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ГЕОТЕРМИЈА И ГЕОТЕРМАЛНИ ПОЛИЊА 

 

Марјан Делипетрев1, Крсто Блажев2, Благица Донева1, Горги Димов1, 
Александра Ристеска2, Ана Митановска1 

1Универзитет “Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки,  
Институт за геологија, Штип, Р. Македонија 

2Универзитет “Гоце Делчев”, Технолошко – технички факултет,  
Штип, Р. Македонија 

 
Апстракт: Во овој труд е прикажано термалното поле на Земјата, изворите и понорите 
на топлина како и физичките параметри кои вилијаат на преносот на топлина. 
Презентиран е топлинскиот флукс на Земјата, а исто така даден е и за Република 
Македонија. Геотермалната енергија е обновлив извор на енергија, како таква има 
широка примена во различни гранки во опшеството, а во поново време се градат и 
хидро-термални централи. 
 
Клучни зборови: Геотермија, флукс, геотермален потенцијал 

 

GEOTHERMY AND GEOTHERMAL FIELDS 
 

Marjan Delipetrev1, Krsto Blazev2, Blagica Doneva1, Gorgi Dimov1, 
Aleksandra Risteska2, Ana Mitanovska1 

1University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences,  
Institute of geology, Stip, R. Macedonia 

2University “Goce Delcev”,Faculty of Technology, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: This paper shows thermal field of the Earth, sources and infiltration of heat and 
physical parameters that influence heat transfer. Presenting the heat flux of the Earth, and 
also is given for Republic of Macedonia. Geothermal energy is a renewable source of 
energy, such as is widely used in various sectors in society, but recently are built and hydro-
thermal power plants. 
 
Key words: geothermal, flux, geothermal potential  
 
ВОВЕД 
 
Геотермалнта енергија претставува топлинска енергија која се генерира и се 
акумулира во Земјата. Оваа топлина, генерално доа а од два извори: извори кои 
потекнуваат од вселената и извори кои потекнуваат од нејзината внатрешност. 
Внатрешните извори се делат на примарни и секундарни. Примарните внатрешни 
извори дејствуваат од самото формира е на Земјата, а тоа се: радиоактивното 
распа а е на елементите, трие ето како последица на плимата и осеката, 
релаксационите и еластичните напрега а, гравитационата диференцијација и др. 
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Секундарни извори на топлина се процесите кои се последица од прераспределбата 
на внатрешната енергија од изворите од првата група. Овие процеси имаат просторно 
ограничува е, предизвикуваат геотермални аномалии и се појавуваат како посебни 
извори на топлина. Во оваа група спа аат: ендотермните реакции, промени во 
агрегатната состојба, трие е поме у поедини блокови од Земјината кора, 
литификациони процеси, земјотреси, топлина до вулканизмот и од магматските 
интрузии и сл. Пренесува ето на топлината во Земјата се врши на 3 начини: 
кондукција  спроведува е , конвекција  пренесува е  и радијација.  ондукцијата е 
процес на пренос на енергијата поме у молекулите од кристалните решетки на 
минералите од карпите и овој процес е карактеристичен за цврстите карпи. 
 онвекцијата е процес при кој топлината се пренесува преку движе е на материјата и 
овој процес е карактеристичен за флуидите, магмата и гасовите. Преносот преку 
радијација се врши на површината за Земјата со размена на топлина поме у Земјата и 
Сонцето.  
 
1. ГЕОТЕРМАЛНО ПОЛЕ И ТОПЛИНСКИ ФЛУКС 
 
Температурното поле на земјата се нарекува Геотермално поле. Тоа е дефинирано со 
два важни параметри: температура и топлински ток  флукс . Најважен параметар 
претставува топлинскиот  терестичкиот  ток кој всушност претставува топлина која со 
кондукција се пренесува од земјината внатрешност до земјината површина со правец 
насочен од земјината внатрешност кон земјината површина. Густината на топлотниот 
ток, а со тоа и геотермалната енергија што се носи во горните делови од земјината 
кора е нерамномерна и зависи од распоредот на изворите на геотермална енергија, 
геолошките и хидрогеолошките услови, термичките својства на карпите и др. Поради 
тоа, во горните делови на земјината кора, каде влијанието на овие фактори е големо, 
постојат подрачја со поголема или со помала густина на топлотниот ток. Се смета 
дека просечната вредност на топлинскиот ток за целата Земја изнесува 60 mW/m2. На 
слика 1 претставен е топлинскиот флукс за целата Земја, додека на слика 2 
топлинскиот флукс на Република Македонија. 
 

 
Слика 1. Топлотен ток  флукс  на Земјата 
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Слика 2. Топлотен флукс на Република Македонија 

  
Зголемува ето на температурата во Целзиусови степени на единица должина во 
длабочината се вика геотермален градиент. Во Европа геотермалниот градиент 
изнесува 32 – 33 м, Австралија и Африка 23 – 27 m, во Северна Америка околу 29 m и 
сл. Геотермичкиот градиент доста се разликува од место до место и може да се 
заклучи дека вредноста на истиот е во тесна врска со геолошката градбата на 
одредени подрачја. Во вулканските региони порастот на геотермичкиот градиент е 
најголем, додека побавен пораст се сретнува во континеталните платформи.  
Геотермалната енергија на Земјата се користи уште од најстари времи а. Во 
археолошките нао алишта во  ина од 3 век пред новата ера, постојат индиции дека 
топлата вода од геотермалните извори се користела во јавните ба и. Најстариот 
систем на геотермално затоплува е на станбени згради бил изграден во Франција 
уштее во 14 век. Најстарото индустриско користе е на геотермалната енергија е 
поврзано со добива ето на борна киселна од гејзерите кај Ларделеро во Италија во 
1827 година. Во 20 век, поради се поголемата побарувачка за електрична енергија, 
геотермалната енергија започнала да се смета како можен значаен извор од кој што 
може да се добива електрична енергија. Првата комерцијална геотермална 
електрична централа била изградена во Италија во 1911 година. Денес, користе ето 
на геотермалната енергија е широко застапено во целиот свет. Истата се користи во 
земјоделството, за загрева е на стамбени објекти, за производство на електрична 
енергија и др. На пример, во Исланд, 30  од производството на електрична енергија 
отпа а на геотермални електрични централи, на Филипините 27 , во Нов Зеланд 10 , 
а во Соединетите Американски Држави 0,7 , што е еднакво на 3086 MW, односно 29  
од вкупното глобално производство на електрична енергија со геотермални централи. 
На слика 4 е прикажана геотермалната централа Несјавелир во Исланд.  
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Слика 3. Геотермален резервар. 

 
Поради се поголемата атрактивност на геотермалната енергија, како алтернативна, 
зелена и обновлива енергија и неможноста геотермалните поли а да бидат 
детектирани на површината од Земјата, во последните неколку децении се развиени 
голем број на геохемиски и геофизички техники и методи со кои успешно можат да се 
лоцираат овие поли а, а подоцна да се пристапи и кон нивна експлоатација. 
  

 
Слика 4. Геотермална електрична централа – Несјавелир, Исланд 

 
2. ЗАКЛУЧОК 
 
Геотермалнта енергија претставува топлинска енергија која се генерира и се 
акумулира во Земјата и која генерално доа а од два извори: извори кои потекнуваат од 
вселената и извори кои потекнуваат од нејзината внатрешност. Температурното поле 
на Земјата се нарекува Геотермално поле - дефинирано со 2 важни параметри: 
температура и топлински флукс. Од прикажаната карта на Република Македонија за 
топлински флкус можеме да заклучеме дека сме земја со голем геотермален 
потенцијал.  Поради се поголемата атрактивност на геотермалната енергија, како 
алтернативна, зелена и обновлива енергија и неможноста геотермалните поли а да 
бидат детектирани на површината од Земјата, развиени се голем број на геохемиски и 
геофизички техники и методи за нивна успешна детекција. 
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