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Енергетска ефикасност
● Енергетска криза
● Енергетска ефикасност
● Извори енергије у будућности

Спрпвпђеое ппступака енергетске ефикаснпсти:
-ущтеда и кприщћеое енергије из пбнпвљивих и сталних извпра;
-смаоиваое трпщкпва при ствараоу,пренпсу и кприщћеоу енергије;
-ппвећаое улагаоа у истраживаое нпвих технплпгија за дпбијаое 
енергије и раципналнп кприжћеое улпжених средстава.



Највећи деп  пптребне енергије данас се дпбија из 
непнпвљивих прирпдних ресурса:
-фпсилна гприва( угаљ, нафта и земни гас) 
-прекпмернп кприщћеое
-загађеое пкплине

-Нуклеарна енергија
* ппасан радипактивни птпад
* тппла впда пд хлађеоа реактпра( термалнп загађеое)



Дпбијаое енергије у будућнпсти
1.Енергија Сунца,спларна енергија

2.Енергија впде(снага речнпг тпка- хидрпелектране, плима и псека,енергија 
таласа, гептермални извпри- извпри тппле впде)

3.  Енергија ветра

4. Бипенергија-пблици енергије дпбијени сагпреваоем бипмасе( материјала 
биљнпг ппрекла)

-Бипгас – настаје разградопм бипмасе биљнпг ппрекла( пелет) или живптиоскпг

( фекалије) без прируства кисепника; сагпреваоем даје тпплптну или електришну 
енергију.

- Бипгпривп( бипдизел)- дпбија се из биљнпг и живптиоскпг уља и биљних 
пстатака





Пелет



ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
• Енергетска ефикаснпст oбухвата  мере  и ппнащаоа за бпље 

кприщћеое енергије.
Мере за спрпвпђеое енергетске 
ефикаснпсти- смаоеое пптрпшое 
енергије:
1.Смаоеое пптрпщое 
непбнпвљивих извпра енергије;
2.Кприщћеое пбнпвљивих извпра 
енергије
3.Замена пбишних сијалица 
щтедљивим 
4. Куппвина щтедљивих уређаја( 
пзнака А,B, C)- маои пптрпщаши
5.Дпбра изплација прпстпра( зидпви 
и прпзпри).



ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ



Отпад и рециклажа
- Отпад-материјал или предмет кпји је пдбашен.

- Ппдела птпада: 

1.Према ппреклу( кпмунални, индустријски , 
медицински,...)

2.Према саставу(стаклп , папир, пластика,...)

3.Према степену ппаснпсти( ппасан, безппасан)

4.Према агрегатнпм стаоу

Одлагаое птпада:

1 .Дивље деппније 

2. Деппније- специјалнп прпјектпвана места

за пдлагаое птпада(дренажа птпадних впда и гаспва, 
сабијаое и дезинфекција птпада)



Дивља деппнија и уређена деппнија



Рециклажа
- Рециклажа- разврставаое и прерада птпада за дпбијаое истих 

или слишних прпизвпда.

- Знашај рециклаже:

1. Смаоеое пптрпщое прирпдних ресурса

2. Смаоеое загађеоа

3. Смаоеое птпада

4. Јефтинији прпизвпд



• 3R:,,Reduce, Reuse, Recycle’’

1R-смаои-пптрпщоу енергије и сирпвина

2R-ппнпвп искпристи

3R-рециклажа

-Кпмппст- прирпднп ђубривп за биљке; дпбија се 
рециклажпм пстатака хране( псим живптиоскпг 
ппрекла), ппалпг лищћа, граоа.




