe, prilikom izbora 
odgovorajuće opreme treba dobro 

poznavati princip rada.

Korišćenje pare za industrijsko 
i bolničko pranje i peglanja veša
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Vrste pegli

 – Pegle sa valjkom.
 – Rol‑prese za slaganje odeće. 
 – Rol‑prese a slaganje/peglanje.
 – Prese sa punjenjem odeće za peglanje.

Podacı za standardne mašine u tekstilnoj industriji Potrošnja pare [kg/h]

Vrsta uređaja ili procesa Pritisak pare 
[bar] Kapacitet Zatvoreni sistem  

sa kondenzacijom
Otvoreni sistem  

sa kondenzacijom

M
aš

in
e 

za
 v

eš

Mašina za uklanjanje fleka

4,0–5,0

5

Mašina za hemijsko čišćenje 1 kg odeće 0,5

Mašina za pranje veša

20 kg odeće 24 25

40 kg odeće 30 35

60 kg odeće 43 50

100 kg odeće 68 80

150 kg odeće 85 100

300 kg odeće 102 120

M
aš

in
e 

za
 su

še
nj

e 
ve

ša

Bubnjasta sušilica

20 kg odeće 21 25

30 kg odeće 30 35

40 kg odeće 38 45

60 kg odeće 55 65

100 kg odeće 94 110

150 kg odeće 136 160

160 kg odeće 340 400

In
du

st
rij

sk
e 

m
aš

in
e 

za
 p

eg
la

nj
e Pegle na paru 5

Presa za pantalone 25

Robot za peglanje 30

Lutka za peglanje sa duvalicom 30

Peglanje pantalona sa duvalicom 35

Pegla sa valjkom 50 kg odeće 26 30

Pegla sa valjkom 75 kg odeće 34 40

Pegla sa valjkom 51 60

Pegla sa valjkom 85 100

 – Mašine za fino peglanje. 
 – Lutke za peglanje (finiš lutke). 
 – Mašine‑duvalice za sušenje odeće 
(blowers). 

 – Roboti za peglanje. 

Pločasti razmenjivač toplote

U bolnicama postoje velike količine ot-
padne toplote, kao što su povratna (za-
prljana) para i topla voda koja se vraća iz 
perionice veša. U isto vreme, postoje pri-
mene koje zahtevaju toplotu, kao što su 
proizvodnja sanitarne tople vode i greja-
nje prostora (ordinacija i soba). Sa plo-
častim razmenjivačem toplote toplota 
se prenosi od postojećih izvora toplote 
do dela gde postoji potreba za toplotom, 
nema gubitka toplote i moguće je ušte-
deti višak toplote za druge potrebe gde 
se toplota moše koristiti. 

U današnje vreme je najvažnije da se 
smanje troškovi. Troškovi za energi-
ju, koji predstavljaju jednu od najvećih 
stavki u troškovima, sada su svakom va-
žni i ne mogu se zanemarivati. 

Razmenjivač toplote koji će se koristi-
ti za rekuperaciju toplote po grubom 
proračunu isplatiće se za 3–6 meseci i 
u kratkom roku pruža dodatu vrednost 
poslovanju. 

U bolnici se, između ostalog, para ko-
risti za:

 – grejanje zgrade; 
 – toplu vodu za pranje ruku i kupanje;
 – sterilizaciju hirurških instrumenata u 
cilju sprečavanja infekcije;

 – proizvodnju hladne vode u velikim ap-
sorpcionim rashladnim agregatima za 
klimatizaciju;

 – sterilizaciju medicinskog otpada u na-
menski konstruisanim autoklavima;

 – ovlaživanje vazduha;
 – pripremu hrane u loncima na paru.

 
Omer Candas RENKLIDERE,  

AYVAZ – specijalista za parnu  
i energetsku opremu

Predstavnik u Srbiji 
Yagız AKBIYIK, 

Tel. +381 61 658 70 52 
yakbiyik@ayvaz.com | info@ayvaz.com 

www.ayvaz.com

Stanica za redukciju pritiska
Zahteva primarni pritisak pare do 7 bar za starije mašine u bolničkoj perionici veša i 
vodovima za grejanje i do 16 bar za nove mašine velike brzine. 

Bez obzira na vrstu sistema za upravljanje parom ili kondenzatom, primarni pritisak 
pare u vodu (cevi) treba da bude tačan i uravnotežen. 

Rol‑prese za slaganje odeće, mali predgrejači, prese za peglanje i valjci za peglanje 
obično rade na najvišim temperaturama. 

One zahtevaju paru pod visokim pritiskom u rasponu od 4±0.3 bar (±2 °C).

Izbor glavnog ventila sa redukciju pritiska mora da zavisi od potreba sistema. U ma-
šini za slaganje veša, gde je stalno potreban isti pritisak u valjcima visoke tempera-
ture sa vrlo stabilnom potrebom tokom celog procesa, bezbedno se može koristiti 
direktan efikasan ventil za redukciju pritiska odgovarajuće veličine.
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KLIMATIZACIJAVODOVOD

GREJANJE

e-mail: sidek@sezampro.rs

www.sidek.co.rs
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PROIZVODNJA MESINGANOG FITINGA ZA
   VODOVODNE INSTALACIJE
   GREJANJE
VRHUNSKI KVALITET I DIZAJN PROIZVODA,
FUNKCIONALNOST, TRAJNOST I POUZDANOST
KOJU STRATO PLUS GARANTUJE
SVOJIM PREPOZNATLJIVIM ZNAKOM.

stratoplus@mts.rs
+381 (0)18 800 300
+381 (0)63 413 524
Moravac bb / 18210 Žitkovac,
Aleksinac

www.stratoplus.rs
DOO STRATO PLUS
PROIZVODNO-TRGOVINSKA KOMPANIJA
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Од чланица CEN‑a се захтева да своје националне методо‑
логије прорачуна опишу праћењем националних прилога 
свеобухватних стандарда за енергетске перформансе згра‑
да којима се описују важни кораци у оцењивању енергет-
ских перформанси зграда. 

Стандарди из серије свеобухватних стандарда Енергетске 
перформансе зграда које је усвојила KS M115 су: 

 – SRPS EN 16798‑1:2019 Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 1:Улазни параметри уну-
трашње средине за пројектовање и оцењивање енергетских 
перформанси зграда са акцентом на квалитет унутрашњег 
ваздуха, топлотну средину, осветљење и акустику – Мо-
дул M1-6, 

 – SRPS CEN/TR 16798‑2: 2019, Енергетске перформансе 
зграда – Вентилација у зградама – Део 2: Интерпретаци-
ја захтева у EN 16798-1 – Улазни параметри унутрашње 
средине и оцењивање енергетских перформанси зграда са 
акцентом на квалитет унутрашњег ваздуха, топлоту сре-
дине, осветљење и акустику (модул M1-6) 

 – SRPS EN 16798‑3:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 3: Зграде у којима се не ста-
нује – Захтеви за перформансе система за вентилацију и 
климатизацију соба (модули М5-1, М5-4), тренутно по-
стоји нацрт ове верзије стандарда,који још није објављен

 – SRPS CEN/TR 16798‑4: 2019, Енергетске перформансе 
зграда – Вентилација у зградама – Део 4: Интерпретација 
захтева у EN 16798-3 – За зграде у којима се не станује – 
Захтеви за перформансе система за вентилацију и клима-
тизацију (модули M5-1, M5-4)

 – SRPS EN 16798‑5‑1:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 5-1: Методе прорачуна енер-
гетских захтева система за вентилацију и климатизацију 
(модули М5-6, М5-8, М6-5, М6-8, М7-5, М7-8) – Метода 
1: Дистрибуција и производња

 – SRPS EN 16798‑5‑2:2017, Енергетске перформансе зграда 
– Вентилација у зградама – Део 5-2: Методе прорачуна за 
енергетске захтеве система за вентилацију (модули М5-6, 
М5-8, М6-5, М6-8, М7-5, М7-8) – Метода 2: Дистрибуци-
ја и производња

 – SRPS CEN/TR 16798‑6: 2019, Енергетске перформансе 
зграда – Вентилација у зградама – Део 6: Интерпретација 
захтева у EN 16798-5-1 и EN 16798-5-2 – Методе прора-

чуна енергетских захтева система за вентилацију и клима-
тизацију (модули М5-6, М5-8, М6-5, М6-8 , М7-5, М7-8)

 – SRPS EN 16798‑7:2017, Енергетске перформансе зграда 
– Вентилација у зградама – Део 7: Методе прорачуна за 
одређивање протока ваздуха у зградама, укључујући и ин-
филтрацију (модул M5-5)

 – SRPS CEN/TR 16798‑8:2017, Енергетске перформансе згра-
да – Вентилација у зградама – Део 8: Интерпретација за-
хтева у EN 16798-7 – Методе прорачуна за одређивање 
оцењивања протока ваздуха у зградама укључујући и инфил-
трацију (модул M5-5)

 – SRPS EN 16798‑9:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 9: Методе прорачуна енер-
гетских захтева система за хлађење (модули М4-1, М4-4, 
М4-9) – Опште

 – SRPS CEN/TR 16798‑10:2017, Енергетске перформансе 
зграда – Вентилација у зградама – Део 10: Интерпретаци-
ја захтева у EN 16798-9 – Методе прорачуна енергетских 
захтева система за хлађење (модули М4-1, М4-4, М4-9) – 
Опште

 – SRPS EN 16798‑13:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Део 13: Модул М4-8 – Прорачун система за хлађење – Про-
изводња

 – CEN/TR 16798‑14:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 14: Интерпретација захте-
ва у EN 16798-13 – Прорачун система за хлађење (модул 
М4-8) – Производња

 – SRPS EN 16798‑15:2017, Енергетске перформансе зграда 
– Део 15: Модул М4-7 – Прорачун система за хлађење – 
Складиштење

 – CEN/TR 16798‑16:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 16: Интерпретација захте-
ва у EN 16798-15 – Прорачун система за хлађење (модул 
М4-7) – Складиштење

 – SRPS EN 16798‑17:2017, Енергетске перформансе зграда – 
Вентилација у зградама – Део 17: Упутства за контролу 
система за вентилацију и климатизацију (модули М4-11, 
М5-11, М6-11, М7-11)

 – CEN/TR 16798‑18:2017, Енергетске перформансе зграда 
– Вентилација у зградама – Део 18: Интерпретација за-
хтева у EN 16798-17 – Упутства за контролу система за 
вентилацију и климатизацију (модули М4-11, М5-11, М6-
11, М7-11)

Стандардизација

Улога серије стандарда 
о енергетским перформансама зграда

Стандарде o енергетским перформансама зграда усвајају следеће комисије за стандарде Института за стандардизацију 
Србије: KS M057 Котловска постројења и цевоводи, KS M115 Хидрауличне машине, криогена техника, мерење протока флуида у 

затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије, KS U163 Топлотна техника у грађевинарству, 
KS U247 Системи аутоматског управљања и надзора у зградама и KS Z169 Светлост и осветљење. 

Списак осталих комисија за стандарде које се баве специфичним областима објављене је на сајту Института.
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За више информација о апстрактима стандарда погледа-
ти на www.iss.rs

Подсећања ради, ти стандарди заснивају се на холистич-
ком (системском) приступу који је кључни покретач за тех-
нолошке иновације и флексибилни су јер дају могућност 
избора националних података уз јасно дефинисане опци-
је. У њима су у информативном прилогу дате препоручене 
вредности док је нормативни прилог празан и дефинише се 
на националном нивоу у зависности од потреба. Подршку 
лакшем разумевању ових стандарда пружају технички из-
вештаји који под ознаком CEN/TR прате сваки од стандар-
да ЕРВ. У циљу пружања подршке при примени стандарда 
ЕРВ основан је центар за ЕРВ (www.epb.center) који пружа 
додатне информације кроз платформу за размену искуста-
ва и даје примере табеларног приказа прорачуна у складу 
са стандардима ЕРВ. Институт за стандардизацију Србије 
је све стандарде ЕРВ и њихове пратеће техничке извешта-

Како се KОВИД-19 - коронавирус - и даље шири широм 
света, све већи број организација, не само оних у најра-
звијенијим и најугроженијим државама, већ и оних у фази 
развоја, прави и спроводи планове за ванредне ситуације у 
настојању да се спречи даље ширење болести. Многе бол-
нице се припремају за све већи прилив пацијената са овом 
високо смртоносном болешћу. Кључну улогу у креирању 
ових планова имају националне, регионалне и шире међу-
народне организације КГХ у спрези са меродавним инсти-
туцијама срандардизације. 

Вентилација уз филтрацију у оквиру система за грејање, 
хлађење и климатизацију могу да смање концентрацију 
коронавируса у ваздуху и на тај начин ризик преношења 
кроз ваздух. Самом вентилацијом, са или без филтрације 
без климатизације ваздуха, често се не могу увек у довољ-
ној мери контролисати термички услови унутрашње среди-
не. У таквим случајевима, термички некомфорни услови 
унутрашњег простора могу проузроковати термички стрес 
код људи који могу бити директно опасни по живот и који 
могу такође имати лоше дејство јер смањују  отпорност на 
инфекцију. Уопште, онемогућавање система грејања, вен-
тилације и климатизације није препоручена мера за сма-
њење преноса вируса. 

Америчка, истовремено и међународна КГХ организаци-
ја АСХРАЕ је формирала посебну оперативну радну гру-
пу и покренула акцију широм света не само да одговори 
на тренутну глобалну пандемију КОВИД-19 већ и да пру-
жи помоћ-смернице како да се зграде припреме и за евен-
туалне будуће епидемије, с обзиром на своје расположиве 
техничке ресурсе за решавање изазова тренутне пандеми-
је и будућих епидемија (резултате бројних истраживачких 
пројеката и референтне АСХРАЕ стандарде), који се одно-
се на ефекте грејања, вентилације и климатизације на пре-
нос болести у здравственим установама, на радном месту, у 
дому, као и у јавном, спортском и рекреативном окружењу. 
Радна група треба такође да пружи препоруке за поставља-

ње привремених теренских болница у конгресним центри-
ма, аренама као и затвореним стадијумима. 

Примарна улога ове групе је да одржава комуникацију са 
члановима, индустријским партнерима, власницима згра-
да, оператерима објеката, владиним агенцијама и ши-
ром јавношћу како би експерти високо квалификовани 
КГХ професионалци могли да пруже упутства - смернице 
како заштитити станаре зграда и подржати потребе здрав-
ствених установа током неизвесности епидемије. Водећи 
стручњаци за медицину и јавно здравство треба такође да 
помогну као  консултанти радне групе. 

У практичном приступу oдређеној згради потребно је де-
таљно погледати пројектну документацију, шеме сваког 
објекта и његових КГХ система, укључујући системе и ре-
жиме рада система интегрално, и посебно појединачно 
свих подсистема током ТМГ (Tипичне Метеоролошке Го-
дине) године, a у догледније време спровести и техничку 
контролу – инспекцију и направити аудит пре доношења 
крајних одлука у оквиру финалног пројекта потребних про-
мена и унапређења.

Поред набројаних циљева радна група, односно њени чла-
нови се непрестано налазе на граници сучељавања са про-
менама које доносе нове технологије и потреба провере 
одређених детаља постојећих меродавних стандарда, и 
одређивања нових задатака истраживања и унапређења 
постојећих или увођења потпуно нових стандарда. Добра 
илустрација овог процеса унапређења стандарда је приказ 
развоја стандарда ANSI/ASHRAE/ASHE 170‑2017 који је у 
важећој форми основног текста усвојен 2017 године, а од 
децембра 2019 до данас је добио 8 Додатака унапређења 
као директан резултат стицања практичног искуства борбе 
с КОРОНА вирусом и свети о кључном значају ургентне ак-
ције покушаја што брже примене унапређеног стандарда 
да би ефекат смањења броја жртава вируса био што већи. 

Марија. С. Тодоровић

је преузео у национални систем стандардизације. Инсти-
тут је оставио могућност доношења Националних прилога 
у случају да заинтересоване стране дају податке који би се 
разликовали од оних који су дати као препоручене вредно-
сти у претходно наведеним стандардима.У овом тренутку, 
Институт не располаже улазним подацима који би пред-
стављали смернице за израду националних прилога, па се 
корисници стандарда упућују на коришћење препоручених 
вредности из стандарда.

 
Ивана Топаловић,  

Секретар комисије за стандарде  
KS M115, Хидрауличне машине, криогена техника,  

мерење протока флуида у затвореним цевоводима и  
мерење количине топлотне енергије



ДОДАТАК b ANSI/ASHRAE/ASHE 
Standarda 170-2017 је одобрен од 
стране Комитета за стандарде и Одбо-
ра директора ASHRAE‑а 5. фебруара 
2020; од стране Америчког удружења 
за здравствени инжењеринг ASHE 19. 
децембра 2019; и Америчког нацио-
налног института за стандарде ANSI 2. 
марта 2020.

Овај додатак је одобрио и Стални стан-
дардни одбор за пројекте (SSPC) за 
који је Одбор за стандарде успоста-
вио документовани програм за редов-
но објављивање додатака или ревизија, 
укључујући  процедуре за благовреме-
не, документоване, консензусне рад-
ње по захтевима за промену у било ком 
делу стандарда. Упутства за подношење 
промене можете наћи на веб локаци-
ји (https://www.ashrae.org/continuous‑
maintenance). 

Последње издање овог ASHRAE стан‑
дарда се налази на (www.ashrae.org) 
или у служби за кориснике ASHRAE, 
1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 
30329‑2305. E‑mail: order@ashrae.org

Факс: 678‑539‑2129. Телефон: 404‑
636‑8400 (широм света), или бесплат‑
ни телефон 1‑800‑527‑4723 (за САД и 
Канади): за дозволу поновног штампа-
ња www.ashrae.org/permissions.

СВРХА додатка б овог стандарда је 
да дефинише захтеве за пројектовање 
вентилационих система који обезбеђују 
контролу животне средине за комфор, 

асептичност и мирис у здравственим 
установама. Стандард 170‑2017 разма‑
тра хемијска, физичка и биолошка за‑
гађења која могу утицати на пружање 
медицинске неге и реконвалесценцију 
пацијената, као и на сигурност пације-
ната, здравствених радника и посети‑
лаца. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ овог додатка 
стандарда су подручја за бригу о паци-
јентима и сродна подручја подршке у 
здравственим установама, укључујући 
болнице, установе за негу и амбуланте. 
Користи се за нове зграде, као и за уна-
пређење система и доградњу у постоје-
ћим зградама. 

Додатак б и сви остали додаци Стан-
дарда ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2017 
Ventilation of Health Care Facilities се 
могу скинути директно са Интернета 
у pdf форми.

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum b for 
Standard 170‑2017 (March 2, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum c for 
Standard 170‑2017 (March 2, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum g for 
Standard 170‑2017 (January 6, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum h 
for Standard 170‑2017 (April 1, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum i for 
Standard 170‑2017 (March 2, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum n for 
Standard 170‑2017 (March 3, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum p for 
Standard 170‑2017 (March 2, 2020)

 – ANSI/ASHRAE/ASHE Addendum q 
to Standard 170‑2017 (December 13, 
2019)

Марија. С. Тодоровић

Jedna za sve.

Protivpožarna klapna FKA2-EU

■ Smanjeno dozvoljeno rastojanje  
  između 2 protivpožarne klapne   
 na 60 mm; usklađeno sa   
 CE zahtevima

■   Jedna vrsta protivpožarne klapne 
za sve ispitane veličine i primene 

■  Jednostavna ugradnja vatro-
zaštitnih ploča od 7 različitih 
proizvođača; usklađeno sa CE 
zahtevima

■  Moguća nadogradnja pokretača 
bez demontiranja kanala

www.trox.rs

NOVO

AD_2019_07_FKA2_EU_1_3_DE_de.indd   1 12.11.2019   15:24:10
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PEZOS EXPORT-IMPORT DOO
Rumenački put bb, 21000 Novi Sad

tel/fax: +381-21/ 6431-215, 6433-293
e-mail: pezos@eunet.rs

www.pezos.co.rs
www.cevi.co.rs

www.pipesserbia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICOM d.o.o. 
Cerska 69, 11000 Beograd, Srbija 

011 / 283 56 35, 283 39 36,  
283 68 07, 283 78 31 

www.unicom.rs   info@unicom.rs 

UNICOM

Tehnologija, kvalitet, dizajn

TECHNOLOGY INTERNATIONAL SERVICES

Tel + 381 11 3440 862
www.tisbgd.com

office@tisbgd.com

Dragana Mijatović, Brand Manager VIVAX
Tel: 011.20.70.615; E-mail: dragana.mijatovic@kimtec.rs

Generalni distributer: Kim Tec d.o.o
Viline vode bb, Beograd
Tel: 011.20.70.600; E-mail: prodaja@kimtec.rs Dragoljub Jovančević, Brand Manager VIVAX

Tel: 064 80 66 059; E-mail: dragoljub.jovancevic@kimtec.rs

Generalni distributer: Kim Tec d.o.o
Viline vode bb, Beograd
Tel: 011.20.70.600; E-mail: prodaja@kimtec.rs
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HEAD OFFICE - FACTORYHEAD OFFICE - FACTORY
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL

FLEXIBLE 
 METAL 
HOSES

STEAM 
EQUIPMENT

VALVES

LEVEL 
CONTROL 

EQUIPMENT

FIRE 
FIGHTING 

PRODUCTS
EXPANSION 

JOINTS

Ayvaz is one of the biggest manufacturers of Europe and the global suppliers of high quality products for 
installation sector since 1948, also a member of Association Euro-Qualiflex (AEQ). We are manufacturing metal 
and rubber bellowed expansion joints to compensate thermal movements at pipelines, steam traps to maintain 
the security and the efficiency of steam lines, braided and non-braided flexible metal hoses for all industrial and 
domestic fluid applications, various types of valves for all pipeline systems, level control units and fire fighting 
equipment.

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL 
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Fax: +90 212 771 47 27  |  info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com 

AYVAZ SERBIA  |  Tel: +381 61 658 70 52  |  yakbiyik@ayvaz.com
AYVAZ-N BULGARIA  |  Tel: +359 8431 27 32   |  o ffi ce@ayvaz-n.eu

Autoput za Novi Sad 71
Tel. 011 3757 433, 3757 107. Faks 3757 433

o�ce@steelsoft.rs. www.steelsoft.rs

Prozvodni program

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Predizolovane cevi i cevna tehnika

1.  Termoizolacija IZOPEN EN 253
Predizolovane čelične cevi poliuretanom u oblozi PHDE
Predizolovani čelični cevni elementi EN 448 
Predizolovana zaporna armatura EN 488 
Alarmni uređaj za detekciju curenja - sistem dojave 
Najnovija tehnologija predizolacije poliuretanom na bazi CIKLOPENTANA
2. Proizvodnja termoskupljajućih SPOJNICA EN 489
Termoskupljajući elementi (kape, rukavci, gumene zaptivke)
3. Hidroizolacija IZOPOL DIN 30670 - GASNI CEVOVOD
Predizolovane čelične cevi ekstrudiranim polietilenom 
Isporuka i ugradnja termoskupljajućih gasnih spojnica DIN 30672
4. AKZ zaštita čeličnih cevi
Sačmarenje čeličnih cevi do stepena očišćenosti 
Sa 2.5 po DIN 18364, DIN 55928, ASTM T2200-67
5. POLIETILENSKE CEVI EN 253
Polietilenske cevi sa CORONA tretmanom postupak po EN 253
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Blagajska br 8/1, 11050 Beograd

+381 11 2893 786

+381 60 0164960

office@klimaoprema.rs

www.klimaoprema.rs

REHAU d.o.o., Stražilovska 7, 11272 Dobanovci, Tel.: +381 (11) 37 70 301, E-mail: beograd@rehau.com, www.rehau.rs

Sava Center, Belgrade, December 2–4, 2020

Beograd, Sava centar, 2–4.12.2020
51. MEÐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O KGH

51st INTERNATIONAL HVAC&R CONGRESS AND EXHIBITION

• Oprema za tehnologiju voda u industrijskim aplikacijama, 
kotlarnicama, energanama, rashladnim kulama, vodovodnim 
postrojenjima
• Filtracija, omekšavanje, ultrafiltracija, reverzna osmoza, doziranje 
hemikalija

• Desigo sistemi za  automatizaciju termotehničkih instalacija (ventili, 
senzori, kontroleri, BMS…)
• Cerberus sistemi za bezbednost i sigurnost (dojava požara, 
detekcija gasa, kontrola pristupa)
• Analiza i povećanje energetske efikasnosti

Sipatec | Kronštatska 5, Beograd | +381 11 3670301 | office@sipatec.rs | www.sipatec.rs

• Nisko naponska oprema (sklopke, motorno zaštitni prekidači, 
osigurači, signalizacija, merenje…)
• Motori, frekventni regulatori, soft starteri
• Industrijska instrumentacija, merači protoka, transmiteri pritiska

SIPATEC Building d.o.o.
Siemens Building Technologies Distribution Partner

SIPATEC Water d.o.o.
Grunbeck Exclusive Distribution Partner for Serbia and Montenegro

SIPATEC Industrial d.o.o.
ABB Approved Distrubutor
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Terazije 13,IV sprat, Beograd
(011) 3392-572; 3392-582; 3392-613; 3392-645; 3392-707

3392-750
www.trgometal .rs info@trgometal.rs

Bešavne cevi
Šavne cevi

Lukovi,Redukcije
Prirubnice

Groove fiting
Pocinkovane cevi

PROJEKTUJEMO I PROIZVODIMO 
SVA REŠENJA DANAŠNJICE KOJA SU 

VAM NEOPHODNA

SANITARNI
SISTEMI

OPREMA ZA 
SAVREMENE 
KOTLARNICE

SISTEMI ZA 
GREJANJE I 
HLAĐENJE 

ZRAČENJEM

BATERIJE

www.tiemme.com

SAVREMENI SISTEMI 

Tiemme Raccorderie Spa
Via Cavallera, 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italia
Tel. +39 030 21.42.211 - Fax: +39 030 21.42.206
info@tiemme.com

KOMPLETNA REŠENJA 

Klima-komore po internacionalnom standardu 

i standardima  . 

Sa integrisanom rashladnom tehnikom, u higijenik izvedbi, 
klima-komore za bazene, kuhinje i slično. do 100.000 m3/h.

Gasni zidni kondenzacioni kotlovi od 14kW–100 kW; Kondenzacioni kotlovi od 15kW do 1000 kW

Toplotne pumpe vazduh/voda,voda/voda - od 7kW do 14kW; Rekuperatori od 70 do 6000m3/h; 

Podno grejanje; plafonsko hlađenje; Fan coil uređaji; Komplet solarni sistemi - photovoltaic, STV;  

je zastupnik i sledećih firmi

alu-pex cevi za razvod grejanja i sanitarne vode, 
kompletna oprema za podno grejanje, rezervoari 

za smeštanje lož ulja, rezervoari za kišnicu

ekspanzione posude za grejanje i sanitarnu 
vodu, klimatizaciju i solarnu tehniku

razdelnici i sabirnici (kompletne podstanice)

solarna tehnika photovoltaic

gasni, elektro i adijabatski ovlaživači

fan coili, kanalske klime, termogeni do 1 MW

nova generacija dizajniranih 
pločastih i radijatora za kupatila

Gundulićev venac 36, 11000 Beograd
                          Tel: 011/308-74-70, 240-08-09   Faks 011/308-74-71

info@dravidis.co.rs   www.dravidis.co.rs

DRAVIDIS
distribucija vazduha, filtracija, laminarne 
plafonice

rešenja za kuhinjsku ventilaciju 
uz pomoć ozona

rekuperatori, toplotne pumpe, čileri

TopTherm d.o.o.
www.hoval.rs
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SVET PUN REŠENJA
Osvajamo proizvodima pomoću kojih 
je moguće izgraditi jedan celi svet.  S 
promišljenim rešenjima, pouzdanom 
tehnologijom, trajnim funkcijama i 
bezvremenskim dizajnom.

TECE d.o.o.
Predstavništvo Beograd
Kneza Mihaila 1-3
11 000 Beograd
T: +381 (0) 60 5 8323 00
www.tece.rs

Sava Center, Belgrade
December 2–4, 2020

Beograd, Sava centar
2–4.12.2020

51. MEÐUNARODNI KONGRES
I IZLOŽBA O KGH

51st INTERNATIONAL HVAC&R
CONGRESS AND EXHIBITION



PUBLIKACIJE
Saveza mašinskih i elektrotehničkih 

inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

Gojko Dotlić

ELEKTROENERGETIKA
Cena: 2.900 d

Stevan Šamšalović

TOPLOTNA PUMPA
Cena: 1.750 d

Stevan Šamšalović

VDI 4640 – KORIŠĆENJE TOPLOTE 
PODZEMLЈA – SISTEMI SA TOPLOTNIM PUMPAMA 
ZA KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE 
PODZEMNE VODE I ZEMLЈE
Prevod na srpski

VDI 4640 – KORIŠĆENJE TOPLOTE 

Branislav 
Todorović
KLIMATIZACIJA
(III izdanje)
Cena: 2.400 d

Radivoje M. Topić
SUŠENJE 
I SUŠARE 
Cena: 3.000 d

Stevan Šamšalović
RASHLADNI 
UREĐAJI I 
INSTALACIJE 
Cena: 2.400 d

Slobodan Ćirić

Kotlarnice, 
toplotne mreže i 
toplotnopredajne 
stanice
Priručnik  
za projektante i izvođače

Boris Slipčević
RAZMENJIVAČI 
TOPLOTE
(II izdanje)
Cena: 950 d

Milovan Živković i 
Taško Maneski
TERMOMEHA-
NIČKI NAPONI 
CEVOVODA I 
POSUDA
Cena: 750 d

Slobodan Ćirić
KOTLARNICE, 
TOPLOTNE MREŽE 
I TOPLOTNOPRE-
DAJNE STANICE
Cena: 2.950 d

Branislav Todorović, 
Milica Milinković- 
-Đapa
RAZVOD 
VAZDUHA U KLI-
MATIZACIONIM 
SISTEMIMA
Cena: 1.500 d

Milan Rikalović
DOBOŠASTI
RAZMENJIVAČI 
TOPLOTE
Cena: 700 d

Vladimir Radulović
REGULACIONI 
VENTILI
u sistemima 
daljinskog grejanja
Cena: 1.850 d

VLADIMIR  
RADULOVIĆ

REGULACIONI  
VENTILI

U SISTEMIMA DALJINSKOG 
GREJANJA

Stevan ŠamšalovićRadivoje M. Topić

Srđan Raičković
KOMPRESIBILNI 
I MEHANIČKI
ZAPTIVAČI
Cena: 600 d

Rodoljub Vučetić
ZDRAVLJE 
ŽIVOTNE 
SREDINE I 
PROMENA 
KLIME
Cena: 400 d

Dimitrije Voronjec i 
Đorđe Kozić
VLAŽAN VAZDUH 
– TERMODINA-
MIČKE 
OSOBINE I 
PRIMENA
(IV izdanje)
Cena: 550 d

Grupa autora
TEHNIKA I 
TEHNOLOGIJA 
U FUNKCIJI 
ZAŠTITE ŽIVOT-
NE SREDINE
Cena: 1.200 d

Rodoljub Vučetić
PRIRUČNIK O 
URAVNOTEŽA-
VANJU CEVNIH 
MREŽA U GRE-
JANJU, HLAĐENJU 
I KLIMATIZACIJI
Cena: 800 d

S. Genić, 
B. Jaćimović, 
S. Mitić, P. Kolendić
EKONOMSKE 
ANALIZE ZA 
POTREBE 
PROCESNOG
INŽENJERSTVA
Cena: 1.800 d

Branislav Živković i 
Zoran Stajić
MALI TERMOTEH-
NIČKI PRIRUČNIK
(II dopunjeno izdanje)
Cena: 1.800 d

Svetislav Zarić
PRIRUČNIK IZ 
INDUSTRIJSKE 
PNEUMATIKE
Cena: 450 d

S. Genić, 
B. Jaćimović, 
M. Jarić, 
N. Budimir
SVOJSTVA 
PROCESNIH 
FLUIDA

Cena: 2.200 d

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera 
i tehničara Srbije (SMEITS)

Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011/3230-041

www.knjizara.smeits.rs

ZA KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE 
PODZEMNE VODE I ZEMLЈE
Prevod na srpski

KÔD ZA SNIŽENJE

vdi2020
www.knjizara.smeits.rs

Prvih 100 kupaca
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Uputstvo za autore radova

Uporedo sa štampanim izdanjem, u tiražu od 1.500 primeraka, 
tekstovi će biti objavljivani na platformi koja zadovoljava sve 
standarde pretrage naučnih i stručnih tekstova u pogledu 
vidlјivosti i citiranosti (https://goo.gl/UUFpGU). Izabrani radovi 
će dobiti i svoju oznaku DOI. 

Rad treba da je napisan u dokumentu formata A4, sa 
jednakim marginama od po 25 mm, u programu Microsoft 
Word, fontom Times New Roman, veličine 12, sa razmakom 
od 1,5 reda, poravnat prema levoj margini. Preporučuje se 
da celokupan rukopis ne bude manji od 5 strana i ne veći od 
10 strana. 

Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, bold. 
Ispod naslova rada pišu se imena autora i institucije u kojima 
rade. Autor rada je dužan da naslov dostavi na srpskom i 
engleskom jeziku. 

Autor rada zadužen za korespondenciju sa Redakcijom 
treba da u fusnoti navede svoju elektronsku adresu. 

Rezime od oko 200 reči nalazi se na početku rada, treba 
da sadrži cilj rada, primenjene metode, glavne rezultate i 
zaključke. Veličina fonta je 10, italik. 

Ključne reči se navode ispod rezimea. Treba da ih bude 
minimalno 3, a maksimalno 6. Veličina fonta je 10, italik. 
Autor je dužan da naslov rada, rezime i ključne reči dostavi 
na srpskom i engleskom jeziku. 

Reference u tekstu se navode u uglastim zagradama, 
rastućim redosledom. Reference se prilažu na kraju rada 
u skladu sa sistemom pravilima navođenja APA (http://
apastyle.org/).

Detaljno uputstvo za autore nalazi se na:  
https://goo.gl/cJMOHK.

Redakcija časopisa „KGH“
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