Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија

Содржина
Вовед
1. Резерви на јаглен во РМ
1.1.Лигнит
1.2 Резерви на лигнит во РМ
1.3 Постоечки лежишта во експлоатација
1.4 Планирани лежишта
2. Експлоатација
2.1 Постоечки состојба на експлоатација на лигнит во
РМ
2.2 Планирани активности во Стратегијата за развој на
Енергетика 2015-2035
2.3 Предвидени потреби за енергија
3. Потребни количини лигнит
3.1 Начини на експлоатација
3.2 Временска рамка
3.3 Сценарија
3.4 Цени

3
4
4
5
7
9
14

4. Можности за инсталација на нови Термоелектрани

38

5. Адаптација на постојните Термоелектрани

39

14
18
20
21
22
23
24
33

5.1 Адаптација во насока на усогласување со стандарди 39
5.2. Адаптација за употреба на други типови на гориво 42
5.3 Перспективи за увоз на јаглен/лигнит
44
6. Резиме и заклучоци

48

Употребени ресурси за изработка на анализата

1

50

Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија

Користени кратенки:
ГЈС - Главен јагленов слој
ПЈС - Подинска јагленова серија
РЕК - Рударско eнергетски комбинат
ДТВ – Долна Топлинска Вредност (КЈ/кg)
Mt – Милиони тони
CCGT- Combined Cycle Gas Turbine – Гасна Турбина со комбиниран
Циклус
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Вовед
Намерата на анализата е, врз основа на расположливата
документација да се согледа моменталната состојба на
експлоатација на фосилните горива за производство на електрична
енергија во РМ со акцент врз лигнитот, кој е единствено гориво на
територијата на РМ присутно во доволни количини за индустриска
употреба - производство на електрична енергија. Трендот на
употреба на лигнитот за производство на електрична енергија
започнува во доцните 70ти години од минатион век со изградба на
првиот Блок во РЕК Битола и отворање на површинскиот коп
Суводол. Во текот на осумдесеттите години од минатиот век се
зголемува употребата на лигнит за производство на електрична
енергија со влегување во погон на ТЕ Осломеј и Блоковите 2 и 3 во
РЕК Битола. Од средината на осумдесеттите лигнитот се јавува како
примарно гориво за задоволување на енергетските потреби во
тогашна СРМ па се до денеска, со учество во производството на
електрична енергија од 78% од вкупното домашно производство.
Експлоатацијата се врши со површински копови и тоа на локациите
Осломеј и Суводол, а од 2005 интензивно се отвора и површинскиот
коп Брод-Гнеотино за снабдување на трите блока во РЕК Битола.
За останатите повеќе или помалку истражени резерви во Живојно,
Мариово и евентуално Неготино потребен е подолг временски
период за почеток на евентуална експлоатација и на нив може да се
смета како на решенија од среден рок, некаде во средината на
планскиот период.
Останатите наоѓалишта кои се споменуваат во Стратегијата за развој
на енергетиката 2015-2035 (Звегор, Лавци и Панчарево) се на
самиот почеток на утврдување на можниот потенцијал и се на
релативно големи растојанија од постојните и предвидените
Термоелектрани.
Секако прашањата за усогласеност на постојните Термоелектрани со
критериумите за емисии на азотни и сулфурни оксиди, јаглен диоксид
и тврди честички со директивите за регулирање на загадувањето
(Директивата за големи индустриски постројки, ИСКЗ Директивата и
новата Директива за индустриски емисии) се сеуште отворени и
претставуваат проблем кој мора да се надмине за овозможување
понатамошно функционирање на овие капацитети.
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Со досега истражените резерви на лигнит, квалитетот, можностите
за експлоатација и подготвеноста на постојните капацитети за
долгорочно функционирање во услови на контролирани емисии, се
поставува прашањето дали лигнитот е вистинска опција за
долгорочно снабдување со енергија на РМ.
Токму тоа е целта на анализава, да ги отвори можните перспективи
и да покаже дали и можна и реална употребата на лигнитот како
примарно гориво на подолг рок.

1. Резерви на Јаглен во РМ

1.1.

Лигнит

На територијата на РМ доминантно фосилно гориво за производство
на електрична енергија е јагленот. Резерви на овој енергенс постојат
на повеќе локации и се работи за категорија на јаглен кој се
класификува како геолошки релативно нов и со карактеристики кои
одговараат на тип на јаглени кои се нарекуваат лигнит.
Лигнитот се карактеризира со релативно ниска калорична вредност,
за разлика од другите типови на јаглен од 5000 до 16000 KJ/kg и
високо учество на влага и пепел. Овој тип на гориво се користи за
производство на енергија поради големите расположливи резерви и
релативно евтината експлоатација. Наслагите на лигнит најчесто се
наоѓаат на мала длабочина под земјата и експлоатацијата се врши
со површински копови кои се високо механизирани, ефикасни и
едноставни за експлоатација. Генерално лигнитот како категорија
jаглен наоѓа главна примена во производството на електрична
енергија. Поради ниската калорична вредност потребни се големи
количини кои се мерат во милиони тони годишно за само една
термоелектрана. Лигнитот во РМ скоро исклучиво се користи за оваа
намена. На сликата е дадена американската категоризација на
јаглени и нивните карактеристики.
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Слика 1: Класификација на типови на јаглен
Извор:http://pubs.usgs.gov/circ/c1143/html/fig17.html

1.2.

Резерви на лигнит во РМ

За вистинската димензија на резервите на лигнит кои може да се
експлоатираат постојат многу контрадикторни информации кои се
движат од 200 Mt па се до 2500 Mt (две и пол милијарди тони).
Процените на АД ЕЛЕМ предвидуваат дека постојат искористиви
резерви од 664 Mt , според EURACOAL оваа вредност е 332 Mt
5
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додека во Стратегија за развој на енергетиката во Република
Македонија за периодот до 2035 – предлог (во понатамошниот текст
– Стратегија) , се обработени 256Mt. Поради тоа што станува збор за
процени на расположливите резерви вредностите не може прецизно
да се утврдат. Секако, податоците во Стратегија се базираат на
конкретни истражени лежишта и на парцијални истраги на некои
лежишта кои се публикувани во јавноста. Процените во Стратегијата
се поклопуваат во голем дел со податоците од други извори
(објавени научни трудови и друга достапна литература) и си земени
како основа за оваа анализа. Табелата подолу ги сумира лежиштата
кои се експлоатираат и планираните наоѓалишта кои би требало да
почнат да се експлоатираат до 2035 година како што предвидува
Стратегијата.

Рудник

Суводол ГЈС
Брод Гнеотино
Суводол ПЈС
Осломеј Запад
Живојно
Мариово
Неготино*
Поповјани*
Лавци Ресен*
Панчарево
Пехчево*
Звегор
Делчево*
Брик Берово
Дримкол
Пискупштина
ВКУПНО

Експлоатациони
резерви

ДТВ

Расположлива
топлинска вредност

[106 t]
6
23
48
0,7
21
61
38
9
15

[kJ/kg]
7.700
6.800
8.300
7.600
7.450
7.654
8.000
7.600
5.300

[PJ]
46
156
398
5
156
467
304
68
80

[%]
2,7
9,3
23,7
0,3
9,3
27,8
18,1
4,1
4,7

20

7.230

145

7,4

12

8.720

105

5,4

1
1

8.000
10.300

8
10

0,5
0,6

256

7622**

1.949

100

Годишна
експлоатација

[106 t]
4,5
2
3
1,1
2
2
1,1

* недоволно истражено
** пондирана средна вредност (во колку целиот јаглен би се измешал)
Табела 1: Резерви на лигнит во РМ
Извор: Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за
периодот до 2035

6

Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија

1.3 Постоечки лежишта во експлоатација
Просечните годишни потреби за лигнит за споменатите четири термо
(ТЕ Осломеј и Битола 1,2 и 3) блока изнесуваат околу 7,5 милиони
тони лигнит. Со вакво темпо на експлоатација досега се практично
исцрпени резервите во Осломеј, а се експлоатираат последните
количини од Суводол ГЈС. Од истражените наоѓалишта, само
Подинска Јагленова серија во Суводол и Поповјани кај Осломеј, како
и интензивна експлоатацијата на Брод-Гнеотино можат во разумен
рок да овозможат непречено производство на постојните
термоелектрани.
Лигнитот како основно гориво за производство на електрична
енергија се експлоатира во активните површински копови блиску до
термоелектраните Осломеј и Битола. Во моментов се активни три
отворени копа – Осломеј, Суводол ГЈС и ПЈС и Брод-Гнеотино. Од
овие три јагленокопи се снабдуваат постојните 4 термо блока и
годишното производство на лигнит е околу 7,5 милиона тони. Според
поединечното учество во вкупното производство на лигнит, се уште
доминира копот Суводол со преку 4 милиони тони, па копот БродГнеотино со околу 2 милиона тони годишно и копот Осломеј Запад
кој ги исцрпува последните количини лигнит со едвај 200 илјади тони
годишно и кој е на крајот на работниот век. Мали количества на
лигнит се експлоатираат во отворените копови БРИК Берово и
Дримкол – лигнити за намени кои не се директно поврзани со
производство на електрична енергија.
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Слика 2: Сателитска Снимка на лежиштата во околина на РЕК Битола
*Брод-Гнеотино

Коп

Останати
Експлоатациони
Резерви од 2014
(Mt)

Суводол ГЈС
Суводол
ПЈС
БродГнеотино
Осломеј
Запад

6
48

Просечна енергетска
Вредност (KJ/kg)

Годишно
производство во
2013 (Mt)

ГЈС+БГ *6605

ГЈС 4,5

23

1,9

0,7

6036

0,28

Табела 2: Производство на лигнит за енергетски потреби во 2013 година
Извор: Годишен извештај на АД ЕЛЕМ за 2013 година

Мора да се има предвид дека во зависност од калоричната вредност
на горивото зависи и произведената енергија. Типично за
инсталираните капацитети е дека номиналното производство ќе го
постигнат со лигнит со калорична вредност над 7200 (KJ/kg). Затоа
не може да се направи директна релација помеѓу произведените
количини на гориво и произведената енергија. Имено постројките се
проектираат и изведуваат во согласност со типот и квалитетот на
расположливото гориво. Како илустрација може да послужи Табела
8
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2 од која се гледа дека во 2013 година иако е произведена доволна
количина на лигнит за РЕК Битола производството на енергија е
значајно помало од 2011 година а потрошените количества мазут
поголеми поради ниската енергетска вредност на произведениот
лигнит.

1.4 Планирани лежишта
Планираните или можни лежишта можат да се стават во две
категории кои во зависност од нивото на развој на лежиштата. Така
лежиштата Живојно и Мариово се истражени и за нив постои
документација за типот, квалитетот, расположливоста и начините на
можна експлоатација. За останатите наведени лежишта извршени се
само базични истраги и резервите се третираат како процена без
детални податоци за типот, експоатациониот потенцијал и начините
на ископ.
Истражени лежишта
Лежиште

Резерви
(Mt)

Калорична
вредност
(KJ/kg)

Однос
лигнит
откривка

Динамика на
експлоатација
(Mt годишно)

Живојно
Мариово

21-67,5
61

8,170
7.654

1/12,7
/

2-3
1-2

Табела 3: Истражени резерви кои се планира да се експлоатираат
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Лежиште Живојно

Слика 3: Сателитска Снимка на лежиштето Живојно

Живојно се наоѓа на десниот брег на Црна Река, на 35км од град
Битола и на 20км од постојниот површински коп Брод-Гнеотино.
Зафаќа површина од околу 25км2 и има претпоставени геолошки
резерви од околу 100 Mt лигнит со нешто повисока просечна
калорична вредност од 8170 Кj/kg. Слојот на лигнит е дебел помеѓу
0,4 и 8 метри и се наоѓа на релативна длабочина од 35 до 195 м.
Количината на експлоатациони резерви се третира различно поради
различните начини на експлоатација. Во Стратегијата се зема дека
има 28 Mt резерви, додека консултантот Jont T. Boyd, резервите ги
проценува на 67,5 Mt. Проблемот, најверојатно доаѓа од начинот на
планираната експлоатација. Начините на експлоатација се
обработени во поглавје 3. Длабочината на слојот на лигнит во
Живојно варира и теоретски може да се експлоатира комбинирано со
10
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површински коп и со подземна - јамска есплоатација. Поради изборот
на јамска експлоатација во стратегијата, најверојатно се земени
предвид само количините кои би се ископале со оваа метода. При
површинска експлоатација за еден тон ископан лигнит треба да се
отстрани 12,7 тони јаловина што експлоатацијата ја прави многу
скапа. Количината која може да се произведе годишно е помеѓу 2 и 3
Mt зависно од методот на експлоатација.

Лежиште Мариово

Слика 4: Сателитска Снимка на лежиштето Мариово

Лежиштето Мариово се наоѓа на 30 km јужно од град Прилеп помеѓу
селата Манастир, Витолиште, Полчиште и Бешиште. Има површина
од 14 km2 и истражени геолошки резерви на лигнит од 97 Mt со
просечна калорична вредност од 7650KJ/kg. Експлоатационите
11

Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија

резерви се проценети на 61Mt. Слојот на лигнит е со просечна
дебелина од 7 метри и се наоѓа на длабочина од 150 метри. Со вакви
карактеристики на резервите може да се примени само јамска
експлоатација која не е карактеристична во РМ и не постои искуство
во примена на истата. Се предлага Велењска метода за ископување,
применета во рудниците Велење во Словенија. Поради начинот на
експлоатација годишното производство би било помеѓу 1 и 2 Mt
лигнит.

Недоволно истражени лежишта

Слика 4: Сателитска Снимка на сите идентификувани лежишта
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Лежиште Неготино
Лежиштето Неготино се наоѓа југоисточно од реката Вардар, 2,3 km
јужно од постојната ТЕ Неготино. Проценети вкупни геолошки
резерви се 82,5 Mt, од кои можат да се експлоатираат околу 50 Mt, и
тоа 9 Mt површински коп и 41 Mt со јамски. Дебелината на слојот на
лигнит е помеѓу 2 и 12 метри на површина од околу 15 km2.
Просечната калорична вредност е околу 7300KJ/kg. Доколку
лежиштето паралелно се експлоатира со површински коп и јамски би
можело да се произведат 2 Mt лигнит годишно, од кои 1,5 Mt со
подземен и 0,5 Mt со површински коп.

Лежиште Поповјани
Лежиштето Поповјани е во атарот на селото Поповјани, општина
Осломеј 3 km северно од постојната ТЕ Осломеј. Капацитетот на
лежиштето се проценува на околу 9 Mt лигнит и се предвидува
експлоатација со површински коп. Калоричната вредност се движи во
рамките на лигнитот од рудникот Осломеј, но ова не е потврдено.
Проценките за екслоатација предвидуваат годишен ископ од 0,6 до 1
Mt.

Лежишта Лавци, Звегор-Стамер и Панчерево
Лавци се наоѓа во атарот на селото Лавци, на 10 km до град Ресен
со површина од 4 km2. Геолошките резерви на 20,6 Mt и нема доволно
информации да се утврдат експлоатационите резерви бидејќи не е
утврдена технологија на експлоатација.
Звегор-Стамер и Панчарево се наоѓаат во источниот дел на РМ
паралелно со границата со Бугарија. Лежиштето Звегор-Стамер е со
површина од околу 3 km2 проценети геолошки резерви од 26 Mt,
додека Панчарево зафаќа површина од околу 6 km2 со проценети
геолошки резерви од 22 Mt лигнит. Карактеристично за двете
лежишта е високото присуство на сулфур во лигнитот. Од досега
извршените истраги на овие лежишта не може да се потврдат
експлоатационите резерви, ниту динамиката и методите за
експлоатација.
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Технички параметри за јагленовите наоѓалишта
Панчарево
Звегор-Стамер
Лавци
Геолошки
резерви [Mt]
ДТВ [kJ/kg]
Влажност [%]
Пепел [%]
Сулфур [%]

20.5

26

22

7.234
45.37
20.25
3.48

8.719
46.41
14.38
3.48

5.383
58.86
12.8
0.89

Табела 4: Проценети резерви

Oд погоре изложените наоди може да се заклучи дека во РМ нема
посериозни наоѓалишта на квалитетен јаглен. Согласно многу
досегашни истражувања и анализи, геолошки територијата на РМ
нема услови за пронаоѓање на посериозни лежишта на квалитетен
јаглен со висока енергетска вредност. Минералните наслаги кои
постојат и се геолошки возможни на ваков терен се составени од
слоеви на Лигнит со релативно ниска калорична вредност од 50009000 KJ/kg и со просечна вредност нешто поголема од 7000 KJ/kg.
Генерално земено користењето на линитот е ограничувачки фактор
за развојот на една држава. Домашниот лигнит е нискокалоричен, со
високи концентрации на сулфур , експлоатацијата подразбира
големи површини кои најчесто остануваат девастирани, капиталните
инвестиции за изградба на рудници и електрани се многу високи како
и оперативните трошоци на истите. Ова значи дека за негово
користење е потребна голема и достапна домашна акумулација или
странски кредити.

2

Експлоатација
2.1 Постоечка состојба на експлоатација на лигнит во РМ

Од почетокот на 80-тите години на минатиот век, лигнитот почнува
да се експлоатира во поголеми количини и преставува основен извор
за производство на енергија, неговото годишно производство се
движи од 6,8 до 8,2 Mt. Изминативе 20 години просечно се
произведувале по 7,3Mt од што за енергетски потреби се користеле
преку 7 Mt. Досега исклучиво се применува ископување на лигнит во
отворени копови, во непосредна близина на термоелектраните
Битола 1,2 и 3 и Осломеј. Изборот на овие локации се должел на
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релативно едноставната и евтина метода за ископ со површински
отворен коп и материјалот директно со траки е транспортиран до
депониите за гориво во кругот на самите термоелектрани. Имајќи го
предвид рокот на опремата во термоелектраните кои се дизајнирани
да работат 30 години, резервите на лигнит кои се експлоатираат се
адекватни да го задоволат овој рок. Бидејќи Блоковите во РЕК
Битола се пуштени во работа од 1982, 1984 и 1988 година, потребите
за гориво се задоволувани од постојниот отворен коп Суводол.
Осломеј е пуштен во работа 1980 година и гориво се обезбедувало
од отворениот коп Осломеј во непосредна близина до електраната.

График 1: Производство на електрична енергија и лигнит за период од 20 години

Со продолжување на работа на сите 4 блока и по предвидениот
период од 30 години се наметнува потребата од обезбедување на
нови извори на гориво, лигнит во случајов. За снабдување со гориво
се изработени бројни студии и истражувања и се предвидени повеќе
варијанти од кои како најадекватна во моментот на носење на
одлуката се покажува отворање на површинскиот коп Брод-Гнеотино,
што е и заклучок на консултантот John T. Boyd во Студијата за
снабдување на РЕК Битола од 2004 година. Подготовките за
експлоатација започнуваат во 2005 година, а првите количини гориво
се произведуваат од 2009 година. Подинската јагленова серија во
Суводол не е нов коп туку е користење на слојот на лигнит кој се наоѓа
под главниот јагленов слој и практично се наоѓа на истиот простор со
постојниот коп Суводол. Експлоатацијата би требало да започне во
2015.
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Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија

Мора да се има предвид дека експлоатацијата во ново отворените
копови е посложена и поскапа бидејќи лигнитот се наоѓа на поголема
длабочина и во некомпактни и потесни слоеви. Односот на лигнит и
откривка (јаловина) во новите копови е полош отколку во Суводол
ГЈС и калоричната вредност е пониска. Што се однесува до Живојно
нивото на откривка се зема во случај на експлоатација со отворен
коп. Доколку се примени јамска екплоатација овој параметар не е
значаен.

Отворен Коп

Суводол ГЈС
Суводол ПЈС
Брод-Гнеотино
Живојно

Дијапазон на
откривка за тон
ископан лигнит во
тони
0,00-3,50
4,15-6,9
6,50-11,00

Просечно

1,94
4,73
8,92
12,7

Табела 5: Однос на лигнит и откривка

За да се постигне оптимално согорување и предвидена ефикасност
на електраната треба да се обезбеди гориво со калорична вредност
помеѓу 7286 и 8375 KJ/kg. Бидејќи калоричната вредност на лигнитот
не е еднаква во сите копови и често варира пред да се употреби
лигнитот се меша (хомогенизира) во однос кој е пропорционален на
ископаниот материјал од различните извори.
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График 2: Домашно производство на лигнит за период од 20 години

Со комбиниран ископ од трите копа Суводол ГЈС, Суводол ПЈС и
Брод-Гнеотино би требало да се овозможи снабдување на трите
блока во Битола до 2023 година со предвидената динамика на
експлоатација. По 2023 година за континуирано производство на
енергија би требало да се обезбеди уште најмалку 1.5 Mt лигнит
годишно, бидејќи иако резервите во Суводол ПЈС и Брод-Гнеотино
нема да бидат исцрпени, технолошкиот капацитет на површинските
копови е ограничен. Доколку до 2023 година не се почне со
експлоатација на Живојно, ќе мора да се интервенира со
зголемување на капацитетот на некој или на двата копа за да се
обезбеди гориво за ТЕ Битола, доколку е ова технолошки можно.
За снабдување на термоелектраната Осломеј беше предвидено да
се отвори нов површински коп кај селото Поповјани, но до сега ништо
не е превземено во насока на отворање на овој површински коп. Не
се направени детални истраги и нема конкретни активности во тек.
Од постојните локации на копот Осломеј се експлоатираат мали и
недоволни количини лигнит, а дел се транспортира од РЕК Битола со
товарни возила.

17

Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија

2.2 Планирани активности во Стратегијата за развој
Енергетиката во Македонија 2015-2035
Предлог стратегијата за развој на енергетиката во РМ 2015-2035
предвидува:
 Поставување на производството на електрична енергија меѓу
највисоките приоритети, што значи:

Отворање и експлоатација на површинските рудници на
лигнит за непречено работење на постојните
термоелектрани;

Започнување на активности за јамска експлоатација на
лигнит за непречено работење на постојните и за нови
термоелектрани;

Ревитализација на термоелектраните и исполнување на
барањата од Директивата за големи постројки за
согорување.
Извор: СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 2035, страна 12

Реализацијата на овие цели би се остварила континуирана работа на
постојните термо електрани и експлоатација на постојните лежишта
и отворање на нови рудници за подземна експлоатација Живојно и
Мариово како и изградба на нова ТЕ од 300 MW инсталирана моќност
при крај на планскиот период која треба да работи во иднина и по
2060 година. Како дополнителна планска активност се предвидува
ТЕ Осломеј да функционира на увозен високо калоричен јаглен до
2041 година. Потпирање врз домашен лигнит е основа во сите
сценарија за развој до 2035 и понатаму, при што просечното
зголемување на употребата на јаглени расте за 1,4 проценти секоја
година до 2035.
Обезбедување на јаглен за потребите на ТЕ Битола
Според просторната поставеност, за континуирано работење на ТЕ Битола
можат да се користат ПК Суводол-ГЈС, Брод-Гнеотино и Суводол-ПЈС, како
и наоѓалишта на јаглен Живојно и Мариово со јамска експлоатација.
ПК Суводол-ГЈС е пред крај на експлоатациониот век, додека ПК СуводолПЈС е во фаза на отварање. ПК Брод-Гнеотино се експлоатира со
предвидениот капацитет.
Досегашното искуство со ревитализираните блокови на ТЕ Битола покажува
дека квалитетот на јагленот кој се користи не обезбедува стабилна работа
на блоковите со номинален капацитет. Одтука се наметнува мешање на
јагленот со одредено количество јаглен со повисока калорична вредност. Со
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оглед дека нашата земја не располага со такви јаглени, истиот ќе се
обезбедува од увоз.
На овој начин, расположивите капацитети на рудниците Суводол-ГЈС, БродГнеотино, Суводол-ПЈС и Живојно ќе бидат доволни за непрекинато
работење на трите блока на ТЕ Битола. При тоа треба да се нагласи дека
за тоа се потребни сите расположливи експлоатациони резерви од
наоѓалиштето Живојно, што значи дека рудникот треба да се отвори
благовремено и со доволен капацитет за до 2032 година се искористи
целиот јаглен. За да може истата механизација и обучениот кадар да се
искористат за благовремено отворање на рудникот Мариово за потребите
на новата термоелектрана која е планирана за 2033 година, тогаш,
наоѓалиштето Живојно треба да се исцрпи до 2028-2029 година.
Обезбедување на јаглен за ТЕ Осломеј
Изминатите години ТЕ Осломеј работи со исклучително мал капацитет.
Една од причините за ваквата состојба е неблаговременото отворање на
нови рудници. Резервите на јаглен на рудникот Осломеј Запад се скромни
(табела 2.1.1). Покрај тоа постојат сериозни прчки за експлоатација на
наоѓалиштето Поповјани, кои произлегуваат од социјално-културната
животна средина. Од овие причини потребно е да се изнајдат можности за
снабдување со јаглен на ТЕ Осломеј до периодот кога е предвидена нејзина
модернизација и премин на висококалоричен увозен јаглен.
Обезбедување на јаглен за ТЕ Битола 4
Наоѓалиштето Мариово се планира за потребите на новата термоелектрана
Битола 4 која е планирана во периодот на затварање на постојните три
блока. Експлоатацијата на јагленот би била јамска. До тој период ќе се
стекне доволно искуство во јамска експлоатација со отварање на рудникот
Живојно.
Извор: СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 2035, страна 72

ВО

РЕПУБЛИКА

Врз основа на Стратегијата основен базен енергенс на долг рок се
предвидува да биде лигнитот и тоа со активности за експлоатација
кои треба да се превземаат што поскоро за отворање на јамски коп
во Живојно кој би требало да се исцрпи до најдоцна до 2029 година.
Потоа со истата опрема да се екплоатира Мариово од 2033 година и
тоа со годишна динамика од 3 Mt за двата рудника. Оваа проекција
се чини преоптимистичка и во однос на динамиката и во однос на
количините на произведен лигнит. Со Велењската откопна метода
која е предвидена за Мариово, годишните произведени количини би
се движеле од 1,5 до 2 Mt. Врз основа на проекциите за потребните
количини и предвидената динамика е составена Табела 6, која само
ја презентира проекцијата за предвидената динамика. Проблемот со
паралелно оперирање на 3 јагленокопи во период од 10 -12 години
за снабдување на ТЕ Битола дополнително го усложнува и поскапува
производството на електрична енергија. Од досегашните искуства
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ова може да претставува сериозен предизвик за остварување на
предвидените нивоа на производство на енергија.
Сумарно тоа би изгледало вака:
Коп/Лежиште

Суводол
ГЈС
Суводол
ПЈС
БродГнеотино
Живојно
Мариово
Вкупно
годишно (Mt)

Резерви
(Mt)

Годишно производство (Мt)
2015
2018

2019
2025

2026

2027
2029

2030

2031

2032

1,5

/

/

/

/

/

/

/

48

3

3

3

3

3

/

/

/

23

2

2

1

/

/

/

/

/

/

1,5

2,5

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

6,5

6,5

6,5

6

3

0

0

2

6

21*
(67,5)?
61

2033

*Податокот е од СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТАВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 2035 –предлог

Табела 6: Предвидена динамика на експлоатација на резерви на лигнит
изработена врз основа на Стратегијата

2.3 Предвидени потреби за енергија
Во сите варијанти предвидените потреби за јаглени (90% од ова е
домашен лигнит) растат со просечна годишна стапка од 1.3% во
однос на 2012 и вкупно во 2035 година се предвидува да бидат
повисоки за 35% во однос на 2012.
Вкупните потреби за електрична енергија растат со различна стапка
во однос на 2012 во зависност од предвидениот пораст на
потрошувачката кој се предвидува да биде просечно 1.1% годишно,
а вкупно 28% во 2035 година, а во сценаријата со енергетска
ефикасност и енергетска ефикасност со зголемено учество на
обновливи извори просечниот годишен пораст е предвиден да биде
0,6%, а вкупниот 15% односно 16%.
Разликата која се јавува помеѓу порастот на потрошувачката на
јаглени и електрична енергија која во првото сценарио изнесува
0.2%, а во вторите две 0,7% изгледа парадоксално. Имајќи предвид
дека токму Стратегијата за развој се потпира на лигнитот како главен
примарен извор на електрична енергија изгледа нелогично неговиот
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пораст да биде поголем од порастот на потребите за електрична
енергија. Ова се должи на стратешката определба да се намали
увозот на електрична енергија во случај на првото (основно
сценарио) и да се намали увозот на гас со случај на вторите две
сценарија (Енергетска ефикасност и Енергетска ефикасност со
зголемено учество на обновливи извори).
3. Потребни количини лигнит
За да се обезбеди непречена работа на постојните електрани и
обезбеди годишно производство од околу 5 TWh електрична енергија
колку што е проектираниот капацитет на блоковите до 2032 година,
би требало годишно да се обезбедат околу 7.5 Mt лигнит до 2032. Од
2033 година со отворањето на нова електрана со инсталирана
моќност од 300W би требало да се обезбедат скоро 3Mt лигнит
годишно до 2068 година. Во сегашната концепција оваа електрана би
била во непосредна близина на постојните блокови во РЕК Битола и
единствен начин за снабдување со гориво се лежиштата во
околината на РЕК Битола Живојно и Мариово. Евентуално може да
се размислува за увоз на дел од потребното гориво од површинските
копови во северна Грција доколку се обезбеди транспорт и се
договори ваквата трансакција.
Електрана
ТЕ Битола
ТЕ Осломеј
ТЕ Битола 4
ТЕ Осломеј
ВК
ТЕ Битола
(без ТЕ
Осломеј)

Годишно
потребни
количини (Mt)
7,5

Година

Вкупно
(Mt)

Можни лежишта

2015-2032

127,5

~3
0,35

2033-2068
2021-2041

105
7

Суводол, БродГнеотино,Живојно,
Поповјани
Мариово
Увоз

6,7

2015-2032

113,9

Суводол, БродГнеотино, Живојно

Табела 7: Потребни количини на лигнит за реализација на стратешките
определби ТЕ Битола 1,2и 3 во функција до 2033 година, а Битола 4 до 2068 година

За ТЕ Осломеј подготвена е физибилити студија за производство на
електрична енергија од високо калоричен јаглен од увоз, при што
потребните количини би биле околу 350.000 t годишно, со што
домашните потреби во периодот од 2021 до 2032 година би се свеле
на 6.7 Mt годишно.
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Во било која опција, за да се задоволат планираните потреби и
стратешките цели нужно би било да се отвораат нови лежишта во
идниот период, а за непречено функционирање на постојните
електрани овој процес би требало да започне веднаш.
3.1 Начини на експлоатација
На територијата на РМ индустриска експлоатација е започнатата во
1980 година за потребите на производство на електрична енергија со
површински отворени копови кои овозможуваат релативно
едноставно и евтино производство на лигнит. Досега се произведени
повеќе од 200 Mt во активните отворени копови Суводол, Осломеј и
Брод-Гнеотино. Површинската експлоатација е применлива на
лежишта кај кои јагленовиот слој е блиску до површината на
лежиштето т.е е плитко под површината локалното земјиште од само
неколку метри. Овој начин на експлоатација доминира на светско
ниво поради тоа што е релативно едноставен и евтин. Се користат
ефикасни рото-багери и транспортни ленти за транспорт на
ископаниот материјал до местото на употреба што вообичаено е
термоелектрана. Само со површинска експлоатација може да се
произведат големи количини на лигнит. Најголемите отворени копови
достигнуваат годишно производство од 12Mt од само едно лежиште.
Подземната експлоатација предвидува неколку различни методи кои
се потполно автоматизирани и се користат кога слојот на јаглен е
длабоко под површината на локалното земјиште. Експлоатацијата се
врши со типска опрема наменета за подземна експлоатација со
неколку методи. Според светските искуства, цената на подземната
експлоатација е просечно 50% повисока по единица производ од
површинската експлоатација и капацитетите кои што можат да се
постигнат се многу помали во редот на 5Mt ископан материјал
годишно. Многу ретко ваквиот начин на експлоатација се користи за
ископ на лигнити поради нивната ниска енергетска вредност и
потребата од големи количини на материјал за задоволување на
потребите.
Кај нас се користи површинската експлоатација во сите лежишта кои
се во експлоатација. Од евентуалните идни лежишта кои се
планираат да се користат единствено е возможна во Поповјани со
резерви од околу 9 Mt кој не е доволно истражен, Живојно 60Mt и
Неготино 9Mt со површинска експлоатација, а остатокот со подземна,
со тоа што во Живојно за да се експлоатира целиот потенцијал на
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лежиштето е потребно да се примени подземна експлоатација.
Мариово е возможно да се експлоатира само со подземна
експлоатација поради длабочината на слојот на лигнит.
За исполнување на целите на Стратегијата- непречено
функционирање на РЕК Битола до 2033 година и новата електрана
Битола 4 до 2068 година, би било нужно отворање на минимум 2
подземни рудника во Живојно и Мариово и паралелна експлоатација
на постојните.
3.2 Временска рамка
Според предвидените сценарија во Стратегијата за развој на
енергетиката до 2035 година, експлоатацијата на лигнит би требало
да продолжи во веќе активните површински копови и да се отвораат
нови површински и подземни лежишта од 2019 година. Согласно
Стратегијата експлоатацијата на предвидените лежишта би требало
да трае и по 2060 година. Евентуалниот развој на нови лежишта во
овој период не е земен предвид, како ни евентуалната експлоатација
на помалите, сѐ уште неистражени лежишта за кои не може да се
процени кога би можеле да започнат и да завршат со експлоатација.
Рамка
Коп/
Лежиште

Резерви
(Mt)

Суводол ГЈС
Суводол ПЈС
БродГнеотино
Живојно

21*(67,5)
?
61
50**

Мариово
Неготино

Почеток
на
производство

Затворање

Просечно год.
производство
(Mt)

6
48

1979
2015

2018
2030

1,5
3

23

2009

2026

2

2019

2029

2,5-3,5

2030
2025

2060
2050

2
2

*Податокот е од СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТАВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 2035 –предлог
**Неготино не е предвиден за експлоатација во СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА
ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ДО 2035 –предлог
Табела 8: Динамика на отворање на рудници за лигнит врз основа на
Стратегијата
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3.3 Сценарија
Во предлог Стратегијата за развој на енергетика во суштина е
присутно само едно сценарио за употреба на лигнитот и тоа е
конзистентно во сите три обработени сценарија. Значи при било
каков развој на состојбата во наредните 20 години, во смисол на
зголемена или намалена побарувачка на енергија, се предвидува
употреба на лигнитот како основен примарен енергенс за
производство на електрична енергија. Ова веројатно се базира на
главната стратешка определба за употреба на ова гориво во иднина,
која би се реализирала преку засилена експлоатација на постојните
и отворање на нови лежишта во период кој се протега 50 години во
иднина. Поради ваквата логика за сите симулации употребата на
лигнитот е земена како константа, додека како варијабли во главно
се користат растот на домашната потрошувачка, учеството на
обновливи извори, количините на гас и увозот на електрична
енергија. За оптимизација на енергетската состојба и подготовка на
сценаријата во Стратегијата е употребен MARKAL моделот кој не се
развива и надоградува од 2008 година наваму (актуелен модел е
TIMES). Овој тип на модел не е најсоодветно решение за домашната
состојба на елекроенергетскиот систем, бидејќи една од основните
претпоставки на моделот е сите учесници да бидат мотивирани да го
максимизираат профитот. Во нашата регулирана средина ова не е
приоритет. За базна година е земена 2012 година што е релативно
нејасно за документ кој се изработува за период 2015-2035 година.
Изработувачите на сценаријата се оградуваат од можните грешки во
влезните параметри. Самиот модел не е дизајниран да ги рангира
резултатите со однапред зададени цели за емисии. Затоа при
примената во конкретниот случај, за изработка на сценаријата во
Стратегијата е употребен најверојатно, пасивен и конзервативен
збир на влезни параметри. Покрај тоа, при моделирањето, во
Стратегијата за развој е направена грешка при употребата на
опцијата достапност на нови технологии. Како нови и недостапни
технологии Стратегијата ги наведува гасните елeктрани на пример,
кои се достапни со години.
„Моделот прави комбинации од технологии кои ќе дадат најмала
можна цена на енергетскиот систем. Затоа, за разлика од други
техно-економски модели со пристап оддолу-нагоре, МАРКАЛ не
бара, ниту дозволува рангирање на мерките за намалување на
стакленичките гасови како приоритетен внес во моделот. Како
резултат на поставката за намалување на цената на
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енергетскиот систем, моделот ги избира
технологии и обезбедува рангирање.“1

преферираните

Со сите три предвидени сценарија не се постигнуваат критериумите
од Директивата за учество на обновливи извори, позната како
20/20/20 Директива (2009/28/EC)2 бидејќи РМ не е членка на ЕУ и се
смета дека директивата не е обврзувачка за Македонија. Ова е
калкулиран ризик или одлука, имајќи предвид дека во случај на
почеток на преговори за полноправно членство на Македонија во ЕУ
прашањето ќе биде отворено и решенијата за истото може да бидат
многу комплексни и скапи.
Со тоа, во оваа анализа практично останува да се промени статусот
на лигнитот од константа во варијабла со три можни варијанти кои
кореспондираат со реалноста во домашниот енергетски сектор. Сите
три варијанти би ја анализирале состојбата во обратен случај од
предвидениот во стратегијата за развој кој е обработен во текстот
погоре во смисла на занемарување на стратешката определба за
користење на домашните лигнити како примарно гориво, а со
базирање на домашното производство на електрична енергија на гас
и на обновливи извори, како и на намалување на побарувачката на
енергија преку сеопфатни мерки на енергетска ефикасност. Во
анализата ќе биде опфатено само производството на електрична
енергија и можностите за диверзификација на истото без подлабока
анализа на вкупната потрошувачка на енергија за други намени. Во
ниедно од сценаријата не е предвидена изградба на нова голема
термоелектрана во 2033 година поради високата цена на истата и
скромните можности за обезбедување гориво по прифатлива цена.
Наместо нова голема термоелектрана на лигнит се предвидува
инсталација на две нови постројки од когенеративен тип во Скопје и
Неготино, во рамките на постојните постројки Енергетика и ТЕ
Неготино со инсталирана моќност од 250-300 MW. Во обработените
сценарија во оваа анализа не се детално прикажани ниту
анализирани поединечни мали хидроелектрани, електрани на ветер,
фотоволтаични постројки и постројки на био-горива бидејќи се
работи за капацитети со релативно мало и дисперзирано
производство на поединечна постројка. Производството и
инсталираниот капацитет на ваквите постројки е прикажан збирно.
Извор: http://www.iea-etsap.org/web/Markal.asp
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009
on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and
subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC
1
2
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Инсталацијата на овие постројки се изведува многу брзо и за ова
ниво на анализа, важен и очигледен е нивниот кумулативен ефект
врз миксот на домашното производство.
Во зависност од имплементација од мерките за енергетска
ефикасност и побарувачката за енергија при забрзан економски раст
можно е да се појават недостатоци во одредени години или сезони.
Овој евентуален недостаток би се надоместил со увоз на електрична
енергија во услови на либерализиран пазар
Подолу, анализирани се три сценарија, во кои, постројките се
базираат на сценаријата обработени во Стратегијата за развој на
енергетиката до 2035 година:




Затворање на термоелектраните на лигнит до 2032-2035 –
Сценарио 1
Затварање на Термоелектраните на лигнит до 2025 Сценарио 2
Зголемено учество на обновливи извори до 2035 - Сценарио
3

Сценарио 1
Првото сценарио предвидува работа на постојните термоелектрани
до крајот на планскиот период од 20 години. Во ваквото сценарио
постојните термоелектрани треба да се снабдат со гориво од
дополнителни извори во однос на постојните што значи отворање на
најмалку едно ново лежиште за експлоатација на лигнит првенствено
за снабдување на ТЕ Битола. Како најадекватен кандидат се јавува
лежиштето Живојно поради близината до постојните активни копови
и можноста за транспорт до ТЕ Битола. Во овој случај инсталацијата
на Когенеративни Гасни електрани – CCGT може да се одложи до
2032 година, а интегрирањето во системот на обновливи извори ќе
биде помало до 2032 поради карактеристиките на постојните
термоелектрани.
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Година -Затворање на термоелектраните на
лигнит до 2032-2035

Електрана

Производство
GWh
2015

Производство
GWh
2020

РЕК Битола

4000

4600

РЕК Осломеј

300

ТЕ-ТО Скопје
Постојни
Хидро
ТЕ-ТО
Енергетика
ТЕ-ТО
Неготино
Ветер

Производство
GWh
2030

Производство
GWh
2035

4600

4600

/

600

800

800

/

180

600

600

800

1800

1200

1200

1200

1200

1200

/

/

/

/

2400

/

/

/

/

1600

110

260

300

475

475

15

25

40

105

120

Биомаса/гас

/

10

20

30

50

Мали Хидро

200

300

350

500

550

Нови Хидро

/

/

200

500

750

6005

7595

8110

9010

8945

Фотоволтаици

Вкупно

Производство
GWh -2025

Табела 9: Сценарио 1

Сценарио 1 - 2015 Година
3% 5%
20%

72%

Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 3: Распределба на изворите во 2015 за Сценарио 1
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Сценарио 1 -2025 Година
9%
7%
17%

67%

Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 4: Распределба на изворите во 2025 за Сценарио 1

Сценарио 1 -2035 Година
0%

13%

22%

65%
Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 5: Распределба на изворите во 2035 за Сценарио 1
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Сценарио 2
Второто сценарио предвидува затворање на постојните електрани на
лигнит до 2025 што автоматски значи потполно искористување на
лежиштата на лигнит кои се во експлоатација. Со затворање на
потрошувачите се надминува потребата од експлоатација на нови
лежишта на лигнит. Што се однесува до ТЕ Осломеј, најпрактична
варијанта е да се искористи до крај постојниот лигнит и евентуално
да се отвори лежиштето Поповјани кое би се искористило до 2025.
За да се обезбеди снабдување на домашните потрошувачи на
електрична енергија и производство во рамките на нужно потребното
до 2025 година, капацитетот на овие термоелектрани треба да се
замени со Когенеративни Гасни електрани - CCGT кои се поефикасни
и пофлексибилни од класичните термоелектрани на лигнит. Ваквите
карактеристики овозможуваат интеграција во системот на многу
поголем инсталиран капацитет на обновливи извори.

Електрана

РЕК Битола
РЕК Осломеј
ТЕ-ТО Скопје
Постојни
Хидро
ТЕ-ТО
Енергетика
ТЕ-ТО
Неготино
Ветер
Фотоволтаици
Биомаса/гас
Мали Хидро
Нови Хидро
Вкупно

Година - Затварање на Термоелектраните на лигнит до
2025
ПроизПроизПроизПроизПроизводство
водство
водство
водство
водство
GWh
- GWh
GWh
- GWh
GWh -2025
2015
2020
2030
2035

4000
300
180

4600
600
600

/
/
1800

/
/
1800

/
/
1800

1200

1200

1200

1200

1200

/

/

2400

2400

2400

/

/

1600

1600

1600

110
15
/
200
/
6005

260
25
10
300
/
7595

300
40
20
350
200
7910

475
105
30
500
500
8610

475
120
50
550
750
8945

Табела 10: Сценарио 2
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Сценарио 2 - 2015 Година
3% 5%
20%

72%

Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 6: Распределба на изворите во 2015 за Сценарио 2

Сценарио 2 -2025 Година
0%

9%

18%

73%
Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 7: Распределба на изворите во 2025 за Сценарио 2
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Сценарио 2 -2035 Година
0%

13%

22%

65%
Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 8: Распределба на изворите во 2035 за Сценарио 2

Сценарио 3
За да се реализира третото сценарио нужно е да се имплементира
второто сценарио до 2025 година. Со инсталација на флексибилни
електрани на гас и неколку поголеми хидроелектрани учеството на
обновливите извори (фотоволтаици, ветер, мали хидроелектрани и
постојки на био гас) би можело да достигне 30% од вкупниот
инсталиран капацитет со учество во вкупното домашно производство
до 20%. До 2035 година учеството на обновливи извори би можело
да се зголеми до 50% од инсталираниот капацитет, производството
би било на ниво од 30% од домашното производство. Со зголеменото
производство би намалувал увозот на гас или на електрична
енергија.
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Електрана

Година- Зголемено учество на обновливи извори до 2035
Производство

Производство

GWh
2015

GWh
2020

-

-

Производство

Производство

GWh -2025

GWh
2030

Производство
-

GWh
2035

-

РЕК Битола

4000

4600

/

/

/

РЕК Осломеј

300

600

/

/

/

ТЕ-ТО Скопје

180

600

1800

1800

1800

Постојни -Хидро
ТЕ-ТО
Енергетика
ТЕ-ТО Неготино

1200

1200

1200

1200

1200

/

/

2400

2400

2400

/

/

1600

1600

1600

Ветер

110

260

500

1000

1600

Фотоволтаици
Биомаса/
гас
Мали Хидро

15

25

100

500

950

/

10

20

50

100

200

300

350

500

550

/

/

200

500

750

6005

7595

8170

9550

10950

Нови Хидро
Вкупно
Табела 11: Сценарио 3

Сценарио 3 - 2015 Година
3% 5%
20%

72%

Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 9: Распределба на изворите во 2015 за Сценарио 3
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Сценарио 3 -2025 Година
0%

12%

17%

71%
Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 10: Распределба на изворите во 2025 за Сценарио 3

Сценарио 3 -2035 Година
0%

18%

29%

53%
Термо

Хидро

Гас

Обновливи

График 11: Распределба на изворите во 2035 за Сценарио 3

3.4 Цени
Предлог стратегијата не посветува доволно внимание на цените на
енергијата и зема само еден типичен пример – претпоставка
базирана на унгарската берза како просечна цена за средна Европа
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со вредност на електричната енергија од максимум 90 евра за
мегават час, и зголемување на цената од 2019 година па натаму и
сите понатамошни претпоставки ги базира на таквата трговска цена.
За домашната состојба таквата претпоставка игра мала улога и
служи за покривање на стратешката определба по секоја цена да се
користат домашните лигнити.
Во оваа анализа под цени се подразбираат производните цени на
електричната енергија во два временски хоризонти, сегашни цени и
просечни цени за иден период од 20 години. Иако пазарните цени не
мора да бидат во директна зависност со производните цени, бидејќи
најчесто зависат од понудата и побарувачката, во случајов, заради
споредба се најпогодни производните цени. Цените за крајните
потрошувачи се базираат на многу други фактори кои најчесто не се
резултат на цената на базните енергенси. Тука на прво место
доаѓана определбата на општеството за чиста животна средина и
одржлив развој. За постигнување на оваа заложба, најчесто се
стимулираат и субвенционираат одржливите извори на енергија со
повисока цена, а се казнуваат загадувачите со еколошки давачки
заради загадувањето.
Во Македонија производната цена би зависела од пазарната цена на
базниот енергенс, што е случај за гасот или увозниот јаглен. Нивните
цени најчесто немаат директна врска со вистинските трошоци за
производство туку зависат од многу глобални и локални фактори, од
цената на трудот, побарувачката, транспортот до моменталната
политичка состојба кај извозникот. Домашните производни цени во
моментов се сосема малку зависни од екстерните пазарни цени
бидејќи
во производството сеуште доминираат домашните
примарни извори на енергија.
Во последниве 5 години повеќе од една третина од домашната
потрошувачка на електрична енергија се задоволува од увоз.
Ставено во ваков контекст, цената на електричната енергија на
страна на потрошувачите зависи од екстерните пазарни законитости
во значајна мерка. Домашната поставеност на системот за
снабдување, генерално ги остава големите деловни субјекти да се
снабдуваат на отворен пазар и да бидат изложени на глобалните
економски трендови од кои зависат цените на енергијата. Енергијата
која се произведува дома е наменета за домаќинствата и малите
деловни субјекти кои се на овој начин практично заштитени или
отсечени од влијанието на глобалните текови. Иако ова во принцип
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треба да значи дека цените за крајните потрошувачи ќе бидат
пониски и ќе се обезбеди некакво ниво на социјална сигурност, од
2006 година цените на енергијата се пораснати за повеќе од 90
проценти и покрај тоа што еколошките давачките сеуште не се
имплементирани. Главната причина за порастот треба да се бара
токму во високите трошоци за експлоатација на домашните фосилни
енергенси, во прв ред лигнитот и поставеноста на односите во
домашната енергетска политика.
Од друга страна во последниве 3 години просечните цени на
увезената енергија се пониски од домашните, што резултира со
одложување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија
во сите пазарни сегменти за 5 години. Ова е практично кршење на
Договорот за енергетска заедница3 за што се превидени казни и се
ризикува исклучување на РМ од истата. Поради прекршување на
договорот во 2015 Секретаријатот на Енергетската заедница започна
процедура со цел преземање мерки4. При евентуален почеток на
преговори за влез во ЕУ, либерализација на сите пазарни сегменти
во снабдувањето со енергија ќе се постави како директен проблем.
Во табелата подолу се дадени сегашните цени и претпоставки за
нивното движење во иднина. Во аналитичка смисла, табелата се
занимава само со голиот трошок на производство на електрична
енергија на праг на електраните. Во цените не се калкулирани
трошоците во смисла на давачки за емисии и други екстерни
трошоци за поединечен извор на енергија.
Производните цени во 2015 се базираат на финансиските извештаи
на генераторите (производителите) кои се јавно достапни на нивните
интернет страници, на годишните извештаи на Регулаторната
комисија за енергетика, на анализа на достапни податоци за цени на
гас, опрема и транспорт. Точноста на овие податоци е релативно
висока и даваат прилично јасна слика за моменталните состојби.

3

https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/Treaty
4 https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=11041
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Извор

Домашни
термоелектрани
Домашни Гасни
електрани
Големи
Хидроелектрани
Нови
Хидроелектрани
Ветер
Фотоволтаици
Мали
Хидроелектрани
Нови Гасни
електрани
Други Обновливи
Увоз

Цена во
2015 година
за 1 MWh во
евра
55

Тренд

Претпоставена
цена во 2035
година за 1 MWh
во евра
75-100

80

Значаен
пораст
Благ Пад

16

Благ Пад

10-15

115

Значен Пад

50-90

61

Релативно
стабилна
Значаен пад
Пад

50-70

80
40-120

70-80

40-60
30-100

Релативно
стабилна
/
Благ Пораст

/
/
40-60

70-90
60-90
60-90

Табела 12: Цени на електрична енергија од домашно производство

Трендот се базира врз достапните анализи и развојни планови на
генераторите земени превид во оваа анализа, домашните стратегии
како и на глобалните движења на пазарите и најдобрите проценки за
глобалните цени. Цените во 2035 година се претпоставени врз база
на трендот на движење на глобалните цени, во кои се земени
предвид домашните економски фактори.
Во домашниот систем движењето на цените зависи од цената на
горивото кое се користи или би се користело во случај на фосилните
извори и цената на опремата и изведбата во случај на обновливите
извори. Иако во горната табела е невидливо, оперирањето на
капацитетите игра значајна улога во финалната цена на
произведената енергија. Овој трошок е многу низок кај обновливите
извори, а расте кај фосилните извори.
Екстерните трошоци имаат значаен потенцијал да влијаат врз
домашните цени на електричната енергија. Во горната табела истите
не се земени предвид. Нивното влијание зависи од многу
надворешни чинители кои не се тесно поврзани со самото
производство на енергија. Влијанието на екстерните трошоци врз
цената на електрична енергија најмногу зависи од меѓународните
определби во однос на борбата против климатските промени,
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политичките одлуки и цели, нивото на економски развој и
општествената свест. Во табелата подолу за пример, презентирани
се вредности на екстерни трошоци кои се базираат на земјите од ЕУ
во 2003 година и цената и процените за движење на цената на
емисиите во ЕУ.
Извор

Јаглен/Лигнит
Гас
Нафта
Нуклеарна
Хидро
Ветер
Соларна
Биомаса

Просечен
екстерен
трошок во ЕУ
(евра по
MWh)
40-73
10-20
44-70
2-7
1-10
0,5-2,5
0,5
5- 30

Цена на
емисии
(евра по тон
CO2) 2014
година
5-7

Цена на
емисии
(евра по тон
CO2)
2020-2030
23-27

Табела 13: Екстерни трошоци за производство на Електрична енергија по
извори5

Една од компонентите кои имаат големо учество во екстерните
трошоци се зголемените трошоци за здравствена заштита и
директната материјална штета од изгубената продуктивност, која
општеството ја трпи од високите емисии на гасови и цврсти честички
од електраните на лигнит. Според изработената проценка на овие
трошоци од 2014 година, со наслов Колку чини животот?6,
материјалната загуба на годишно ниво во РМ е помеѓу 20,5 и 22,25
милиони евра. Ако ова го аплицираме на конкретната 2014 година,
екстерниот трошок само за здравствена заштита и намалена
продуктивност изнесува помеѓу 5,85 и 6,35 евра за мегават час
произведена енергија од лигнит.

Извор “External Costs” - Research results on socio-environmental damages due to
electricity and transport, European Commission, Directorate-General for Research
European Communities, 2003
6 КОЛКУ чини животот?: Економска проценка на ефектите по човековото здравје и
живот од македонските термоелектрани, Неда Коруновска и Мајк Холанд. Скопје :
Центар за истражување и информирање за животната средина "Еко-свест", 2014
5
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4. Можности за инсталација на нови термоелектрани на лигнит
Ова е веројатно најактуелното прашање во домашната енергетика
од 90-те години на минатиот век па наваму. Постојат безброј
предлози, анализи, студии и размислувања за ова прашање и досега
не е даден адекватен одговор. Како некаква проекција за стабилна и
релативно достапна енергија, генералната позиција која опстојува е
дека мора да се додаде еден голем термо блок во системот со кој би
се задоволиле тековните и идни потреби од електрична енергија. Во
досегашните достапни документи доминираат три предлога, од кои
еден има значајна предност пред другите два. Разгледувани се
можностите да се употреби дел од постојната ТЕ Неготино која е на
мазут и да се користи лигнит од лежиштето Неготино кое се наоѓа на
3 km од електраната со што би се искористило домашно гориво
лигнит, а не увозен мазут што, се претпоставува дека би овозможило
евтино производство на електрична енергија. Вториот предлог кој е
актуелен од скоро е изградба на голема постројка од минимум 300
MW инсталирана моќност во регионот на лежиштето Мариово за
искористување на потенцијалот на ова лежиште кој е проценет на 61
Mt лигнит. Досега најпопуларниот предлог, кој практично останува
стратешка определба, во предлог Стратегијата за развој до 2035, е
изградба на голем термо блок до трите постојни блока во РЕК
Битола, со инсталирана моќност од 300MW во 2033 година. Оваа
електрана наречена Битола 4 е предвидено во прв ред да се
снабдува со гориво од подземниот коп Мариово и да почне со работа
во 2033 година, по затварањето на постојните ТЕ Битола 1,2 и 3. Се
предвидува да има животен век од 35 години. Ваквото сценарио
подразбира организирање на транспорт на лигнитот од подземниот
коп Мариово до електраната во кругот на РЕК Битола. Од
варијантите кои се анализирани како оптимална се предвидува
електрана да биде изведена со state of the art ( најмодерна постројка
на пазарот) технологија по BaT принципот (Best Available Technology)
– најдобра достапна технологија независно од цената и тоа во
смисол на ефикасност и најниско ниво на загадување на околината.
Во зависност од бројот на работни часови годишно производната
цена на електричната енергија би се движела од 75 до 85 Евра за
MWh во периодот на експлоатација од 35 години, под претпоставка
дека цената на лигнитот испорачан во Битола би била 25 евра за тон
и калорична вредност поголема од 8000 Kj/kg. Инвестиционата
вредност на Битола 4 во смисла на самата постојка во денешни цени
би била околу 800 милиони евра плус трошоците за поврзување на
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преносна мрежа и останати инфраструктурни трошоци, врз основа на
студијата изработена од EMI MERCADOS AF во 2014 година.
Електраната е предвидено да произведува од 1800 до 2250 GWh, при
долна калорична вредност на лигнитот од 8370 kj/kg и да ги
задоволува нормите за емисии.
Постројката сама по себе е предвидено да биде што подолго во погон
со номинална моќност за да се постигне пониска цена на финалниот
производ - електрична енергија. Во случајов цената на
произведениот киловат час од ТЕ Битола 4 директно зависи од
цената на лигнитот која е составена од две компоненти- од ископ со
транспорт и од квалитетот на истиот (ако не се смета сопствената
потрошувачка, одлагањето на пепелта и шлаката, како и враќањето
на теренот во првобитна состојба). Доколку се користи максималниот
предвиден капацитет на подземниот коп Мариово од околу 2Mt,
електраната може да биде во погон максимално 6500 работни часови
годишно. Електраната би можела да работи на гориво со пониски
параметри, но тоа автоматски ќе значи повисока производна цена и
зголемени емисии. Имајќи го предвид капацитетот на лежиштето
Мариово и начинот на експлоатација јасно е дека не може да се
обезбеди доволно гориво за целиот животен век на електраната и ќе
биде потребно лигнит со соодветен квалитет да се обезбеди од друг
извор, што исто така може да влијае на зголемување на цената на
производството на електрична енергија.

5. Адаптација на постојните Термоелектрани

5.1 Адаптација во насока на усогласување со стандарди
Европската унија преку регулаторните системи на превенција,
контрола и задолжителното унапредување на технологијата
константно воспоставува и унапредува системи со цел намалување
на загадувањето во сите медиуми на животната средина. Правната
рамка се состои од сет директиви кои интегрирано имаат за цел да
обезбедат спречување а таму каде што тоа не е возможно
намалување на загадување преку унапредување на технологијата за
одредени инсталации. Централите на јаглен, дефинирани како
загадувачи, треба да го усогласат своето работење со одредбите на
овие директиви. Во однос на електричните централи на јаглен главни
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релевантни директиви кои треба да обезбедат спречување односно
намалување на загадувањето се Директивата за интегрирано
спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ Директива)7,
Директивата за намалување на емисиите во воздухот од големи
согорувачки инсталации (ГСИ Директива)8 и новата Директива за
индустриски емисии9.10
Во Македонија е извршено целосно транспонирање на ИСКЗ
Директивата и ГСИ Директивата уште во 2007 година а
транспонирањето и усогласување со новата Директива за
индустриски емисии доправа претстои. За жал имплементацијата во
однос на постоечките термоелектрани на јаглен е сериозно
заостаната.11
Постапката за добивање ИСКЗ дозвола за термоелектраните на
јаглен, ТЕ Осломеј и ТЕ Битола, започна во 2007 година со
поднесување Барање за издавање А- Дозвола за усогласување со
оперативен план согласно. Поради некомплетност на барањата за
издавање на дозволите постапката заостанува цели седум години и
сеуште нема финална усвоена дозвола. Имајќи ја предвид сегашната
состојба на овие капацитети, потребни се значајни финансиски
средства за нивна реконструкција и намалување на емисиите во
воздух, вода, почва како и утврдување рок на исполнување на
усогласувањата со оперативните планови од ИСКЗ дозволата.12
Усогласувањето на овие два енергетски капацитети со ГСИ
Директивата исто така заостанува. Операторот на инсталациите
нема изготвено детален план за намалување на емисиите на сулфур
диоксид, азотни оксиди и прашина согласно оваа директива. Од
страна на операторот објавени се два идејни инвестициски проекти
кои треба да доведат до намалување на емисиите од двата

7

Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008
concerning integrated pollution prevention and control.
8 Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from
large combustion plants (the LCP Directive)
9 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November
2010 on industrial emissions
10 Предизвици во спречување и контрола на загадувањето од термо електричните
централи на јаглен во Македонија, Александра Бујароска (Фронт 21/42), јуни 2014,
Скопје
11 ibid
12 ibid
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комплекса кои не се проследени до Министерството за животна
средина и просторно планирање.
За РЕК Битола објавен е проект за ревитализација и модернизација
во 2012 година.30 Според проектот треба да се изврши
ревитализација и модернизација на котлите и намалување на NOx и
ревитализација на ладилните кули како и ревитализација за
намалување на емисијата SOx и прашина. Според информациите
проследени од страна на операторот А.Д. ЕЛЕМ од планираното
спроведени се мерки за намалување на азотните оксиди од инвестицискиот проект за РЕК Битола за два блока (блок II и блок III).13
Останува да се изврши реконструкција на најстариот блок, Блок I и
кај сите блокови да се имплементираат механизми за редукција на
SOX и тврди честички. Овие зафати иако планирани, се одлагаат
повеќе пати и во моментов е јасно дека нема да завршат на сите 3
блока до предвидениот термин за усогласување во 2018 година.
Вредноста на зафатите кои треба да се преземат за усогласување на
трите блока со директивата за емисии надминува 200 милиони евра,
и до крајот на предвидениот оперативен период на постојките во
2032 година ќе предизвикатт зголемување на производната цена на
енергијатa од овие постројки за повеќе од 6 Евра по MWh, со што
нивната производна цена ќе се покачи на најмалку 61 евро за MWh.
Сепак ваквата реконструкција нема да доведе до намалување на
емисиите на јаглерод диоксид и тие ќе останат зависни од нивото на
квалитет на горивото кое ќе се употребува.
За усогласување на Блокот во РЕК Осломеј со ГСИ Директивата
засега не е предвиден временски рок и во таа насока идното
функционирање на електраната е загрозено. Проценета вредност за
усогласување на оваа постројка со барањата за емисии е околу 50
милиони евра. Имајќи предвид дека за ТЕ Осломеј се планира
пренамена на типот на гориво, во склоп на тој зафат би се постигнало
усогласување со директивата за емисии.
За ТЕ Неготино не е планиран никаков зафат за редукција на емисии,
имено предлог стратегијата предвидува оваа постројка да се затвори
до 2020 година.

13

ibid
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5.2. Адаптација за употреба на други типови на гориво
Ваква реконструкција во принцип може да се изведе на сите постојни
термо блокови за што и постои изработена документација во
различни фази на подготовка. Сепак, во моментов кај нас посериозно
разгледана е адаптацијата за ТЕ Осломеј и ТЕ Неготино.
ТЕ Осломеј
Како директен кандидат кој е предвиден во предлог стратегијата за
ваква пренамена е ТЕ Осломеј кој би требало да работи на увозен
високо калоричен јаглен, бидејќи не се предвидуваат зафати на
генераторот, електраната би требало да остане со иста инсталирана
моќност. Реконструкцијата би требало да се изведе до 2021 и
електраната да биде во погон до 2041.








Опцијата за пренамена на гас е напуштена, поради
претпоставката дека цената на произведената енергија ќе
биде повисока. Сепак реконструкцијата на гас е рамноправна
и возможна опција, која има предности. Секој котел се
проектира за едно одредено гориво. Тоа значи дека лигнитот
како најмалку калоричен ќе бара големи димензии на
ложиштето за иста продукција во споредба со мазутот или
гасот кои поради блиски по вредност топлински големини ќе
имаат приближно исти по димензии ложишта и
топлоразменувачки површини. Физибилити студијата за
снабдување со гориво на ТЕ Осломеј предвидува изградба на
потполно нов котел. Сепак треба да се земе предвид изградба
на гасен котел наместо на котел на висококалоричен јаглен.
Овој предлог е основан поради тоа што котелот на гас ќе биде
помал и ќе бара помала инвестиција;
Транспортот на јагленот ќе ги зголемува оперативните
трошоци на електраната во иднина што тешко ќе може да се
котролира;
Гасоводот до Кичево е влезен во глобалниот план за
гасификација на РМ, што значи многу полесно, почисто и
повтино ќе биде да се транспортира природниот гас, за
разлика од јагленот.;
Разликата во инвестицијата меѓу котелот на јаглен со сета
неопходна нова пропратна опрема и гасниот котел со
неговата инфраструктура, може да се искористи за санација
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на досега уништената почва или да се реконструира
останатиот дел на електраната;
РЕК Осломеј моментално има проблем со одлагање на
пепелта и шлаката (дури и со новиот хидро транспорт) а
употребата на гас ќе го елиминира овој систем.

ТЕ Неготино
Втор кандидат за реконструкција за пренамена на типот на гориво е
ТЕ Неготино со инсталирана моќност од 210 MW која е проектирана
да работи на мазут и освен разликата во котелот е иста со блоковите
во РЕК Битола. За овој блок постојат најмалку три можни варијанти
за горива кои предвидуваат употреба на лигнит од блиското лежиште
Неготино, увозен јаглен со висока калорична вредност и гас.
За вредноста на овие зафати може да се изнесат само процени, при
што првата варијанта подразбира изведба на нов котел на цврсто
гориво, усогласен со барањата за емисии и отворање на паралелен
површински и подземен коп Неготино, за снабдување на електраната
со околу 2-2,5 Mt лигнит годишно. Опцијата е обработена во : Студија
за ТЕЦ Неготино со PFBC технологија, Скопје, Макметал и МФ
Скопје, 1990. PFBC = Pressurized Fluidized Bed Combustion Согорување во флуидизиран слој под притисок, е технологија која
при согорувањето на јагленот или биомасата вклучува процес на
десулфуризација и деазотизација. Тоа значи дека нема потреба од
изградба на deNOx и deSOx постојки. Согорувањето се одвива на
температури при кои има најмала продукција на NOx, т.е. од 800 до
900 оС. Десулфуризацијата се сведува на хемиски процес на Ѕ од
горивото и варовникот/доломитот - CaCO3/MgO3 кои се додаваaт во
ложиштето. Резултат се, покрај пепелта и шлаката, стабилни
сулфати на Ca и Mg, кои може да се користат во цементната
индустрија со што би се постигнал затворен еколошки процес без
штетни емисии. Вредноста на ваквите зафати според искуствата и
компаративните зафати изведени или предвидени во РЕК Битола би
била помеѓу 450 и 650 милиони евра. Поради краткиот период на
експлоатација и многу високите оперативни трошоци, цената на
енергијата би била многу висока.
Втората варијанта, која е веќе дискутирана во можностите за увоз на
јаглен подразбира помали зафати бидејќи наместо отворање на коп
во лежиштето Неготино подразбира само конструкција на депонија и
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соодветен железнички пристап. Што се однесува до самата
електрана зафатот е потполно ист со претходната варијанта и бара
инсталација на нов термо дел - котел со пропратни агрегати во
електраната. Исто такa нема прецизна проценка за вредноста на
ваквиот зафат, но сигурно би требало да се планираат помеѓу 200 и
300 милиони евра. Цената на произведената енергија ќе зависи во
прв ред од глобалната цена на јагленот, а помалку од цената на
транспортот и оперативните трошоци.
Пренамената на електраната ТЕ Неготино на гас покрај големиот
број подваријанти за начинот на употреба на гасот, во прв ред
подразбира изградба на гасоводна линија со доволен капацитет од
околу 500.000.000 Nm3/годишно. Ако се користи крак од гасоводот кон
Штип кој се финансира со расчистување на бартер долгот од Русија,
и е во изградба, цената на линијата може да биде прифатлива.
Најевтината варијанта за имплементација на гас како гориво
подразбира да се користи гас наместо мазут во постојниот котел, при
што цената на адаптацијата би била многу ниска, но и
искористеноста на горивото е ниска, на ниво на сегашната која е 35%
или помала. Предноста на ова решение е евтино усогласување со
барањата за емисии и релативно мала инвестиција од 50-100
милиони евра, при што поради ниската искористеност на скапиот
базен енергенс – гасот, цената на произведената енергија ќе биде
умерено висока.
Доколку се изведе потемелна реконструкција со која ќе се инсталира
гасна турбина со когенеративен циклус CCGT, со инсталирана
моќност пропорционална на расположливите количини гас или
користење на постојните компоненти од ТЕ Неготино како дел од
циклусот, може да се постигне висока искористеност на гасот
поголема од 53% и умерено ниво на инвестиција во опсег помеѓу 200250 милиони евра. Ваквата комбинација ќе даде најповолна цена на
произведената енергија и ќе овозможи интеграција на обновливи
извори на енергија кои се достапни во регионот, примарно ветер и
фотоволтаици поради високата флексибилност на ваквата постројка.

5.3 Перспективи за увоз на јаглен/лигнит
Една од варијантите за зголемување на домашното производство на
електрична енергија е увозот на високо калоричен јаглен со
енергетска вредност од повеќе од 20.000 kj/kg. Во РМ не постои
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капацитет за употреба на ваквото гориво. Една варијанта која е во
план предвидува ТЕ Осломеј да се пренамени за употреба на високо
квалитетен јаглен со изведба на потполно нов термо дел (котел) и
задржување на постојниот електро дел од постројката. Ваквата
адаптација би овозможила ТЕ Осломеј да се усогласи со старата ГСП
Директива и да се продолжи животниот век на електраната за 20
години. Релативно стабилната цена на јагленот на светскиот пазар
во последниве години овозможува да се предвиди производна цена
за реконструираната електрана, доколку би работела 8000 часови
годишно да биде измеѓу 54-57 Евра за MWh, со употреба на 350.000
t јаглен од увоз. Планот предвидува, јагленот да се набавува во
согласност со движењата на берзанските цени од големите
извозници Русија, Австралија, Индонезија, Колумбија, ЈАР и други,
при што би се користела најевтината варијанта за транспорт.
Јагленот е планирано да се истовара во Солун, а потоа со камиони
да се носи до ТЕ Осломеј
Проценетата инвестиција за реконструкција на ТЕ Осломеј е околу
140 Милиона евра и би се обезбедиле повеќе од 800 GWh, преку 200
GWh повеќе досегашните 600 GW. Опцијата е обработена во
фиcибилити студија за снабдување со гориво на ТЕ Осломеј (AF
Consult, 2014). Идејата за реконструкција на електраната (поради
искористување на сите резерви во површинскиот коп Осломеј) и
нејзиното понатамошно функционирање на друго гориво е возможна
и може да се спроведе во разумен рок. Сепак увозот на јаглен на
подолг рок ќе предизвика проблем со потребната инфраструктура
затоа што предвидениот начин на транспорт со камиони е
неодржлив. Една од опциите која се смета за поскапа е изградба на
железничка линија до ТЕ Осломеј со издвојување од пругата Кичево
– Гостивар, но цената и времето за изведба се ограничувачки
фактори. Веројатно од цената на транспортот во најголема мерка ќе
зависи цената на произведената енергија.
Ако сериозно се размислува за опцијата за увоз на јаглен како важен
фактор во домашното производство на енергија тогаш, ТЕ Неготино
е многу пореален кандидат за реконструкција и употреба на високо
калоричен јаглен од ТЕ Осломеј. Иако нема попрецизна концепција
во оваа насока обработена во Стратегијата, за оваа можност ТЕ
Неготино има неколку очигледни предности, во однос на ТЕ Осломеј
за употреба на увозен јаглен. Локацијата не електрана е многу
поблиску до егејското море и пристаништата кои може да прифатат
поголеми количини растресит товар, до самата електрана веќе
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постои железничка линија и инсталираниот капацитет е поголем со
што цената на реконструкцијата ќе биде пониска во единица моќност
и годишното производство би се движело од 1500-1700 GWh. Сепак,
ТЕЦ Неготино има еден многу ограничувачки фактор на излезната
моќност, а тоа е капацитетот на реката Вардар за ладење на
постројката. ТЕЦ Неготино е проточно ладена електрана, па
предложеното годишно производство од околу 7000 работни часови
годишно е прилично голем просек, не само од аспект на термо
постројката туку и уште повеќе од аспект на неопходното количество
вода кое ќе ја лади електраната. При тоа, водата во Вардар, не смее
да се загрее повеќе од биолошки дозволената големина. За ова
обично малку се води сметка, а е многу значајно за расположливоста
на електраната. Потребните количини гориво би биле 600-700.000 t
кои поради лесната организација на транспортот со железница може
да се остварат.
Што се однесува до самата концепција за увоз на јаглен и домашно
производство на струја од високо квалитетен јаглен, позитивно е што
има повеќе извори за снабдување и цените се предвидува да останат
релативно стабилни и предвидливи. Сепак како стока која глобално
се тргува јагленот не е поштеден од ризикот на флуктуации на
цените. Кај нас огромна улога во финалната цена на енергијата игра
цената на транспортот. Недостатокот на блиско наменско
пристаниште и релативната оддалеченост од било кое пристаниште
до можните потрошувачи ја подига цената и го зголемува ризикот на
генераторите базирани на увозен јаглен. Типично ваквите постојки се
инсталираат директно до водната линија со наменско пристаниште
за истовар на јаглен кое се користи само за потребите на снабдување
на електраната.
Иако високо калоричниот јаглен е почист од лигнитот, сепак при
производство на електрична енергија емисиите, пепелот и другите
продукти од согорувањето остануваат кај увозникот, а со тоа и
евентуалниот ризик врз цената на истите. Поради вредноста на
потребните преправки за пренамена на електраните, цената на
транспортната инфраструктура и вградената статика на ваквите
постројки (евтино производство е можно само ако постројката
функционира што подолг временски период на номинална моќност)
ризикот врз цената се зголемува. Многу е веројатно дека енергијата
произведена од увозен јаглен кај нас во однос на цената многу би се
доближила до енергијата произведена од гас.
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Што се однесува до лигнитот тој е тотално неадекватен за транспорт
и затоа и не постои пазар на лигнит. Некакви поединечни договори
се можни но тоа првенствено зависи од физичкото растојание на
производството и потрошувачката.
Интересен е одговорот на EURACOAL - европско здружение на
производители на јаглен, на прашањето:

Зошто не постои пазар на лигнит ?
За разлика од другите суровини и стоки, за лигнитот кој се
користи за производство на енергија не постои слободно
формирана цена. Ова е така поради ниската калорична
вредност на горивото го прави транспортот на поголеми
растојанија неисплатлив: цената на лигнитот по единица
енергија вклучувајќи го транспортот, би била повисока од
висококалоричниот јаглен кој е главен конкурент. Според
тоа, рудник за лигнит неможе да го понуди својот производ
на електрана кој е далеку.
Исто така, електраните на лигнит не може да набават гориво
од
оддалечени
рудници.
И
производителите
и
потрошувачите коегзистираат во затворен пазар. Без
минимум понуда и побарувачка не е возможно да дојде до
слободно пазарно формирање на цени. Од друга страна, на
глобалниот пазар за висококалоричен јаглен постојат многу
продавачи и купувачи и цените се формираат пазарно.
Поради овие причини, редовна практика е електрани на
лигнит да се градат во непосредна близина на рудниците.
Рудниците и електраните најчесто формираат еден
економски ентитет и лигнитот се транспортира со наменска
инфраструктура - типично со транспортни траки кои го носат
до блиската електрана.14

Цитат „Why is there no Lignite Market? Извор:
http://www.euracoal.org/pages/layout1sp.php?idpage=910
14
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6. Резиме и заклучоци
Врз основа на расположливата документација, бројните јавно
достапни студии и домашните услови од направената анализа
произлегуваат следните заклучоци за можната употреба на лигнитот
како основен домашен енергенс на подолг рок:











Во Македонија нема посериозни наоѓалишта на квалитетен
јаглен. Постојат утврдени резерви на лигнит со низок квалитет
кој е многу сложен за експлоатација. Резервите кои се
поволни за експлоатација се веќе исцрпени или се ископуваат
преостанатите количини кои не се доволни за задоволување
на потребите на подолг рок.
Проектираните рокови за отворање и затворање на
подземните копови и динамиката на експлоатација е тешко да
се постигнат. Веројатно најадекватен показател за состојбите
е проектираната цена на енергијата произведена од увозен
јаглен во Осломеј од 54-57 Евра за MWh и лигнитот од
Мариово за Битола 4 од 75 до 85 Евра за MWh.
Изградбата на нови термоелектрани на лигнит и отворање на
нови лежишта за производство на лигнит како и потпирањето
на овој енергенс како основа на подолг рок ќе резултира со
многу висока цена на произведената енергија која поради
високите инвестициони и експлоатациски трошоци веројатно
ќе ја надмине цената на енергијата произведена од гас и
цената на увозната енергија.
Дополнителен притисок на цената на енергијата произведена
од лигнит ќе вршат цените за емисии на стакленички гасови.
Високото ниво на екстерни трошоци, кои се пренесуваат врз
општеството во целина го прават лигнитот неадекватен избор
за одржлив развој.
Поради неможноста да се предвиди движењето на цените на
емисии на стакленички гасови како и можните флуктуации на
цената на висококвалитетен јаглен на светските берзи,
евентуалното зголемено учество на увозен јаглен може да
стане многу скапо и поризично од употребата на земниот гас
како базен енергенс. На ова може да се додаде и потребата
од исполнување на барањата во Директивата за индустриски
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емисии кое неминовно значи дополнителен трошок за
операторот на постројката.
Инвестирањето
во
гасоводна
инфраструктура
и
когенеративни постројки за производство на електрична
енергија може да обезбеди стабилно домашно производство
за потребната транзиција кон нискојаглеродна економија и
одржлив развој.
Имајќи ги предвид меѓународните договори за
намалување на емисиите и Европската определба за
ослободување од фосилни горива, Македонија треба да
изгради визија за ваквата насока и да ги разгледа можните
начини како да изгради енергетски систем базиран на
децентрализирано и одржливо производство на
електрична енергија. Приоритетна улога во оваа
определба треба да играат обновливите извори на
енергија, енергетската ефикасност и иновациите во
енергетскиот сектор.
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