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АПСТРАКТ
Целта на овој магистерски труд е да ги сублимира потенцијалите од
обновливи извори на енергија во Република Македонија, со цел производство на
електрична енергија. Со искористување на потенцијалот од обновливи извори на
енергија се добиваат големи придобивки како: независност од увоз на електрична
енергија, национална сигурност, влијае на националната економија, создавање
на нови работни места, добивање на чиста енергија и.т.н.
Република Македонија како држава-кандидат за полноправно членство во
Европската Унија е исправена пред предизвици за ефикасно спроведување на
сериозни реформи во општествениот систем кои се од особено значење за
нејзиниот севкупен развој на енергетската област. Република Македонија ги
потпиша и ги ратификува: Договорот за Енергетска повелба, Договорот за
Енергетска заедница, Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски
промени и Протоколот од Кјото.
Во Република Македонија е прифатен системот за стимулација на
производството на електрична енергија од обновливи извори преку повластени
тарифи и издавање на гаранции за потекло на произведената електрична
енергија.
Со искористување на обновливите извори на енергија (сончева енергија,
хидроенергија, ветерна енергија и биомаса) за производство на електрична
енергија се добива еколошки чиста енергија, а со тоа и почиста животна средина.
Во светот неспорно е созреана свеста и јасно е изразена желбата,
еколошкото наследство што ќе им го оставиме на идните генерации да не биде
помало од она што го наследивме. Штедејќи на трошоците за зачувување на
животната средина значително ќе ги зголемиме трошоците што ќе ги платат
идните генерации за нејзина обнова.

Клучни зборови: обновливи извори на енергија, сончева енергија, хидроенергија,
ветерна енергија, биомаса
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UTILIZATION OF POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
FOR PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY

ABSTRACT
The purpose of this master thesis is to sublimate the potential of renewable
energy sources in the country, in order to produce electricity. Utilizing the potential of
renewable energy sources has great advantages, such as: independence from
imported energy, national security, it affects the national economy, creating new jobs,
obtaining clean energy etc.
Macedonia, as a candidate country for European Union membership, is faced
with challenges for effective implementation of serious reforms in the social system,
which are crucial for its overall development of energy sector. Macedonia has signed
and ratified: the Energy Charter Treaty, the Energy Community Treaty, United Nations
Framework Convention On Climate Change and the Kyoto Protocol.
The Republic of Macedonia has accepted the stimulation of electricity
production system from renewable sources through tariffs and issuance of certificates
for the origin of the produced electricity.
By utilizing renewable energy sources (solar energy, hydropower, wind energy
and biomass) for the production of electrical energy is environmentally clean energy
and thus cleaner environment.
The world is undeniably matured consciousness and clearly expressed desire,
the environmental legacy that will leave future generations must be not less than what
we inherited. By saving on the expenses for preserving the environment we would
significantly increase the expenses that future generations would pay for its renewal.

Key words: renewable energy sources, solar energy, hydropower, wind energy,
biomass
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ВОВЕД
Република Македонија има огромен потенцијал за искористување на
обновливите извори на енергија (сончева енергија, хидроенергија, ветерна
енергија и биомаса) за производство на електрична енергија. Со искористување
на сончевата енергија може да се добие електрична енергија преку изградба на
соларни термоелектрични централи и фотонапонски електрични централи.
Електрична енергија може да се добие и со изградба на мини, мали и големи
хидроцентрали, користејќи ја енергијата на водата. Користејќи ја енергијата на
ветерот може да се добие електрична енергија, со изградба на ветерни
електрични централи. Електрична енергија може да се добие и од биомаса.
Република Македонија како држава-кандидат за полноправно членство во
Европската Унија е исправена пред предизвици за ефикасно спроведување на
сериозни реформи во општествениот систем кои се од особено значење за
нејзиниот севкупен развој на енергетската област.
Република Македонија ги потпиша и ги ратификува: Договорот за
Енергетска повелба, Договорот за Енергетска заедница, Рамковната конвенција
на Обединетите нации за климатски промени и Протоколот од Кјото.
Согласно Договорот за Енергетска заедница Република Македонија го
усогласува своето законодавство со постојната правна регулатива на Европската
Унија за енергија, животна средина, конкуренција и за обновливите извори на
енергија.
„Треба да се знае да се искористат природните сили и на тој начин да се
добие цела потребна енергија. Сончевите зраци се форма на енергија, ветерот и
морските струи се исто така енергија. Дали ги користиме? О, не! Ги гориме
шумите и јагленот, како да подстанарите ја горат влезната врата на нашата куќа
за греење. Живееме како диви доселеници кои не сфаќаат дека ова богатство ни
припаѓа на сите нас.“ (Томас А.Едисон, 1916)

1. ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
Глобалната заложба за заштита на човековата околина и посебно за
намалувањето на емисиите на стакленички гасови, увозната зависност на
Република Македонија од енергија, како и потребата за обезбедување на
поголема разнообразност, а со тоа и сигурност во снабдувањето со енергија,
неминовно се наметнува зголеменото учество на обновливи извори во
финалната потрошувачка на енергија. Но, паралелно со активностите и мерките
за зголемување на учеството на обновливи извори треба да се усвојат мерки и
спроведат активности за зголемување на енергетската ефикасност во финалната
потрошувачка. На тој начин многу полесно и побрзо ќе се исполни целиот
процент за учество на обновливите извори во финалната потрошувачка, но и ќе
се подобри конкурентноста на економијата, заради намалени трошоци за
енергија.
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Според Директива 2009/28/EC за промоција на користењето на енергија од
обновливи извори (како и според нејзината претходничка-Директивата
2001/77/EC за промоција на електрична енергија произведена од обновливи
извори на енергија на внатрешниот пазар), во обновливи извори на енергија
спаѓаат: сончева енергија, хидроенергија, ветер, биомаса, геотермална енергија,
енергија на бран, енергија на плима и осека, депониски гас, гас од постројките за
третман на отпадна вода и биогасови.

1.1. Легислатива на Европска Унија во врска со обновливите извори
на енергија
Постојната правна регулатива на Европската Унија за обновливите извори
на енергија ги содржи следните Директиви:


Директива 2001/77/EC (OJ L 283, 27.10.2001) на Европскиот парламент и
на Советот за промоција на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија на внатрешниот пазар;



Директива 2003/30/EC (OJ L 123, 17.05.2003) на Европскиот парламент и
на Советот за промоција на користењето на биогорива или други горива
од обновливи извори во сообраќајот;



Директива 2009/28/EC (OJ L 140, 05.06.2009) на Европскиот парламент и
на Советот за промоција на користењето на енергија од обновливи извори

1.1.1. Директива 2001/77/EC
Директива 2001/77/EC (OJ L 283, 27.10.2001) на Европскиот парламент и
на Советот за промоција на електрична енергија произведена од обновливи
извори на енергија на внатрешниот пазар: Директивата поставува индикативно
учество на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија
од 21% во вкупната потрошувачка на електрична енергија на Заедницата до 2010
година. Ги дефинира националните индикативни цели за секоја од земјите членки
на Европска Унија, го охрабрува користењето на националните шеми за
поддршка, отстранувањето на административните бариери и интеграција во
мрежниот систем, поставува обврска за издавање на гаранции за потеклото на
производителите на електрична енергија од обновливи извори, доколку истите ги
побараат. На ниво на Европска Унија учеството на електрична енергија од
обновливи извори беше 25,4% во 2013 година. Во 2013 година најголем придонес
е 42% хидроенергија, 26% ветерна енергија и 12% биомаса.
1.1.2. Директива 2003/30/EC
Директива 2003/30/EC (OJ L 123, 17.05.2003) на Европскиот парламент и
на Советот за промоција на користењето на биогорива или други горива од
обновливи извори во сообраќајот: Директивата претставува цел од 5,75% учество
на биогорива во сите бензински и дизел горива наменети за сообраќајот кои се
наоѓаа на пазарот до 31 декември 2010 година. Од земјите членки беше
побарано да постават индикативни цели за 2005 година, земајќи ја во предвид
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референтната вредност од 2%. Оваа привремена индикативна цел не беше
постигната. Во 2005 година биогоривата достигнаа учество од 1% во горивата
наменети за сообраќајот. Цел на Европската Унија до 2020 година за
застапеноста на биогориво е до 10%.
Одредбите од поранешните Директиви 2001/77/EC и 2003/30/EC кои се
преклопуваат со одредби од новите Директиви се избришани во моментот на
префрлување, а оние кои се однесуваат на целите и известувањата за 2010
година останаа на сила до 31 декември 2011 година.
1.1.3. Директива 2009/28/EC
Директива 2009/28/EC (OJ L 140, 05.06.2009) на Европскиот парламент и
на Советот за промоција на користењето на енергија од обновливи извори и за
надополнување и последователно укинување на Директивите 2001/77/EC и
2003/30/EC: Директивата ги поставува начелата според кои земјите-членки треба
да обезбедат учество
на енергија од обновливи извори во финалната
потрошувачка на енергија на Европската Унија да достигне 20% до 2020 година, а
воедно ги поставува и националните цели за секоја од земјите-членки на
Европската Унија. Исто така, секоја од земјите-членки треба да достигне најмалку
10% учество на енергија од обновливите извори (примарно гориво) во
сообраќајот до 2020 година.
За потребите на оваа Директива, важат следните дефиниции (Член 2, L 140/27):


„енергија од обновливи извори“-обновливи не-фосилни енергетски извори:
ветер, сончева енергија, геотермална енергија, енергија на бран, енергија
на плима и осека, хидроенергија, биомаса, депониски гас, гас од
постројките за третман на отпадна вода и биогасови;



„биомаса“-биоразградлив дел од производите, отпадот и остатоците од
земјоделството (вклучувајќи растителни и животински супстанции),
шумарството и индустриите поврзани со него, како и биоразградливиот
дел од индустрискиот и комунален отпад;



„финална потрошувачка на енергија“-енергетски услуги испорачани за
енергетски
цели
на
производствена
индустрија,
сообраќајот,
домаќинствата, услужните организации, земјоделството, шумарството и
рибарството вклучувајќи ја и потрошувачката на електрична енергија и
топлина од страна на енергетската гранка за производство на електрична
енергија и топлина и вклучувајќи ги загубите на електрична енергија и
топлина во преносот;



„централно греење или ладење“-дистрибуција на топлинска енергија во
форма на пареа, топла вода или разладни течности, од централен извор
на производство преку мрежа до повеќе објекти, каде се користи за греење
или ладење на простор или процеси;



„биогорива“-течните или гасните горива за сообраќајот кои се произведени
од биомаса;
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„гаранција за потекло“-електронски документ кој има функција да обезбеди
доказ дека одредено количество енергија е произведено од обновливи
извори;

1.2. Законски и институционални аспекти за обновливите извори на
енергија во Република Македонија
Од законски и институционален аспект, основните елементи за
обновливите извори на енергија се обезбедени во Законот за енергетика
(Службен весник на Република Македонија бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008) кој,
помеѓу другото, го промовира и искористувањето на обновливите извори на
енергија.
Со овој закон е одредено дека Агенцијата за енергетика на Република
Македонија издава гаранции за потеклото на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија и од високо ефикасни когенеративни постројки,
води и одржува регистер на гаранциите. Во гаранцијата за потекло на електрична
енергија произведена од обновливите извори на енергија ќе биде специфициран
енергетскиот извор од кој е произведена електричната енергија, датум и место на
производство. Гаранциите ќе му овозможат на производителот на електрична
енергија да се квалификува како повластен производител за количеството на
електрична енергија произведена од обновливите извори на енергија.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија донесува
Правилници и Одлуки за повластени тарифи за купопродажба на електрична
енергија произведена од повластени производители на електрична енергија, како
и за производители од високо ефикасни когенеративни постројки. Досега се
донесени следните Правилници:


Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење
на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија
произведена од мали хидроцентрали (Службен весник на Република
Македонија бр. 16/2007);



Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење
на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија
произведена од ветерни електрани (Службен весник на Република
Македонија бр. 61/2007);



Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење
повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена
од електроенергетски постројки кои како погонско гориво користат биогас
добиен од биомаса (Службен весник на Република Македонија бр.
142/2007) и Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начин
и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена
тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од
електроенергетски постројки кои како погонско гориво користат биогас
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добиен од биомаса (Службен весник на Република Македонија бр.
44/2010);


Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење
на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија
произведена од фотонапонски систем (Службен весник на Република
Македонија бр.112/2008) и Правилник за измена и дополнување на
правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на
користење на повластена тарифа за купопродажба
на електрична
енергија произведена од фотонапонски системи (Службен весник на
Република Македонија бр. 44/2010);



Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење
на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија
произведена од електроенергетски постројки кои како погонско гориво
користат биомаса (Службен весник на Република Македонија бр. 44/2010)

Соодветно на Правилниците, Регулаторната комисија за енергетика
донесе Одлуки за висините на повластените тарифи за купопродажба на
електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроелектрани, ветерни
електрани енергетски постројки кои како погонско гориво користат биогас добиен
од биомаса и од фотонапонски системи.
Операторот на пазарот е обврзан да ја купи целата електрична енергија
произведена од повластени производители на електрична енергија. Трошоците
за ваков вид на откуп на електрична енергија ќе бидат фактурирани од страна на
Операторот на пазарот согласно повластените тарифи. Повластениот
производител на електрична енергија треба да и приложи на Регулаторната
комисија документ издаден од страна на Агенцијата за енергетика со кој ќе
потврди дека користи обновливите извори на енергија или дека користи високо
ефикасен когенеративен процес со цел да добие повластени тарифи за негово
производство. Овие прашања се веќе регулирани со соодветни Правилници:


Правилник за обновливите извори на енергија за производство на
електрична енергија (Службен весник на Република Македонија бр.
127/2008);



Правилник за издавање на гаранции на потекло на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија (Службен весник на
Република Македонија бр. 127/2008);



Правилник за стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
(Службен весник на Република Македонија бр. 29/2009).
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1.3. Република Македонија во меѓународни договори и иницијативи
поврзани со обновливите извори на енергија
Република Македонија е потписник и на Договорот за Енергетска
заедница. Согласно Договорот за Енергетска заедница државите потписнички
треба да го усогласат своето законодавство со постојната правна регулатива на
Европска Унија за енергија, животна средина, конкуренција и за обновливи
извори на енергија. Во Договорот за основање на Енергетска заедница посебно
место зазема грижата за подобрување на животната средина, поврзана со
природниот гас и електрична енергија, преку подобрување на енергетската
ефикасност и користење на обновливите извори на енергија. Во организација на
Секретаријатот на Енергетска заедница се изготвува Студија за имплементација
на новата Директива за промоција на обновливите извори на енергија, која
дополнително на Стратегијата дава насоки за националните цели во однос на
обновливите извори на енергија.
Република Македонија ја ратификува Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени во 1997 година, а го ратификува и
Протоколот од Кјото во 2004 година. Република Македонија влегува во редот на
земјите кои не спаѓаат во Анекс I, односно во земји кои немаат квантифицирани
обврски, предвидени со споменатите меѓународни документи. Како таква земја,
Република Македонија може да го користи Механизмот за чист развој (Clean
Development Mechanism-CDM) за привлекување на странски инвестиции во
проекти за редукција на емисиите на стакленички гасови, вклучувајќи и проекти
од областа на обновливи извори на енергија.
Меѓународната агенција за обновлива енергија ИРЕНА (International
Renewable Energy Agency-IRENA) беше официјално основана на 26 јануари 2009
година во Бон. Основањето на ИРЕНА беше значајна пресвртница за распоредот
на обновливите извори на енергија во светот и јасен знак дека глобалната
енергетска парадигма се менува како резултат на зголемените обврски на
владите. На основачката конференција 75 земји од целиот свет го потпишаа
статутот на ИРЕНА меѓу кои и Република Македонија.
Меѓународната агенција за обновлива енергија (ИРЕНА) е меѓувладина
организација која ги поддржува земјите во нивната транзиција кон одржлива
енергија во иднина и служи како основна платформа за меѓународна соработка,
центар на совршеност и складиште на политики, технологија, менаџмент на
ресурси и финансиски знаења на обновливите извори на енергија. ИРЕНА
промовира широко прифаќање и користење на сите форми на обновливи извори
на енергија, вклучувајќи енергија од: биомаса, геотермална енергија,
хидроенергија, енергија на океанот, соларна енергија и енергија на ветерот во
извршување на одржливиот развоен енергетски пристап, енергетска безбедност,
ниско ниво на јаглерод диоксид, еколошки раст и просперитет.
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1.4. Анализа на влијанието на обновливите извори на енергија врз
електроенергетскиот систем
Електроенергетските системи се конципирани, градени и функционираат
поаѓајќи од економска логика на големи системи, т.е. производните капацитети се
со релативно големи инсталирани моќности и се изградени во близина на
изворите на примарното гориво, а преносните мрежи служат за транспорт на
електрична енергија на големи растојанија. Најголем број електрани се поврзани
директно на преносната мрежа во еден електроенергетскиот систем, а бројот на
електрани поврзани на дистрибутивните системи е многу мал.
Со исклучок на големите хидроцентрали, обновливите извори, по правило,
не се концентрирани и можат да се искористат за производство на електрична
енергија во помали производни единици распространети на голема површина и
многу поблиску до потрошувачите.
Дисперзирањето на производните капацитети и нивно приклучување на
дистрибутивните мрежи и доближување до потрошувачите ги намалува загубите
на електрична енергија во мрежите и ја подобрува сигурноста во напојувањето.
Но, од друга страна, овој концепт создава дополнителни проблеми во
управувањето и водењето на системите од технички и економски аспект.
Проблемите од техничка природа се должат, пред се, на тоа што кога значителен
процент од производните капацитети се дисперзирани и приклучени на
дистрибутивните мрежи, се усложнува начинот на управување и заштитата на
опремата во преносните и дистрибутивните системи. Дополнителните проблеми
од економска природа се резултат на релативно големата непредвидливост или
нерамномерност во расположливоста на обновливите извори, што наметнува
потреба за дополнителни производни капацитети од „класичен“ тип.
Претходните проблеми се решливи, но за тоа е потребен подолг
временски период и дополнителни трошоци, со што се зголемува цената на
електрична енергија за крајните потрошувачи. Од друга страна, цената што ја
плаќаат крајните потрошувачи е поголема кога процентот на електрична енергија
произведена од обновливи извори е поголем, како резултат на поголеми
специфични инвестициони трошоци за обновливи извори на енергија.
Клучен елемент во политиката на една земја е да се постигне оптимален
процент учество на обновливите извори во крајната потрошувачка, а при тоа
зголемените трошоци (даноци или крајни цени за потрошувачите) да не
предизвикаат негативни ефекти во економски развој на земјата.
Во Република Македонија е прифатен системот за стимулација на
производство на електрична енергија од обновливите извори преку повластени
тарифи и издавање на гаранции на потекло за произведената електрична
енергија.
Гаранциите за потекло за електрична енергија произведена од
обновливите извори и високоефикасни комбинирани постројки ги издава
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Агенцијата за енергетика на Република Македонија, а производителите можат да
ги искористат при пласманот на нивното производство.
Повластените тарифи ги пропишува Регулаторната комисија за енергетика
и во сила се тарифи за: мали хидроцентрали, ветерни електрани, фотонапонски
електрани, електрани на биогас добиен од биомаса и за комбинирани електрани
на биомаса.

1.5. Примена на повластени тарифи во Република Македонија
Повластени тарифи за електрична енергија произведена од
хидроцентрали, ветерни централи, фотонапонски централи, термоцентрали на
биомаса и термоцентрали на биогас се утврдени со Уредба за повластени
тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.
56/13), донесена од страна на Владата на Република Македонија. Повластени
тарифи за електрична енергија се прикажани во табела 1.1.
Табела 1.1: Повластени тарифи за електрична енергија
Производен објект

Повластена тарифа за производство
на електрична енергија
(€¢/kWh)

Период на
користење
(години)

Хидроцентрали *

За месечна количина на испорачана
електрична енергија по блокови:
I блок: 12,00 (≤ 85 000 kWh)
II блок: 8,00 (> 85 000 и ≥ 170 000) kWh
III блок: 6,00 (>170 000 и ≤350 000) kWh
IV блок: 5,00 (>350 000 и ≤700 000) kWh
V блок: 4,50 (>700 000) kWh

20

Ветерни централи **

8,9

20

16 (≤ 0,050 MW)
Фотонапонски централи ***

15
12 (> 0,050 MW)

Термоцентрали на
биомаса ****

15

15

Термоцентрали на
биогас*****

18

15

* (со инсталирана моќност помала или еднаква на 10 MW)
** (со инсталирана моќност помала или еднаква на 50 MW)
*** (со инсталирана моќност помала или еднаква на 1 MW)
**** (со инсталирана електрична моќност помала или еднаква на 3 MW и со процентуално
учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива
помало или еднакво на 15%)
***** (со процентуално учество на фосилни горива во вкупната енергетска вредност на
употребените горива помало или еднакво на 10%)
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Со одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените
производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив
извор на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 56/13 и 10/14),
донесена од страна на Владата на Република Македонија, е утврдено следното:


за фотонапонските централи, вкупната инсталирана моќност во Република
Македонија за која може да се применат повластените тарифи изнесува
вкупно 18 MW, односно 4 MW за фотонапонските централи со инсталирана
моќност помала или еднаква на 50 kW и 14 MW за оние со инсталирана
моќност поголема од 50 KW, а помала или еднаква на 1 MW,



за термоцентрали на биомаса, ограничувањето на вкупната инсталирана
моќност изнесува 10 MW,



за термоцентралите на биогас, ограничувањето на вкупната инсталирана
моќност изнесува 7 MW,



за ветерни централи ограничувањето на вкупната инсталирана моќност во
Република Македонија за која може да се применат повластени тарифи
изнесува вкупно 150 MW заклучно до 31 декември 2025 година, односно 31
декември 2016 вкупно 65 MW, до 31 декември 2020 година вкупно 100 MW
и до 31 декември 2025 година вкупно 150 MW.

Од (табела 1.1) се гледа дека повластените тарифи се повисоки од
пазарната цена на електрична енергија, а со оглед на тоа што според Законот за
енергетика, разликата во цената се надоместува од сите потрошувачи преку
преносната тарифа, сосема е јасно дека високото учество на повластените
производители во произведената електрична енергија ќе влијае врз крајните цени
за потрошувачите. Според тоа, во многу европски земји постојат различни
механизми за ограничување на учеството на повластените производители во
вкупното производство.
Врз основа на спроведените анализи и на искуствата во земјите од
регионот и Европската Унија, се предлага во Република Македонија да се
ограничи инсталираниот капацитет на електраните што ќе користат повластени
тарифи. При тоа, ограничувањата треба да бидат различни за различните видови
технологии и да постојат два вида ограничувања: првото ограничување би се
однесувало на вкупниот инсталиран капацитет (во MW) за електроенергетскиот
систем на Република Македонија на електрани во одделни технологии, а второто
ограничување би било за ограничување на инсталираниот капацитет на секој
поединечен објект (електрана).
Ограничувањата се воведуваат со цел да не се наруши работата на
електроенергетскиот систем на Република Македонија како и од технички аспект,
но и од економски аспект земајќи ги во предвид дополнителните трошоци што
потрошувачите ќе треба да ги платат (на еден или друг начин) за обезбедување
на фондовите од кои ќе се исплаќаат повластените тарифи.
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Заклучно со 31 декември 2015 година операторот на пазарот на електрична
енергија (АД МЕПСО-Скопје) има склучено вкупно 162 договори за откуп на
електричната енергија по повластени тарифи од повластени производители.
Во 2015 година производството на електрична енергија од изградените
електроцентрали кои стекнале статус на повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на електрична енергија изнесува
263613,182 MWh, односно е поголемо за три пати во однос на 2014 година.
Производството на електрична енергија од повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија во 2014 година изнесува
81974,996 MWh, во 2013 година изнесува 38441,763 MWh, во 2012 година
изнесува 18106,031 MWh, додека во 2011 година изнесува 9624,172 MWh.
Табела 1.2: Откуп на електрична енергија од повластени производители во 2015 година

Електроцентрали

Број на
повластени
производители

Мали
хидроцентрали
Фотонапонски
централи

Инсталирана
моќност (kW)

Откуп на
електрична
енергија од
повластени
производители
(kWh)

Откуп на
електрична
енергија од
повластени
производители
(денари без
ДДВ)

58

57948,40

108645092

557179075

101

16663,33

21782436

278938770

Ветерна централа

1

36800,00

115477420

633149914

Термоцентрали на
биогас

2

3999,00

17708234

196439070

Вкупно

162

115410,73

263613182

1665706829

2. СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА
2.1. Сонце
Сонцето е ѕвезда со средна големина која е најблиску до Земјата. Тоа е
централно тело на нашиот планетарен систем. Се проценува дека староста на
Сонцето е околу пет милијарди години. Сонцето е нуклеарен реактор, лоциран на
безбедно растојание од Земјата. Повеќето научници оптимистички тврдат дека
овој реактор ќе не служи барем уште пет милијарди години.
По својот облик претставува гасовита сфера со дијаметар 2Rs=1,392·106
km со средна густина ρs=1409 kg/m3 и маса од 2·1030 kg. Составено е од 75%
водород, 24% хелиум и 1% други елементи. Ротира околу својата оска со време
на ротација од (25-35) дена. По својата структура, Сонцето се состои од јадро (со
радиус r =0.25·Rs), радијална зона (0,25·Rs < r < 0.85·Rs), конвективна зона
(0,85·Rs < r < 1·Rs) и фотосфера со многу мала дебелина.
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Во јадрото, како резултат на високи притисоци и високи температури
(околу 15·106 K) се одвиваат реакции на нуклеарна фузија на атомите на водород
во атоми на хелиум (приближно 650 милиони t/s водород се претвора во 646
милиони t/s хелиум, а останатите 4 милиони t/s се претвора во енергија) при што
се ослободува енергија во облик на електромагнетно гама зрачење, неутрони и
енергетски честички. Енергијата која се добива е резултат на загуба на маса.
Резултирачката загуба на маса се претвора во енергија E. Според Ајнштајн, таа
може да се пресмета како производ на масата m и брзината на светлината Vc на
квадрат. 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑉𝐶2
Енергијата ослободена во јадрото на Сонцето првично се пренесува со
зрачење на растојание  0,7 пати од сончевиот радиус. Понатамошниот
транспорт до површината на Сонцето се одвива преку конвекција. Потоа
енергијата се ослободува во вселената. Овој енергетски тек ослободен од
Сонцето се дефинира како зрачење на материја, од една страна и
електромагнетно зрачење од друга страна:


Зрачењето на материја се состои од протони и електрони испуштени од
Сонцето со брзина  500 km/s. Сепак само мал дел од овие честички со
електричен полнеж стигнуваат до површината на Земјата, бидејќи
најголем дел од нив се одбиваат од земјиното магнетно поле. Ова е од
големо значење за животот на Земјата, бидејќи овие сурови материи не би
овозможиле органски живот на Земјата во сегашна форма.



Електромагнетното зрачење, најмногу испуштено од фотосферата ја
покрива целата фреквенција од кратко-брановото зрачење. Овој тип на
сончево зрачење е приближно еднакво на зрачењето на црно тело
( 5800 К).

2.1.1. Распределба на сончевото зрачење на Земјата
Земјата, која од Сонцето е оддалечена околу 150 милиони километри, од
вкупната моќност на сончевото зрачење (3,8·1026 W) прима само еден незнатен
дел. Но таа моќност за наши поими е огромна и изнесува околу 1,78·1017 W. Тоа
значи дека секоја година Земјата прима количество на енергија која се проценува
на околу 58·1016 KWh, што е десет илјади пати повеќе од сегашните енергетски
потреби на човештвото.
Сончевото зрачење на влезот на земјината атмосфера (екстратерестично
зрачење), измерено на единица површина нормална на сончевите зраци, кога
Земјата се наоѓа на средно растојание од Сонцето, се нарекува соларна
константа. Нејзината вредност се менува во границите (1353 ± 21) W/m2, зависно
од сончевата активност. Светската метеоролошка организација во 1981 година ја
стандардизира нејзината вредност на 1367 W/m2. Сончевата константа
достигнува максимална вредност од 1420 W/m2 во јануари, бидејќи растојанието
помеѓу Сонцето и Земјата е најкратко (Перихел), конкретно на 2ри јануари.
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Обратно се случува на 2ри јуни, кога вредноста на сончевата константа
достигнува минимум 1330 W/m2 (Апхел).

Слика 2.1: Елиптична орбита на Земјата околу Сонцето
Спектарот на сончевото зрачење на влезот во атмосферата се наоѓа во
област на бранови должини од (0,015-1000)μm
Табела 2.1: Спектрална и процентуална дистрибуција на сончевото зрачење
Бранова должина
(μm)

Процент (%)

Ултравиолетова

0,115-0,405

9,3

Видлива

0,405-0,704

41,5

Инфрацрвена

0,704-1000

49,2

Спектрална област

Со навлегувањето во земјината атмосфера, дел од зрачењето се
рефлектира назад во вселената (околу 30%), а дел се апсорбира во атомите,
молекулите и јоните на присутни гасови од аеросоли (азот, кислород, озон,
водена пареа, јаглен моноксид, јаглен диоксид, честички прашина). Апсорпцијата
зависи од дебелината на атмосферата низ која поминува зрачењето (воздушна
маса) т.е. од периодот на денот и годината како и од географската ширина и
должина и од локацијата на која се мери сончевото зрачење. Колку правецот на
сончевите зраци отстапува од вертикалата толку и нивниот пат низ атмосферата
е подолг, па достигнатата моќност на Земјата е помала. За да може апсорпцијата
во атмосферата точно да се дефинира се воведуваат два параметри: оптичка
воздушна маса и содржина на водена пареа. Оптичката воздушна маса
претставува однос помеѓу должината на зрачењето низ атмосферата во одреден
период во денот и должина на зрачењето кога Сонцето се наоѓа во зенитот.
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2.1.2. Земјина орбита и сончева деклинација
Земјата се врти околу Сонцето по елиптична орбита за време од 365 дена
и 6 часа, при што нејзината вертикална оска има наклон од 23,45° што е причина
за постоењето на годишните времиња. Заради ротацијата на земјата, секојдневно
сме сведоци на движењето на Сонцето по небото по патека која достигнува
највисока точка околу средината на денот. Во многу ситуации е корисно да се
знае и да се предвиди позицијата на Сонцето на небото во било кое време на
денот, било кој ден во годината и која локација. На пример од аспект на
искористувањето на сончевата енергија заради зафаќање на најголем дел од
сончевото зрачење за одредување на најдобра позиција и агол на поставување
на сончеви колектори или фотонапонски модули и сл.
Аголот помеѓу рамнината на екваторот и линијата што ги поврзува
Сонцето и Земјата се вика сончева деклинација, δ. Тој варира помеѓу ± 23,45°, а
неговата вредност може да се апроксимира со синусна промена со периода од
365 дена, при што пролетна рамноденица се јавува n=81 ден:
360
(2.1.)
(𝑛 − 81)]
𝛿 = 23.45 ∙ sin [
365
На (слика 2.2) е даден алтернативен поглед на меѓусебната позиција на
Сонцето и Земјата, на која Земјата е неподвижна, а Сонцето е некаде во
вселената, движејќи се бавно горе-долу како што се менуваат годишните
времиња. Така, за време на пролетна и есенска рамноденица, Сонцето се наоѓа
директно (вертикално) над екваторот, а за време на летниот и зимскиот солстициј
се наоѓа директно над границите на тропскиот појас, кои се на географска ширина
± 23,45°, над и под екваторот.
21 Јуни
N
23,45°
δ

Екватор

21 Март
21 Септември

-23,45°

Земја

21 Декември

Слика 2.2: Промена на сончевата деклинација (δ) во текот на годината
Висината на Сонцето на небото за време на соларното пладне (време кога
Сонцето е точно на локалниот меридијан) е еден од најважните соларни агли кои
ја дефинираат позицијата на Сонцето (слика 2.3).
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зенит

N

L
δ
𝛽N
L
локален
хоризонт

𝛽N

Слика 2.3: Висина на Сонцето на соларно пладне
Непосредно од (слика 2.3) се добива:
𝛽𝑁 = 90° − 𝐿 + 𝛿

[°]

(2.2.)

𝐿 - географска ширина
𝛿 - сончева деклинација
𝛽𝑁 -висина на Сонцето
Пример 2.1: Да се одреди оптимален агол на поставување на фотонапонски
модул во Битола (географска ширина L=41°), на соларно пладне на 1ви Март.
Решение: 1ви Март е шеесетти ден од годината па сончевата деклинација
изнесува:
360
360
(𝑛 − 81)] = 23.45 ∙ 𝑠𝑖𝑛 [
(60 − 81)] = −8.3°
δ = 23.4 ∙ sin [
365
365
Висината на Сонцето на тој ден, на пладне, ќе биде:
𝛽𝑁 = 90° − 𝐿 + 𝛿 = 90 − 41 − 8.3 = 40.7°
Според тоа, аголот на поставување на модулот за да сончевите зраци, на
пладне, паѓаат нормално на модулот треба да изнесува:
𝛼 = 90 − 𝛽𝑁 = 90 − 40,7 = 49,3°

βN
α

Слика 2.4: Оптимален агол на фотонапонски модул, на пладне, на 1виМарт
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2.1.3. Позицијата на Сонцето во текот на денот
Позицијата на Сонцето во било кој период од денот може да се опише со
два агли: висина β и азимут фs.
пладне

изгрев

S
𝛽
𝜑S

E

залез
W

Слика 2.5: Одредување на позицијата на Сонцето со помош на аголот на висина (β) и
азимут, φs
Според усвоената конвенција, азимутот е позитивен наутро, со Сонцето на
исток, а негативен попладне, со Сонцето на запад. Аглите на висината и азимутот
зависат од географската ширина, денот во годината и пред се, од периодот во
денот. За нивно одредување можат да се користат изразите (2.3.) и (2.4.)
sin 𝛽 = cos 𝐿 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝐻 + sin 𝐿 ∙ sin 𝛿
cos 𝛿 ∙ sin 𝐻
sin 𝜑𝑠 =
cos 𝛽

(2.3.)
(2.4.)

15°/h
сончев
меридијан

локален
меридијан

часовен
агол, H

Слика 2.6: Одредување на часовен агол како аголна разлика помеѓу сончевиот и
локалниот меридијан
Во изразите (2.3.) и (2.4.) 𝐻 е агол што Земјата, со својата ротација, мора
да го направи за да Сонцето, од одреден период во денот, достигне до соларно
пладне. Како што е прикажано на (слика 2.6) Сонцето во секој момент се наоѓа
над одредена линија од географска должина (сончев меридијан). Аголната
разлика меѓу локалниот меридијан и сончевиот меридијан го одредува часовниот
агол. Ако се земе дека Земјата прави агол од 360° за време од 24 часа, т.е. 15°/h,
часовниот агол ќе биде: 𝐻 = 15° (часови до соларното пладне). На пример, во 11
часот соларно време 𝐻 = 15° (Земјата треба да ротира 15° или уште еден час за
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да достигне соларно пладне). Попладне, часовниот агол е негативен, така во 14
часот соларно време, 𝐻 = −30°.
Користењето на релацијата (2.4.) за одредување на азимутот може во
одредени случаи да доведе до потреба од дополнителни пресметки. Имено, во
текот на пролетниот и летниот период, рано наутро и доцна навечер сончевиот
азимут може да биде поголем од 90°, па е потребно да се направи дополнителен
тест (2.5.) за да се утврди точната вредност на аголот 𝜑𝑠 со оглед на тоа што
sin 𝑥 = sin(180 − 𝑥):
tan 𝛿

ако cos 𝐻 ≥ tan 𝐿 →

|𝜙𝑠 | ≤ 90° ; во спротивно |𝜙𝑠 | ≥ 90°

(2.5.)

Пример 2.2: Да се одреди висината и азимутот на Сонцето во Прилеп
(географска ширина 41,35°), во 15 часот соларно време на летната долгоденица
(21 Јуни).
Решение: За време на зимскиот и летниот солстициј сончевата деклинација е
максимална, т.е. δ = 23.45°. Бидејки 15 часот е три часа после соларното пладне,
следува 𝐻 = 15° ∙ (−3ℎ) = −45°.
Според (2.3.) и (2.4.) се добива:
sin 𝛽 = cos 𝐿 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝐻 + sin 𝐿 ∙ sin 𝛿
= cos 41.35° ∙ cos 23.45° ∙ cos(−45)° + sin 41.35° ∙ sin 23,45° = 0,75
Висината на Сонцето, во однос на хоризонтот, е 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐 sin 0.75 = 48.6°
cos 𝛿 ∙ sin 𝐻 cos 23,45° ∙ sin(−45)°
sin 𝜑𝑠 =
=
= −0,98
cos 𝛽
cos 48,6°
Во овој случај можни се две решенија:
(78.5° западно)

𝜙𝑠 = 𝑎𝑟𝑐 sin(−0.98) = −78.5°
𝜙𝑠 = 180 − (−78.5) = 258,5

(101.5° западно)
За да се провери кое решение е точно се користи (2.5.):
cos 𝐻 = cos(−45°) = 0,707

tan 𝛿
tan 𝐿

=

tan 23,45
tan 41.35

= 0,49

tan 𝛿

Бидејќи cos 𝐻 ≥ tan 𝐿 следува дека азимутниот агол изнесува 𝜙𝑠 = 78,5°
При проектирање на соларни енергетски системи важно е познавањето на
позицијата на Сонцето во било кој дел од денот и било кој период во годината. За
таа намена постојат практични дијаграми на сончевата патека кои за одредена
локација и ден во годината ја покажуваат неговата позиција во текот на денот. На
таквите дијаграми може да се внесе и позицијата на околните објекти со цел да
се оцени ефектот на сенка кои тие објекти, евентуално, би го правеле врз некој
соларен систем. Ова е посебно значајно кај фотонапонските системи кои се
посебно осетливи на засенување. При одредување на позицијата на околните
објекти може да се користи и едноставен прибор: агломер и висок за одредување
на висината на објектот. При тоа треба да се земе предвид магнетната
деклинација т.е. фактот дека магнетниот север се разликува од географскиот
север. Тоа отстапување е различно, зависно од локацијата и годината. (Пример,
Битола во 2008 година има магнетна деклинација од 3°24´). На (слика 2.7) е
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даден пример на сончева патека на локации кои се наоѓаат на 40° северна
географска ширина со внесени позиции на неколку објекти. Може да се види дека
во периодот од ноември до јануари дрвјата го засенуваат Сонцето во период од
830-930 часот, а зградата после 15 часот.

пладне
13

11
21 Јун
10 21 Мај

21 Јун
21 Јул 14
21 Авг

21 Апр

9
21 Мар

15

21 Сеп

16

8
21 Фев

7

21 Окт

21 Јан
21 Дек

17

21 Ное
21 Дек

18

6
исток

запад

југ

Слика 2.7: Сончева патека во текот на денот и годината
2.1.4. Енергија на сончево зрачење на Земјата
Пресметувањето или мерењето на просечни дневни или месечни енергии
на сончево зрачење при реални временски услови е многу потешко отколку
пресметките со претпоставка дека небото е чисто. Климата, сезонските промени
во атмосферата и топографијата на некоја локација влијаат врз вредностите на
зрачењето. Појдовни податоци се долгорочни мерења на зрачењето на некоја
локација, кои вообичаено се однесуваат на хоризонтална површина. Врз основа
на тие податоци, се прави проценка колкав дел од зрачењето е директно, а
колкав дел е дифузно. За таа цел се дефинира т.н. фактор на чистота со цел да
се квантифицира релативна пропусливост на атмосферата:
𝐸
(2.6.)
𝐾=
𝐸0
каде:
𝐾 − е фактор на чистота
𝐸 −просечна

дневна

или

месечна

енергија

на

зрачење

на

хоризонтална површина [KWh/m2·ден]
𝐸0 −просечна екстратерестрична (надвор од атмосферата) енергија на
зрачење на хоризонтална површина [KWh/m2·ден]
Висок фактор 𝐾 одговара на чисто небо кога поголемиот дел од зрачењето
е директно, а мала вредност на 𝐾 укажува на облачно време со претежно
дифузно зрачење.
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Правени се повеќе обиди да се одреди зависноста помеѓу факторот на
чистота и делот од вкупното зрачење кое е дифузно. Според некои автори таа
зависност може да се одреди со релацијата:

(2.7.)

𝐸𝑑𝑖𝑓,𝐻
= 1.39 − 4.027 ∙ 𝐾 + 5.531 ∙ 𝐾 2 − 3.108 ∙ 𝐾 3
𝐸
𝐸𝑑𝑖𝑓,𝐻 −просечно дневна или месечна енергија на дифузно зрачење на
хоризонтална површина [KWh/m2·ден].
Пресметките за просечни дневни или месечни енергии на сончево
зрачење се заморни и долготрајни. Затоа многу поудобно е да се користат разни
публикации или Интернет мрежата каде можат да се најдат различни податоци за
просечно глобалното и
дифузното зрачењето за одредена локација, врз
површини со различна наклонетост и ориентација. На следните (слики: 2.8, 2.9,
2.10 и 2.11) се прикажани некои податоци кои можат да се добијат од Photovoltaic
Geographical Information System, а се однесува за дневни и месечни вредности на
сончево зрачење за Битола.

41°1'59'' с.г.ш., 21°22'0'' и.г.д., најблизок град: Битола Р.Македонија
месец-јули, оптимален агол 32°, ориентација о°
глобално чисто-небо

Зрачење (W/m2)

глобално реалн.-небо
дифузно реалн.-небо

Време (часови)

Слика 2.8: Дневни вредности на глобално и дифузно сончево зрачење во Битола, за месец
јули на површина поставена под оптимален агол (𝛼 = 32°), ориентирана кон југ
(𝜙𝑠 = 0°)
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41°1'59'' с.г.ш., 21°22'0'' и.г.д., најблизок град: Битола Р.Македонија
месец-јануари, оптимален агол 32°, ориентација о°
глобално чисто-небо

Зрачење (W/m2)

глобално реалн.-небо
дифузно реалн.-небо

Време (часови)

Слика 2.9: Дневни вредности на глобално и дифузно сончево зрачење во Битола, за месец
јануари на површина поставена под оптимален агол (𝛼 = 32°), ориентирана кон југ
(𝜙𝑠 = 0°)

41°1'52'' с.г.ш., 21°22'22'' и.г.д., најблизок град: Битола Р.Македонија
Хоризонтално зрачење

KWh/m2/ден

Оптимален агол на зрачење
Зрачење на 90°

Јан

Фев

Март Апр
.

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Ное

Дек

Слика 2.10: Просечни дневни енергии на сончево зрачење (KWh/m2·ден) во Битола на
хоризонтална, вертикална и површина поставена под оптимален агол
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41°1'52'' с.г.ш., 21°22'22'' и.г.д., најблизок град: Битола Р.Македонија

агол (°)

Оптимален агол на поставување

Јан

Фев

Март
.

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

Окт

Ное

Дек

Слика 2.11: Промена на оптимален агол на поставување на сончев колектор поставен во
Битола зависно од периодот во годината (просечна годишна оптимална вредност 𝛼 =
32°)
2.1.5. Мерење на сончевото зрачење
За мерење на сончевото зрачење се занимава посебна гранка во
метерологијата под името аксинометрија. За практично користење на сончевата
енергија важни се податоци кои се однесуваат на траењето на зрачењето
(инсулација) и енергија на вкупното глобално и дифузно зрачење врз
хоризонталната површина. За мерење на траењето на инсолацијата се користат
хелиографи со чија помош се добиваат податоци за присуство и должината на
траењето на сончевото зрачење.
За мерење на енергијата на сончевото зрачење се користат
пирхелиометри (за мерење на директно сончево зрачење) и питанометри (за
мерење на вкупната енергија на сончевото зрачење).

2.2. Сончева енергија во Република Македонија
Сончевата енергија се искористува на симболично ниво за загревање на
водата во домаќинствата. Но географската позиција и климата во Македонија
нудат многу добра перспектива за користење на сончевата енергија. Вкупното
годишно сончево зрачење варира од минимум 1250 KWh/m2 во северниот дел до
максимум 1530 KWh/m2 во југозападниот дел што доведува до просечно сончево
зрачење од 1385 KWh/m2 (слика 2.12).
Годишниот просек за дневното зрачење варира меѓу 3,4 KWh/m2 во
северниот дел на земјата (Скопје) и 4,2 KWh/m2 во југозападниот дел (Битола).
Климатските карактеристики: висок интензитет на сончево зрачење како и
неговото времетраење, температурата, влажноста, овозможуваат поволни
услови за успешниот развој на сончевата енергија. Континенталната клима со
20
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жешки и суви лета ја прави Македонија земја со повисок потенцијал за
искористување на сончевата енергија од просечните Европски земји.

[KWh/m2]

Слика 2.12: Мапа со ресурси на сончева енергија

3. СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ ЕЛЕКТРАНИ
Кај сончевите термални електрани, сончевата енергија се користи за
загревање на работниот флуид, кој понатаму се користи во класична електрана
за производство на електрична енергија. Постојат голем број различни решенија
и различни технологии и конструкции на сончеви термални електрани. Овој тип
на електрани се повеќе се користи во светот, пред се во Шпанија (преку 200 MW
во погон и преку 1 GW во фаза на изградба) и во САД (преку 400 MW во погон и
близу 100 MW во фаза на изградба и преку 8 GW во фаза на планирање). Само
неколку (3-4) се изградени надвор од овие земји и неколку се во фаза на
изградба.
Првите постројки за производство на електрична енергија со помош на
високо температурна конверзија на сончевото зрачење се направени уште кон
крајот на XIХ век. Но, понатамошниот развој бил запрен се до појавата на
нафтената криза во седумдесеттите години од минатиот век, кога во текот на
осумдесеттите се изградени и тестирани неколку пилот постројки. Концентрирана
сончева енергија (Concentrating Solar Power-CSP), а најдобро одговара за
централизирано производство на електрична енергија во областите со високо
ниво на директно сончево зрачење. Првите комерцијални сончеви термални
електрани биле изградени во 1980 година во пустината Мојаве во Калифорнија.
Но, оттогаш не се направени нови комерцијални соларни термоелектрични
централи заради неконкурентноста во споредба со конвенционалните извори и
отсуство на поддршка од страна на државните институции во земјите со поголемо
ниво на сончево зрачење. И покрај тоа се предвидува натамошен развој на
технологијата и намалување на инвестиционите трошоци, кои сега се (2,5-3,5)
пати поголеми од класичните извори на фосилни горива. После две декади
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застој, првите комерцијални системи беа ставени во Шпанија и САД во 2007
година и понатаму распространети во други земји. Според некои анализи
позначаен удел во производство на електрична енергија од оваа технологија
може да се очекува кон средината на овој век.
За трансформација на енергијата на сончевото зрачење во топлинска
енергија со температури повисоки од 400°C се користат системи со
концентратори на сончево зрачење (концентрирана сончева енергија CSP). Оваа
енергија може понатаму да се трансформира во други типови на енергија
(механичка, електрична) користејќи, зависно од температурата на топлинскиот
извор, со некој соодветен термодинамички циклус (Ранкинов, Стирлингов и
други).
Постојат повеќе различни изведби на сончеви термоенергетски постројки,
но сите се состојат од три основни подсистеми:


подсистем за трансформација на сончевото зрачење во топлинска
енергија (колекторско поле со или без акумулатор на топлина).



подсистем за
електрична.



подсистем за ладење и предавање на топлина кон околината.

трансформација

на

топлинската

енергија

во

Колекторското поле го претвора сончевото зрачење во топлинска енергија
која со помош на флуид за транспорт на енергија или се акумулира, или директно
се носи во изменувач на топлина (парогенераторот). Тука, обично, се предава на
друг флуид кој испарува. Испарениот флуид експандира во некој вид термички
мотор (парна турбина) каде топлинската енергија се трансформира во механичка
која понатаму може да се користи за задвижување на електрични генератори,
пумпи, компресори или други уреди.
Во споредба со конвенционалните термоелектрични централи на фосилни
горива, соларните термоелектрични централи не продуцираат јаглерод диоксид,
што ги прави потполно прифатливи од еколошки аспект. За разлика од другите
технологии за искористување на обновливи извори на енергија (фотоволтаици,
ветерници), соларните термоелектрични централи можат да го прилагодат
производството кон дневните промени на оптоварувањето на потрошувачите.
Како домашните системи за топла вода, имаат можност за вклучување на
топлинска енергија во систем за складирање (пр. тенкови со стопена сол или
течен флуид) овозможувајќи работата да се продолжи во облачни денови, по
зајдисонце. Притоа се предвидува напојување до електрична мрежа.
Системот за акумулирање на топлинската енергија, обично се состои од
два резервоара, наполнети со течен флуид на различни температури. Во
периодите на вишок на сончево зрачење, топлината се акумулира во едниот
резервоар, а подоцна кога е потребно, му се предава на парогенераторот преку
струење на флуидот кон другиот резервоар.
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Ваквите централи можат да работат во комбинација со некоја класична
постројка на фосилно гориво, кога може потполно да се прилагоди
производството кон потребите на потрошувачите.
Во зависност од обликот на огледалните површини, системите со
концентрирање на сончево зрачење можат да се поделат на:


системи со цилиндрично параболични колектори



системи во вид на кула со централен приемник



системи со концентратор во вид на чинија



линеарен Френелов (Fresnel) рефлекторски систем
приемник

апсорберска
цевка

рефлектор
цевки со термален
флуид
цилиндрично параболични
колектори

систем со кула и централен
приемник

приемник
апсорберска
цевка

рефлектор

колектор во облик на чинија

рамни Френелови (Fresnel)
колектори

Слика 3.1: Соларни системи за високо температурна конверзија на сончевото зрачење
АД ЕЛЕМ планира да го развива производството на електрична енергија
со ефикасно искористување на соларната енергија со изградба на соларна
електрана со параболични колектори, со цел да се задоволат зголемените
потреби на потрошувачите на електрична енергија во Република Македонија,
како по квантитет така и по квалитет.
Во 2009 година изработена е апликација за ЕУ – ИПФ средства за
одобрување на дозвола за подготовка на физибилити студија за прва соларна
електрана во Македонија и регионот. Во исто време издадена е и проектна
задача за физибилити студија за соларна електрана. Проектната задача
предвидува одредување на најдобра варијанта помеѓу неколку различни
варијанти за соларната електрана (автономна и хибридна варијанта на соларна
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електрана), како и одредување на најдобра позиција на соларното поле за
електрана помеѓу неколку можни претходно избрани полиња.
Студијата која е во тек се подготвува од страна на познатата
проектантско-консултанската компанија, SOGREAH-Carbonium од Франција.
Започната е во 2010 година со поддршка од Владата на Република Франција и е
прва студија од ваков тип во Македонија. Доколку препораките на студијата се
позитивни се предвидува објавување на тендер за барање на стратешки партнер
за јавно приватно партнерство по што би следувала изградба на сончева
електрана во периодот после 2020 година.

3.1. Соларни системи со цилиндрично параболични колектори
Параболичните електрични централи се состојат од големи полиња
параболични колектори. Соларното поле во природата се состои од паралелни
соларни колектори со усогласена оска север-југ. Секој соларен колектор има
параболичен облик на рефлектор, каде сончевиот зрак се фокусира на
приемникот кој се наоѓа во фокусот на параболата. Во текот на денот го следи
Сонцето од исток кон запад за да се осигура дека сончевите зраци се фокусираат
континуирано на приемникот.
Термалното масло, топлинско пренослива течност, се загрева до 393°C
која циркулира низ приемникот и се враќа во генераторот на пареа за
производство на прегреана пареа со притисок од (20-100) bar, кој потоа оди во
парната турбина како дел од парниот циклус.
Цилиндрично параболичен рефлектор го насочува сончевото зрачење кон
приемник кој е поставен во фокусната линија на рефлекторот. Приемникот е
составен од челична цевка сместена во внатрешноста на поголема стаклена
цевка со што се намалуваат загубите заради конвекција. Внатрешната цевка која
го апсорбира сончевото зрачење е обложена со спектрално селективен слој со
цел да се постигне висок степен на апсорпција (поголем од 90%). За
постигнување на поголема ефикасност, стаклената цевка може да се вакумира.
Максималната должина на поединечни приемни цевки не надминува 6 m, но
поврзани во серија обично се со должина од (25-150) m. Рефлекторот обично се
изработува од стакло на кое од задната страна му е наносен слој на сребро.
Ваквите рефлектори имаат подобар коефициент на рефлексија во однос од
полиран алуминиум. Рефлекторите се прицврстени на челични носачи преку
механизми кои овозможуваат насочување кон Сонцето. За пренесување на
топлинската енергија се користи или вода или за температури поголеми од
200°C, термално масло.
Колекторите се поврзани во т.н. колекторско поле составено од повеќе
цилиндрични колектори поставени во паралелни редови, чии оски се север-југ. На
тој начин се овозможува да се прати движењето на Сонцето во текот на денот со
што се обезбедува постојано фокусирање на сончевите зраци на приемникот.
Загреаниот флуид со помош на пумпа се носи низ серија изменувачи на
топлина во кои се добива прегреана водена пареа или пареа на некоја органска
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течност. Таа понатаму се користи како работен флуид во парна турбина. Постојат
различни технолошки решенија во зависност од тоа дали флуидот за транспорт
на топлина во исто време е работен флуид во парната турбина или постојат
одвоени циркулациони кругови.
104bar/371°C
парна
турбина

390°C

колекторско
поле

маслен круг

прегревач
кондензатор
парогенератор

помошен
загревач

деаератор
17bar/371°C

295°C
резервоар за масло

Слика 3.2: Технолошка шема на соларна термоелектрична централа со цилиндрично
параболични колектори
На (слика 3.2) е прикажана шема на соларна централа каде флуид на
топлина (масло) не е и работен флуид во парна турбина. Размената на топлинска
енергија се врши во парогенераторот каде се добива прегреана водена пареа
која понатаму се искористува во класичен Ранкинов термодинамички циклус. Тоа
значи дека централата ги има истите составни делови како и конвенционалната
термоелектрична
централа
(парна
турбина,
кондензатор,
деаератор,
регенеративни загревачи, напојни пумпи и.т.н.). Вкупниот коефициент на корисно
дејство на голема соларна централа (со моќност поголема од 30 MW), со ваков
тип на концентратори се движи околу 17%.
Соларните системи со цилиндрично параболични рефлектори во
моментот се најпотврдена технологија на високо температурно искористување на
сончева енергија. Најдобар пример за тоа се деветте централи изградени во
пустина Мојаве (Калифорнија, САД) во период од (1984-1990) година.
Се предвидува следните генерации на овие постројки да се движат во
насока на зголемување на моќноста, подобрување на перформансите на
колекторите и намалување на цената на произведена електрична енергија.
Моќноста би се зголемила во почеток до 160 MW подоцна и до 320 MW со
моќност за неколку часови акумулација на топлина. Со тоа би се овозможило
годишно искористување на сончевата енергија од (40-50)%.
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Слика 3.3: Соларна постројка за производство на електрична енергија со колекторско
поле од цилиндрично параболични колектори

3.2. Соларни системи со кула и централен приемник
Централните приемни системи се состојат од голем број две-осни
огледала (хелиостати) секое по површина од (20-200) m2 и топлински разменувач
(приемник) што се наоѓа на врвот од последното огледало до приемникот
изнесува 1 km кај електричните централи со капацитет од 10 MW.
Хелиостатското поле е карактеристично по својот комплексен систем за
следење на Сонцето. Бидејќи централниот приемник е неподвижен, потребно е
секој хелиостат засебно да се насочува за да го рефлектира зрачењето кон
соларниот приемник. При тоа, перформансите на колекторското поле се
оценуваат во однос на неговата оптичка ефикасност како однос помеѓу енергија
која доаѓа до приемникот и директно сончево зрачење кое удира на вкупната
огледална површина од хелиостатското поле. Причини за загубите се
непотполна рефлексија од огледалата, блокирање и засенување од соседните
хелиостати, атмосферското пригушување и расипување на зрачењето на патот
од хелиостатите до приемникот.
Конструктивно, хелиостатите се составени од рефлектирачка површина
(огледало), носечка конструкција со две оски на движење и контролен систем за
насочување.
Површината на современите хелиостати се движи од (100-120) m2 со
коефициент на рефлексија преку 95%.
Концентрираното сончево зрачење се апсорбира во централниот
приемник и се претвора во топлинска енергија. Притоа се постигнуваат
температура и густина на зрачењето кои се значајно повисоки отколку кај
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цилиндричните колектори. Типичен приемник-апсорбер работи со температури
помеѓу (500-1200)°C и густина на концентрираниот сончев флукс од (300-1000)
KW/m2. Постојат различни изведби на приемници во зависност од тоа каков
апсорбер се користи, типот на флуидот за транспорт на топлина и механизмот за
конверзија во топлинска енергија.
Размената на енергии може да се врши директно со циркулација на флуид
кој истовремено е и добар апсорбер или индиректно при што флуидот ја презема
топлината од апсорберот по пат на конвекција. Кај индиректниот начин за пренос
на топлина постојат, во основа, две опции: панел во облик на цевка, и.т.н.
волуменска површина.
Панел во облик на цевка; флуидот струи во внатрешноста на цевката, од
надворешната страна, го прима зрачењето преку својата црно обоена површина.
Заради термичките напрегања, не можат да работат со зрачење чиј флукс
надминува 600 KW/m2.
Волуменскиот приемник; направен во облик на порозна (сунѓереста)
структура трансферот на топлина се врши во внатрешноста на приемникот по
пат на конвекција. Медиумот за пренос е обично воздух кој форсирано струи низ
приемникот. Добар волуменски апсорбер е многу порозен дозволувајќи му на
сончевото зрачење да продре длабоко во структурата.
Изборот на типот на централниот приемник е сложен проблем, зависен од
работната температура, системот за акумулација на топлина и термодинамичкиот
циклус. Генерално, приемниците во облик на цевка дозволуваат работа со
температури до 1000°C и притисоци до 120 bar, а волуметриските дури и
повисоки температури од (1000°C), но притисоци се лимитирани до 15 bar.
За да се испитаат можностите од оваа технологија, да се тестираат и
усовршат поедините компоненти на системот и проценат економските
потенцијали, почнувајќи од осумдесеттите години на минатиот век, изградени се и
тестирани одреден број на експериментални постројки во Русија, Италија,
Шпанија, Франција, САД. Најголеми од нив Solar 1 и Solar 2 изградени во САД со
моќност од 10 MW.
Постројката Solar 1 работела од 1982 до 1988 година. Колекторското поле
се состоело од 1818 хелиостати, секој со површина 39,2 m2. Сончевото зрачење
се насочувало во приемник поставен на врвот од кулата висока 91,5 m. Во
приемникот циркулира вода каде се претворала во пареа и директно се носела
во парна турбина. Постројката работела 8 h дневно во текот на летото и 4 h зима
со просечен коефициент од 7%. За продолжување на времето на работа бил
инсталиран систем за акумулирање на енергија кој се состоел од резервоар со
масло наполнет со камен и песок. За време на шестгодишната работа Solar 1
потврдил дека оваа технологија може да работи надежно и има многу мало
влијание врз човековата околина. Заради воочените недостатоци во системот за
транспорт и акумулирање на топлина, започнале истражувања во насока на
користење на раствор на сол за пренос на топлина.
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Истражувањата завршиле со изградба на Solar 2 во 1996 година.
Нејзината поедноставена шема е дадена на (слика 3.4).
централен
приемник

резервоар за топол
раствор на сол

резервоар за ладен
раствор на сол
565°C
290°C

хелиостатско
поле

парогенератор

парна турбина

Слика 3.4: Топлинска шема на соларна постројка со централен приемник со раствор на
сол како работен флуид
Концентрираното сончево зрачење во приемникот загрева раствор на
нитрирана сол (точка на топење 220°C) на температура од 565°C. Топлината се
акумулира во високо температурен резервоар (875000 l), од каде се носи во
парогенераторот, каде се лади на 290°C, се складира во резервоар за ладен
раствор на сол и повторно се враќа на загревање во приемникот на сончево
зрачење. Енергијата на прегреана пареа добиена во парогенераторот се
трансформира во електрична во една конвенционална постројка со парна
турбина и електричен генератор. Акумулацијата на топлина овозможува
постројката да има годишен фактор на искористување со капацитет од околу
65%.
Натамошниот развој на технологијата на ваквите соларни постројки бил
ограничен на изградба на неколку експериментални системи со помали моќности
(<1 MW), се до почетокот на 2007 година, кога во Шпанија е пуштена првата
соларна постројка со централен приемник PS10 (Planta Solar 10) предвидена за
комерцијална употреба.

28

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

17bar, 250°C

соларен
приемник

резервоар на топлина

кондензатор
0,06 bar, 50°C

Слика 3.5: Принципиелна шема на соларна постројка PS10 со заситена водена пареа
како флуид за транспорт на топлина
Постројката е дизајнирана со моќност од 11 MW и годишно производство
на електрична енергија од 23 GWh. Инвестиционите трошоци изнесуваат 3500
евра/KW. Проектот користи 624 стаклено метализирани хелиостати, секој со
површина од 120 m2. Централниот приемник е поставен на кула со височина од
90 m и изработен од четири цевководни панели со димензија (4,8·12) m2
обликувани во форма на полуцилиндар. Во периодите на полно оптоварување
може да прими 55 MW топлинска моќност при максимална густина на соларниот
флукс 650 KW/m2. Во приемникот се продуцира заситена водена пареа со
температура од 250°C, 40 bar која служи и како работен флуид во парната
турбина. Акумулаторот на топлина, во периодите на облачно време, овозможува
50 минути работа на постројката со 50% оптоварување. Вкупниот просечен
годишен коефициент на корисно дејство на целата постројка изнесува 15%.
Табела 3.1: Експериментални и комерцијални централни приемни системи во светот
Проект

Земја

SSPS

Шпанија

0.5

EURELIOS
SUNSHINE
Solar One
CESA-1

Италија
Јапонија
САД
Шпанија

1
1
10
1

течен
натриум
пареа
пареа
пареа
пареа

MSEE/Cat
B
THEMIS
SPP-5
TSA

САД

1

нитратна сол

2.5
5
1

стопена сол
пареа
воздух

Франција
Русија
Шпанија

Моќност Топлотен
(MW)
пренос
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Медиум за
чување

Почетна
работа

натриум

1981

нит.сол/вода
нит.сол/вода
масло
нитратна
сол
нитратна
сол
стопена сол
вода/пареа
керамика

1981
1981
1982
1982
1983
1984
1986
1993
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Solar Two

САД

10

нитратна сол

Consolar

Израел

0.52

воз.под прит.

Solgate

Шпанија

0.3

воз.под прит.

PS10
PS20
Solar
Tower

Шпанија
Шпанија
Германија

11
20
1.5

заситена пар.
заситена пар.
атмосв.
воздух

нитратна
сол
фос.
хибрид
фос.
хибрид
пареа
пареа
керамика

1996
2001
2002
2007
2008
2008

3.3. Соларни системи со концентратори во облик на чинија
Главни делови на овој систем се: соларен концентратор и моќна единица
за конверзија. Концентраторот е клучен елемент на овие системи.
Рефлекторската површина е изработена од стакло или пластика на која од
едната страна е нанесен слој од алуминиум или
сребро. Бидејќи овие
концентратори имаат кратка фокусна должина, со цел да се прилагоди
потребната кривина, потребни се релативно тенки стаклени огледала (приближно
1 mm). Концентраторот обично има облик на три D параболоид следејќи го
Сонцето. Неговата големина е ограничена (100-400) m2 во пракса, поради
ограничувањето со оптоварувањето со ветерот.
Моќната конверзна единица вклучува топлински приемник, мотор/
генератор. Топлинскиот приемник апсорбира концентриран сноп од соларна
енергија, таа се претвора во топлина и се предава до моторот/генераторот.
Топлинскиот приемник може да биде банка од цевки со ладна течност, обично
водород и хелиум кои служат за пренос на топлина како и работна течност за
моторот. Алтернативни топлински приемници се топлотни цевки каде врие и
кондензира течност употребена за пренос на топлина до моторот. Топлинскиот
мотор ја трансформира топлинската во механичка енергија. При тоа можат да се
користат термодинамички циклуси (Ранкинов, Брајтонов, Стирлингов). Бидејќи со
концентрирање на сончевото зрачење се постигнуваат високи температури,
најмногу се применува Стирлинговиот мотор кој е најефикасна машина за
трансформација на топлинската во механичка енергија во тој опсег на
температури.
Соларните системи во облик на чинија се раширени во употреба во
новите глобални пазари, далечинска моќ на мрежно приклучени апликации.
Одделните единици кои се движат во големина од (9-25) KW можат да работат
независно од оддалечените сончеви локации, транспортирајќи вода или
обезбедувајќи електрична енергија за локалните жители. Во голема мера, поради
нивната ефикасност и (конвенцијална изведба) се очекува да биде дистрибуиран
на пазарите во иднина.
До денес Stirling системите имаат статус на прототип системи чии трошоци
се значително над трошоците од приемникот на параболичните системи.
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Главно техничко прашање е поставување високо ниво на сигурност и на
тој начин да се намалат работните трошоци и трошоците за одржување. Втората
пречка за влез на пазарот е почетната цена на системите, која во голема мера
зависи од производното ниво за компонентните системи. Иако овие системи
немаат можност за акумулирање на енергија, постои можност за нивна
комбинација со фосилни горива. Еколошки се прифатливи заради минимално
влијание врз човековата околина.

Слика 3.6: 10 KW соларна постројка со рефлектор од затегната мембрана
(Алмерија Шпанија)

3.4. Линеарни Френелови (Fresnel) системи
Линеарните Fresnel системи употребуваат серии од долги, тесни, плиткозаоблени огледала да ја апсорбира светлината кон еден или повеќе линеарни
апсорбери позиционирани над огледалата. Овие системи имаат цел намалување
на вкупните трошоци, бидејќи апсорбираната топлина по елемент не е
ограничена од оптоварувањето од ветерот како што е случај кај параболичните.
Рамните огледала можат да се употребуваат. Апсорберот мирува така што
флексибилна течност не се бара (како во корито или садови). Стратегиско
погодни огледала насочени како различни апсорбери во различни времиња на
денот овозможува погусто пакување на огледала на ограничено расположлива
површина. Сепак аранжманот на рамни огледала, дополнителните оптички загуби
го намалуваат годишното производство за (20-30)% во споредба со параболично
дизајнираните. Ова намалување на оптичките перформанси треба да се
надомести со пониска инвестиција со цел да ги направи Fresnel системите
разумна опција. Прототипови од оваа група системи беа изградени во Австралија,
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Белгија и Сончевата платформа Алмерија во Шпанија. Податоци за цената и
изведбата сепак се уште не се објавени.

Слика 3.7: Сто метарски тест линеарен Fresnel колектор на Platforma Solar де Алмерија
Шпанија

3.5. Намалување на потенцијалните трошоци
Проценката за долгорочно намалување на потенцијалните трошоци со
новата технологија е прилично комплексна, особено ако голем број технолошки
опции се разгледуваат паралелно. Во комерцијално искуство CSP системите се
уште ограничени, податоците се ограничени за оценување на CSP напредокот.
Намалувањето на трошоците се постигнува со подобрување на
производството на индивидуалните компоненти и четири други ефекти се
релевантни за намалување на трошоците на целокупниот систем:


перформансите на системот да се зголемат, за употреба на
повисока температура во иднина



пониска цена на системите за складирање



поголеми системи (50-300) MW



пониски производни трошоци и трошоци за одржување, користејќи
повеќе сигурносни компоненти и висок степен на системите.

При проучувањето на варијантите за проценка на потенцијалните трошоци
и целокупната пазарна иницијатива потребна за постигнување целосна
конкурентност со конвенционалните електрани, не обезбедуваат конкурентни
иновации кои би можеле да доведат до овие намалувања. Последната студија за
намалување на трошоците истакна дека околу половина од намалувањето на
потенцијалните трошоци за CSP, може да се препише на поголемиот обем на
производство, а другата половина да се препише на технолошки иновации.
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Исто така, намалувањето на трошоците од страна на поголемите
системски постројки и ефектите од масовно производство можат да бидат (3540)% од денешните трошоци. Овие проценки се во добар сооднос со научните
истражувања. Слични резултати можат да се постигнат со други CSP концепти.

3.6. Соларни термоелектрични централи со зголемена ефикасност
(стопена сол)
Еден од начините за поефикасно конвертирање од соларна во електрична
енергија е "стопена сол" или "фузирана сол". Всушност употребата на стопена
сол во техниката е старо-нова идеја. Знаењето за неа и нејзиното постоење не е
ново, но од друга страна нови се потенцијалите за нејзина примена. Поимот
стопена сол или фузирана сол може де се објасни преку следниот пример. Ако се
загрее натриум хлорид-NaCl (кујнска сол) на температура поголема од 801°C
имаме момент на топење и преминување во течна состојба. Ваквата состојба е
стабилна со атрибути на течност слично на вода. Предностите се во тоа што,
стопената сол поднесува повисоки температури и кога поминува во цврста таа се
собира, за разлика од водата која се шири. Со ваквата агрегатна состојба
стопената сол влегува во поширока класа на флуиди, воглавно составени од
јони. И двата елементи, Натриумот (Na) и Хлорот(Cl) по своите карактеристики се
високо реактиви, при што Натриумот тежнее да испушти електрон, а Хлорот да
прими. Вака "спротивни" елементите брзо формираат јонска врска во натриум
хлорид.
Точка на топење на натриум хлорид е 801°C, после која преминува во
течна состојба или стопена сол. Ваквата состојба карактеризира интересни
способности кои довеле до развој на технологија на стопена сол.
Карактеристики на стопената сол:


функционалност како флуид



одлични карактеристики при трансфер на топлина



одржливост на високи температури



проводливост на електрицитет



некои стопени соли имаат хемиски каталитички карактеристики

Развојот на соларните централи се стреми во две насоки на развој:


производство и складирање на висока топлина (550°C)

за

производство на електрична енергија.


производство и складирање на многу висока топлина (850°C) за
производство на водород (H2), преку ефикасен директен термален
процес.

Од аспект на соларните системи со стопена сол, во трансфер на топлина,
всушност претставува многу поволна замена за досега користени масла, кои се
токсични и запаливи, кои не нудат можност за нивно складирање во поголема
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количина. Со карактеристиките што ги поседуваат, воведувањето на стопена сол
практично ја поместува термалната граница на работа и со тоа ја зголемува
ефикасноста на соларните термални постројки, кои ја претвораат сончевата
енергија во топлинска енергија и соодветно во електрична.
Друга предност е можноста при работење на високи температури вишокот
на топлина да се складира. На тој начин овозможувајќи работата на соларниот
капацитет да се зголеми надвор од просечните (7-7,5) сончеви часа, анулирајќи
го сончевиот дисконтинуитет. Доколку на тоа се додаде и когенеративност, на
пример со гас, практично се добива можност за работа во текот на целата година,
преку цел ден и ноќ.
Бидејќи соларната енергија е достапна дневно, складирањето обезбедува
останатиот дел од денот да се искористи складирана енергија, се користи
стопена сол со микроструктура од 60% NaNO3 (натриум нитрат), 40% KNO3
(калиум нитрат) за апсорбирање и складирање на сончевата топлина. Овие соли
се користат како ѓубрива кои се ефтини и достапни во големи количини. Опсегот
на работна температура на централа варира од (290-550)°C, при што
максималната температура е лимитирана на 600°C. Разликата на температурата
од 260°C, помеѓу влезниот и излезниот резервоар, обезбедува значаен капацитет
за складирање. Приближно 5 kg стопена сол е доволна за складирање на 1KWh
од термална енергија. Со дефиниран капацитет за складирање, практично се
обезбедува 24 часа непрекината работа. На пример, за ваков концепт на работа
за непрекинато работење е пресметано, за колектори со површина од 1 km2
потребно е резервоар со дијаметар од 30 m и висина 21 m, при што би имало 1%
дневни загуби за складирање.
Економските предности; со производство на соларните концентрирачки и
складирачки системи на доволно високо ниво, при производство на високи
температури (550°C) би се добило трошок за производство од 2 евра/GJ, не
поголемо од трошоците на природен гас и нафта.
Конструкција; благодарејќи на едноставноста на дизајнот, една соларна
централа може да се изведе во рок од три години и со животен век од (25-30)
години. Со можност на продолжување на работниот век со одржување, како и
вовед на нови надградби и технологии.
Ефикасност; од соларната
енергија при директна конверзија и
складирање е повеќе од 65%.
Бенефиции за околината; соларните централи произведуваат енергија без
загадување и штетни емисии.

3.7. Потенцијално влијание
Зрачниот потенцијал на соларната енергија речиси е бесконечен. Само 1%
од пустината Сахара употребен за CSP системи би можел да ги задоволи
денешните побарувања за електрична енергија. Дури и потенцијалот во Европа
се проценува на 1500 TWh главно во Шпанија, Италија и Грција, вклучувајќи ги и
медитеранските острови.
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Сепак, напредокот во областите на концентрирани соларни енергетски
технологии, особено намалувањето на цената на концентраторите, исто така
влијае на соларното гориво на производствената технологија. Со други зборови,
успехот на концентрирана соларна енергија (CSP) може да биде татко на
концентрирање соларни горива (Concentrating Solar Fuels-CSF).

4. ФОТОВОЛТАИЦИ
Фотоволтаичен процес е директна конверзија на соларната енергија во
електрична, тоа е обично солиден уред, процес со тенденција да биде високо
робустен и сигурен. Оваа технологија е во развој од 1960 година и сега следи
период на брза комерцијализација. Во текот на последните неколку години на
светскиот пазар од година на година расте за 30%.
Фотонапонска конверзија претставува директна трансформација на
светлосната енергија во електрична, а материјалите или уредите со чија помош
се врши конверзија се познати како соларни ќелии, фотоволтаици,
фотоелементи.
За претворање на сончевото зрачење во електрична енергија можат да се
искористат неколку физички ефекти. До сега најдобри резултати се постигнати со
користење на исправувачко својство на полупроводнички p-n слој.
Единствен недостаток кој ја спречува масовната употреба е се уште
високата цена на производство, но постојано усовршување на оваа технологија и
масовното производство драстично ги намалуваат производните трошоци.
Историјата на соларните ќелии започнува во 1839 година кога
францускиот физичар Бекерел забележал дека се зголемува јачината на струјата
кога ќе се осветлат електродите поставени во слаб раствор на електролит.
Четириесет години подоцна се направени првите соларни ќелии изработени од
селен, а во 1950-тите години полскиот научник Чохралски го развил методот за
добивање на кристален силициум кој денес е доминантен. Првата соларна ќелија
од монокристален силициум е направена во Bell Labaratories (САД) со
ефикасност која изнесувала 6%. Почетната намена на соларните ќелии била
ограничена на напојување на вселенски летала со електрична енергија.
Помасовна примена започнала во 1980-тите години кога технолошкиот развој ја
зголемила ефикасноста, а масовното производство ги намалило цените. Трендот
продолжил и во следните декади, а масовното производство ги намалило цените.
Трендот продолжил и во следните декади со висок процент на зголемување на
производството. Така во 2006 година во светот се произведени нови соларни
(Photovoltaic-PV) модули со моќност од 2000 MW.

4.1. Теоретски основи на полупроводничките материјали
Соларната ќелија е уред чија работа се базира на законите на квантната
механика. Соларните ќелии ги користат полупроводничките материјали за да го
претворат сончевото зрачење во електрична енергија. Основен материјал за таа
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намена е чистиот кристален силициум. Атомите во монокристал на силициум
образуваат сложена кубна решетка така да секој атом е поврзан со други четири
атоми преку своите четири валентни електрони (ковалентни врски). Како што е
познато од физиката на цврсти тела, енергиите што можат да ги имаат
електроните во атомот се одредени со дискретни енергетски нивоа. Кога атомите
ќе се здружат во кристална решетка, тие нивоа прераснуваат во енергетски зони.
Кај полупроводничките материјали помеѓу валентната и проводната зона на
забранети енергии (енергетски процеп) во која електроните можат да
егзистираат. Силициумот има забранета зона со ширина Eg=1,12 ev (ev-Електрон
волт е енергија која ја добива или губи електронот кој поминува низ потенцијална
разлика од 1 V, 1eV=1,602·1019 Ј), па се добива енергија да се создаде електроншуплина имаат фотоните со бранова должина 1,11 m.
Во случај на совршен кристал, на температура блиска до апсолутна нула
(0 K) сите електрони се поврзани и кристалот се однесува како изолатор. Кога
кристалот ќе се загрее, заради термички вибрации на атомите во кристалната
решетка, на електроните им се предава енергија која во просек изнесува.
𝑘𝑇
(4.1.)
𝐸=
𝑞
каде што:
𝑘 =1,38·10-23 J/K- Болцманова константа
𝑇 −апсолутна температура
𝑞 = 1,6·10-19 C- количество на електричество на електрон.
Ако примената енергија е поголема од ширината на забранетата зона,
електронот ја кине ковалентната врска и се префрла од валентната во
проводната зона т.е. станува слободен електрон. Тоа е една последица. Има
уште една значајна последица. И самото испразнето место (шуплина) во
валентна зона се однесува како струен носител сличен на електронот, но со
позитивен предзнак.
Кај фотоволтаиците, енергетски извор се фотоните содржани во
сончевото зрачење. Енергијата на секој фотон зависи од неговата фреквенција
т.е.:
ℎ∙𝑐
(4.2.)
𝐸 =ℎ∙𝜈 =
𝜆
каде што:
ℎ =6,626·10-34 J·s−Планкова константа
𝑐 =3·108 m/s –брзина на светлината
𝜆 −бранова должина (m)
Кога фотон со енергија поголема од ширината на забранетата зона ќе се
апсорбира во соларна ќелија, еден електрон ќе прескокне од валентната во
проводната зона, што значи ќе се формира еден пар електрон-шуплина. Кај
фотоволтаици изработена од силициум Eg=1,11 ev.
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4.2. Полупроводнички p-n слој
Ниеден материјал не е апсолутно чист, туку содржи атоми на разни
примеси и нечистотии. Во полупроводничката електроника од првенствено
значење се оние нечистотии кои намерно и во точно одредени концентрации им
се додаваат на полупроводниците. Тоа редовно се нечистотии чии атоми се
петвалентни или тривалентни.
Ако на полупроводникот му се додадат петвалентни т.н. донорски
нечистотии (фосфор, арсен, антимон) тогаш настанува n-тип на полупроводник.
Атомите на донорите формираат ковалентни врски во кристалната решетка, при
што се јавува вишок од еден неспарен електрон кој останува слободен, без оглед
на температурата на кристалот. Тоа значи дека кај овој тип на полупроводници
електроните се мнозински струјни носители.
Ако на полупроводникот му се додадат тривалентни т.н. акцепторски
нечистотии (бор, галиум, индиум) тогаш настанува p-тип на полупроводник.
Акцепторските атоми не можат да обезбедат спарување во потполна ковалентна
врска, па "позајмуваат" еден електрон од соседните силициумови атоми каде
остануваат испразнети места (шуплина). Тоа значи дека кај овој тип на
полупроводници шуплините се мнозински струјни носители.
За полупроводничката електроника посебно се интересни и најважна
примена имаат структурите кои се засноваат на слој меѓу p и n тип на
полупроводници. Тој спој се осварува со помош на различни технолошки
постапки, при што еден дел од полупроводникот е онечистен со донорски
нечистотии, а другиот со акцепторски нечистотии, p-n спојот има својство кое е
многу битно при неговата примена за фотонапонска конверзија. Се состои во
спонтано воспоставување на електрично поле помеѓу p и n регионите како
резултат на стремежот на електроните да воспоставуваат иста просечна густина
во сите делови на кристалот (процес на дифузија). Така од n регионот, а исто
важи и за шуплините, само во обратна насока. Како резултат на ова дифузно
движење, на p-n спојот се формира преодна област која на p страната е
наелектризирана негативно, а на n страните е наелектризирана позитивно.
Ваквата прераспределба на струјните носители предизвикува појава на
внатрешно електрично поле и контактен потенцијал помеѓу p-n регионот. Под
дејство на оваа потенцијална бариера која се противи на преоѓањето на нови
електрони претставува натамошно дифузно движење на електроните. Преодната
област, каде што се формира контактниот потенцијал, има многу мала ширина
(околу 1μm), а напонот е приближно еднаков на ширината за забранета зона за
материјалот.
Всушност, p-n слојот, ја формира добро познатата полупроводничка
диода. Нејзиното исправувачко својство овозможува течење на струја низ
диодата ако таа е приклучена на напонот во директна насока (позитивен пол на
напонот приклучен на p-страната), а оневозможува течење на струја ако напонот
е приклучен во инверзна насока.
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p

електрично поле
ε

n

преодна област

Слика 4.1: Распределба на струјните носители во p-n слојот

4.3. Принцип на работа на фотонапонска (соларна) ќелија
Соларната ќелија, всушност, претставува полупроводничка диода со
голема површина. Фотоелектричен ефект се јавува кога ќелијата ќе се изложи на
сончево зрачење. Квантите на светлината (фотони) со доволна енергија
создаваат парови (електрон-шуплина) на двете страни од p-n слојот.
фотон
n-тип

акумулирани електрони

фотон

шуплини
преодна
област

ε
електрони
p-тип
акумулирани шуплини

Слика 4.2: Фотонапонски ефект кај p-n спој
Ако парот се формира далеку од преодната област, брзо доаѓа до негова
рекомбинација, но ако тоа се случи во или во близина на преодната област,
внатрешно електрично поле ги раздвојува електроните и шуплините. Притоа,
електроните се движат кон n страната, а шуплините кон p страната. Како
последица на ова движење, на краевите на соларната ќелија се јавува
потенцијална разлика (напон), а исто така се намалува контактниот потенцијал на
p-n слојот. На тој начин се воспоставува нова рамнотежна состојба на p-n спојот
со потенцијалната разлика на неговите краеви која зависи од интензитетот на
сончевото зрачење.
Ако на краевите (контактните) од соларна ќелија се приклучи потрошувач
низ колото ќе протече струја. Горната контактна структура е проѕирна и
направена во облик на широко раздвоени метални ленти за да овозможи
непречен премин на сончево зрачење.
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фотони

контакти

електрони

n-тип
p-тип

потрошувач

V
I

Слика 4.3: Соларна ќелија во струјно коло

4.4. Фотонапонски (PV) модули и панели
Бидејќи соларната ќелија произведува напон од само околу 0,5 V, ретки се
можностите за нејзина директна примена како поединечна ќелија. Затоа основен
градбен блок за фотонапонски (соларни) системи е модул кој се состои од
одреден број на сериски поврзани ќелии, сместени во куќиште отпорно на
атмосферски влијанија. Типичен модул има 36 ќелии поврзани во серија, познат
како "12 V модул" иако всушност произведува максимален напон околу 17 V и
струја 7 A. Стандардните изведби денес имаат 72 ќелии и можат да бидат
поврзани сериски и тогаш се декларирани како "24 V модул" или да имаат
паралелно поврзани низи од 36 ќелии кога формираат 12 V модул.

ќелија

модул

панел

Слика 4.4: Фотонапонска ќелија модул и панел
Повеќе модули можат да се поврзат во серија за да се зголеми напонот
или да се поврзат паралелно да се зголеми струјата. Одредена комбинација на
паралелно и сериски поврзани модули формираат панел.

4.5. Максимална моќност на соларна ќелија
Максимална струја која ја произведува соларна ќелија (или модул) е
струјата на куса врска (IKV) која се генерира кога краевите на ќелијата се
кусоврзани (U=0). Максималниот напон на ќелијата е напон при отворено коло
(UOK) кој се јавува кога приклучоците се отворени (I=0). Во двата гранични режими
на работа, кога или напонот или струјата се еднакви на нула, соларната ќелија не
може да испорачува моќност. Кога на краевите од соларниот модул е приклучен
потрошувач чија импеданса не е нула, тогаш низ него ќе протече струја помала
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од IKV при напон помал од UOK, но нивниот производ (различен од нула) покажува
дека модулот генерира некоја моќност. Различните работни режими најдобро се
прикажуваат на струјно-напонската карактеристика на модулот (слика 4.5).
Максималната моќност се постигнува во онаа точка на карактеристиката во која
производот помеѓу напонот и струјата е максимален Pmax=Un·In на (слика 4.5).
Односот Un·In/Uok·Ikw е важна карактеристика и мерка за квалитет на p-n
спојот. Се нарекува фактор на пополнување (fill factor) и покажува колку
соларната ќелија е блиску до идеалната, т.е. колкаво е влијанието на серискиот
отпор врз ефикасноста на ќелијата.
𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛
(4.3.)
𝐹=
𝑈𝑜𝑘 ∙ 𝐼𝑘𝑣
каде што:
𝐹 −фактор на пополнување
Факторот на пополнување кај модулите изработени од кристален
силициум се движи помеѓу (70-75)%, а за модули од повеќеслоен аморфен
силициум (50-60)%.

Слика 4.5: I-U карактеристика со оптимална точка на работа на соларната ќелија
Коефициент на корисно дејство на соларната ќелија се дефинира како
однос помеѓу максималната моќност Pmax која ја произведува ќелијата и моќноста
на сончевото зрачење кога паѓа на неа (4.4.). При тоа, според меѓународни
стандарди, дефинирани се стандардни услови на испитување: вредност на
сончево зрачење 1000 W/m2 (едно сонце) со спектрална дистрибуција која
одговара на оптичка воздушна маса 1,5 (АМ1,5) и температура на ќелијата 25°C.
𝑈𝑛 ∙ 𝐼𝑛 𝐹 ∙ 𝑈𝑜𝑘 ∙ 𝐼𝑘𝑣
(4.4.)
𝜂=
=
𝐼𝑠𝑐 ∙ 𝑆
𝐼𝑠𝑐 ∙ 𝑆
каде што:
𝐼𝑠𝑐 −интензитет на сончевото зрачење врз соларната ќелија (W/m2)
𝑆 −површина на соларната ќелија
Во (табела 4.1) се дадени основни карактеристики на соларни модули од
неколку светски производители:
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Табела 4.1: Карактеристики на PV модули при стандардни услови на испитување
(1 KW/m2; AM1.5; 25°C)
Производител
Модел
Материјал

Kyocera

Sharp

Uni-Solar

KC-120-1

NE-Q5E2U

US-64

поликристал поликристал

аморфен Si

Број на ќелии

36

72

32

Номинална моќност (W)

120

165

64

Коеф. на корисно дејство (%)

12,9

12,7

6,3

Номинален напон (V)

16,9

34,6

16,5

Номинална струја (A)

7,1

4,77

3,88

Напон на отворено коло (V)

21,5

43,1

23,8

Струја на куса врска (A)

7,45

5,46

4,8

Должина (mm)

1425

1575

1366

Ширина (mm)

652

826

741

Длабочина (mm)

52

46

31

11,9

17

9,1

Тежина (kg)

4.6. Влијание на температурата и интензитетот на сончевото зрачење
врз карактеристиките на соларната ќелија
Зголемувањето на температурата на соларната ќелија влијае неповолно, а
зголемувањето на интензитетот на сончевото зрачење поповолно влијае врз
работата на соларната ќелија. Влијанието на температурата и сончевото
зрачење најдобро може да се види од I-U карактеристиките на соларните модули.
25°C температура на ќелијата

Струја (А)

Зрачење: AM1.5, 1KW/m2

Напон (V)

Напон (V)

Слика 4.6: I-U карактеристика на соларен модул KC-120-1 (Kyocera) за различни
температури и интензитетот на зрачење
Од (слика 4.6) се гледа дека зголемувањето на температурата на ќелијата
значително го намалува напонот 𝑈𝑜𝑘 , а незнатно влијае врз 𝐼𝑘𝑣 . Според тоа,
соларната ќелија работи подобро при ладно и чисто небо. За фотоволтаици од
кристален силициум, напонот 𝑈𝑜𝑘 се намалува за 0,37% за секој степен на
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покачување на температурата, а со тоа се намалува и максималната одредена
моќност за 0,5%/°C. Ова намалување е значајно и затоа влијанието на
температурата треба да се земе во предвид кога се оценуваат перформансите на
соларните модули.

4.7. Производни процеси
Во моментот на комерцијалниот пазар доминираат PV модели на основа
на кристален силициум (c-Si) со значително мал тенок филм аморфен силициум
(a-Si), кадмиум телорид (CdTe) или бакар индиум деселенид (CuISe). До денес
различни материјали има на пазарот.
4.7.1. Ќелии од кристален силициум
Производните процеси за производство на кристален Si се различни.
Кристалите се произведени според процесот Crochzalski или мултикристали
произведени од кастинг силикон инготи. Вторите се произведени за
производство, но резултираат обично (13-14)% во споредба со кристални Si –
ќелии кои се (2-3)% поефикасни.
Првата фаза за производните процеси за моно и мултикристални ќелии е
да се намали силициумот. Ова решение се постигнува со употреба на жица од
силициум карбид, која работи со голема брзина.
Значително количество силициум се троши во овој процес. Обично
сечените делови се околу 100 микрони дебели, во споредба со финалните
делови од околу 250 микрони. Постои тенденција да се постигне пониска цена, но
ограничувачки фактор е при автоматско управување ако деловите се премногу
тенки и кршливи, стапките на оштетување значително се зголемени.
Стандарден пристап во правењето на ќелии (од двата вида моно и
мултикристални) се состои од следните чекора:


Влажно хемиско третирање со концентриран раствор од натриум
хидроксид се користи за околу 25 микронски дел на делот од силициум. Со
ова се отстрануваат видливо оштетените површини и структурните
недостатоци. Кај монокристалите со текстура се создава анизотропна
светла пирамидална површина. Овој пристап може да не се користи
поради различната ориентација на кристалите.



Дифузиониот процес се користи за формирање фосфорен слој од n-тип на
подлога од бор p-тип. Ова се врши со аеросолна примена на фосфорна
киселина проследено со отпуштање воздух во подвижниот појас на
печката, или процес каде фосфор хлоридот реагира со кислород. Од
двете методи се добива фосфор пентаоксид. На висока температура
оксидот се разградува до фосфор и дифундира низ силициумот.



Ќелиите се изолирани по работ за да се отстранат додатоците на фосфор
што ќе доведе до поместување на контактите помеѓу предната и задната
страна. Ова нормално е постигнато со реактивно-јонско гравирање
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ставени во блокови (100-200) за да се
површина.


заштити предната и задната

Анти-рефлексивен слој се нанесува на ќелијата со цел да се минимизира
рефлексијата. Најчесто е употребувана плазма-подобрена хемиска пареа
(PECVD) каде SiH4 и амонијак кои реагираат во производството и
формираат слој од силициум нитрид на површината.

Конечно металната површина е нанесена на предната површина.
Алуминиумски контактен слој се нанесува на задната површина заради
подобрување на конекцијата. Бакарни контактни јазичиња се налемени на
ќелиите, индивидуално се тестирани и оценети.
Атрактивната варијација на процесот опишан е да се намалат ласерските
канали на предниот дел на ќелијата, кои потоа се полнат со бакарни проводници
и комбинација на конвенционална позлата. Овие таканаречени ласерски контакти
на предниот дел од ќелијата резултираат со подобрени перформанси.
Последни иновации на кристални Si ќелии се Sanyo HIT соларни ќелии, а
контактот на ќелијата е овозможен со сончевата моќ. Во HIT ќелијата аморфен
силициум е депониран на врвот на површината на ќелијата и се создава
позитивниот (т.е. се намалува рекомбинацијата на површината) и со тоа се
создава дополнителна ефикасност во фаќањето повисоки енергетски фотони за
спектралната одговорност на ќелијата. Во задните контакти ќелијата ги користи p
и n регионите и придружни контакти. Со користење на овој пристап е зголемена
ефикасноста на ќелијата за 21% и технологиите со високи перформанси се во
можност да произведат ќелии со 20% ефикасност.
4.7.2. Со тенок филм ќелии
Тенките ќелии на пазарот се застапени помалку од 10%, но се очекува на
подолг рок да се повеќе ефикасни од силициумовите, првенствено затоа што е
значително намален производствениот енергетски влез и процеси со висок обем
на производството.
Со цел да се постигне добра светлинска апсорпција во тенок филм
уредите, кои можат да бидат со дебелина и до неколку микрони, се користат
полупроводници директно. Во употреба се сретнуваат три групи тенки ќелии
кадмиум телорид (CdTe) со 1,5 електрон волти бакар индиум со 0,9 електрон
волти, а ако бакар индиум е легиран со галиум до 1,4 електрон волти и аморфен
силициум од 1,8 електрон волти. Мулти функционалната верзија на аморфен
силициум со користење на германиум е исто така комерцијално достапна.
Ефикасноста на Cu е во опсег од (5-8)%; на CdTe комерцијално достапен со
ефикасност од 9% CIGS е до 10%.
Производните техники се разликуваат и обично вклучуваат хемиско
третирање со пареа. Повеќето производи користат стакло обложено со
спроводен оксид на страната изложена на светлина. Финалниот дел на ќелиите,
со тенок филм завршува со метален контакт и е херметички. Има меѓутоа и други
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можности како на пример употребата на тенки метални фолии како супстрат на
тенките филмови завршувајќи со транспарентно спроводен оксид и е херметички.
Исто така е можно да се нанесе тенок филм полимери, иако ова е предизвикано
од потребата за да се задржи обработката на ниски температури, а голем број
предизвици треба да се надминат пред ќелиите да станат комерцијално
достапни.
Една од клучните предности на тенок филм ќелиите е дека тие може да
бидат произведени во монолитна форма со ласер или механички, а
индивидуалните ќелии поврзани во серија или паралелно. Ова е далеку поевтино
од механичко поединечно произведени ќелии како што е случајот со кристален
Si-технологија.

4.8. Фотонапонски системи
Фотонапонските системи можат да работат самостојно или поврзани со
дистрибутивната електрична мрежа. Кога работат самостојно, можат да работат
автономно или како хибридни системи.
Хибридните системи покрај фотонапонскиот систем вклучуваат уште некој
друг извор на електрична енергија (ветерна централа, дизел генератор и др.)
Фотонапонските системи кои работат заедно со електрична мрежа се
релативно едноставни. Покрај фотонапонскиот (соларен) панел, содржат само
инвертор во кој е интегриран и контролен уред. Еднонасочната струја од
соларниот панел, во инверторот се претвора во наизменична, со прилагоден
напон, се води во потрошувачите кои се напојуваат двострано. Во периодите кога
соларниот панел произведува помалку моќност од потребите, контролниот уред
ја вклучува и електричната мрежа како резервен извор, така да потрошувачката
на електричната енергија е секогаш задоволена. Во периодите кога панелот
произведува вишок на електрична енергија, вишокот го презема електричната
мрежа. Контролниот уред ја прилагодува работата на фотонапонски панел со
променлива потрошувачка така да работната точка на I-U карактеристика е
најблиску до точката на максимална моќност.
Самостојните фотонапонски системи се одвоени од дистрибутивната
електрична мрежа и целата енергија се генерира локално. На шемата (слика 4.8)
е прикажан систем со акумулаторска батерија која овозможува снабдување со
енергија и кога нема сончево зрачење, или е недоволно. Контролор на полнење
се грижи за правилно полнење и празнење на АКУ (акумулаторска) батеријата, а
инверторот овозможува користење на стандардни апарати за домаќинството, со
користење на стандардна електрична инсталација. Ако постојат, апаратите кои
работат на еднонасочен напон се издвоени од наизменични потрошувачи.
Ваквите системи се погодни за напојување на изолирани и осамени објекти.
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Слика 4.7: Принципиелна шема на фотонапонски систем поврзан со дистрибутивната
мрежа

PV панел

Контролор на
полнење

DC
потрошувачи

АКУ
батерија

Инвертор

AC
потрошувачи

Слика 4.8: Принципиелна шема на автономен фотонапонски систем
Хибридните системи користат комбинација на фотонапонски и друг извор
на енергија. Многу системи користат агрегати на дизел гориво, гас или бензин
како резервен извор на енергија. Можат да се користат и други обновливи извори
на енергија, како што се ветерни централи или мали хидроцентрали.

PV панел

Контролор на
полнење

DC
потрошувачи

Исправувач

АКУ
батерија

Инвертор

Дизел генератор,
ветерна централа

AC
потрошувачи

Слика 4.9: Принципиелна шема на хибриден фотонапонски систем
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4.9. Технички карактеристики на фотонапонски систем
Фотонапонските системи поврзани на електрична мрежа се состојат од три
главни составни делови: соларен панел, контролор на моќност и инвертор.
Појдовна точка при дефинирање на перформансите на системот е соларниот
модул со неговата номинална истонасочна моќност (𝑃𝑑𝑐 ) дефинирана при
стандардни услови на испитување: зрачење од едно сонце (1000 W/m2), AM 1,5 и
25°C температура на соларните ќелии. Излезната наизменична моќност на
целиот панел која реално е на располагање при полно сончево зрачење (𝑃𝑎𝑐 ) е
секако помала и може да се одреди како:
𝑃𝑎𝑐 = ∑ 𝑃𝑑𝑐 ∙ 𝜂систем

(4.5.)

каде што:
∑ 𝑃𝑑𝑐 − вкупна моќност на целиот панел добиена како збир на
номиналните моќности на поединечни модули;
𝜂систем − коефициент кој ги вклучува загубите во инверторот, загуби
заради нечистотија на модулите, несовпаѓања на карактеристиките на
модулите и променети амбиентални услови;
Соларните панели кога се декларирани за иста номинална моќност и ист
напон на отворено коло, немаат исти I-U карактеристики. Тоа има за последица
вкупната моќност на целиот панел да биде помала од збирот на моќностите на
поединечните
модули.
Загубите
заради
ваквото
несовпаѓање
на
карактеристиките изнесуваат неколку проценти.
Поголемо влијание врз намалувањето на моќноста има температурата на
соларната ќелија. Во соларниот панел, ќелиите работаат на температура која е
доста повисока од 25°C, при што за секој покачен степен, моќноста опаѓа за 0,5%.
Треба да се земе предвид и ефикасноста на инверторот која зависи од
оптоварувањето. За моќности поголеми од (15-20)% од номиналната моќност на
инверторот, ефикасноста е скоро константна и се движи околу 90%.
Така на пример, ако соларен панел има декларирана номинална моќност
од 1 KW при страндардни тест услови и ако се претпостави дека работната
температура на соларните ќелии во панелот е 54°C, загубите заради
несовпаѓање на модулите 3%, загубите заради наталожена нечистотија 4%, а
ефикасноста на инверторот е 90%, тогаш излезната наизменична моќност ќе
изнесува:
𝑃𝑎𝑐 = 1𝐾𝑊[0.005(54 − 25)] ∙ 0.97 ∙ 0.96 ∙ 0.90 = 0.72 𝐾𝑊
Според некои направени испитувања на фотонапонски системи кои
работеле во реални услови, излезната моќност се движела помеѓу (53-75)% од
номиналната моќност на модулите.
Проценката на карактеристиките на фотонапонскиот систем ги вклучува
техничките карактеристики на соларниот панел и инвертор и локалните податоци
за нивото на глобално сончево зрачење (изразено како дневна енергија на
зрачење по единица површина, KWh/m2·ден). Практична интерпретација на овој
податок всушност покажува колку т.н. „вршни“ часови во текот на денот Сонцето
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треба да зрачи со моќност од 1 KW/m2 (едно сонце) за да се постигне вкупната
дневна енергија на зрачење на одредена локација. На пример, ако дневната
енергија на сончевото зрачење изнесува 5 KWh/m2·ден, може да се сфати дека
Сонцето тој ден зрачело само 5 „вршни“ часови со полн интензитет од 1 KW/m2.
Познавајќи ја корисната излезна моќност 𝑃𝑎𝑐 на некој фотонапонски систем при
зрачење од 1 KW/m2, лесно се одредува дневната електрична енергија која може
да се добие од некој фотонапонски систем: 𝐸 = 𝑃𝑎𝑐 ∙ 𝑡вршни

(4.6.)

На тој начин, со систематизирани пресметки можат да се добијат
дневните, месечни и годишни енергии кои можат да се очекуваат од некој
фотонапонски систем поставен на одредена локација. Се прикажани проценети
податоци за електрична енергија која може да се добие од фотонапонски систем
поставен во Битола (слика 4.10) и (табела 4.2).
Претпоставениот фотонапонски систем има номинална моќност од 1 KW,
со соларните ќелии изработени од кристален силициум, со соларни модули
поставени под оптимален (за Битола) агол 𝛼 = 32° и ориентирани кон југ (ϕc=0°).
Претпоставени загуби се 14% во инвертор и приклучните спроводници и 8%
заради влијание на температурата на околината. За споредба, дадени се и
податоци за ист таков систем, но опремен со систем за следење на Сонцето со
две оски (за дневно и сезонско следење на Сонцето).
Табела 4.2: Просечно добиена електрична енергија од фотонапонски систем
Фотонапонски систем со номинална моќност 1KW
ϕc=0°

две оски на следење

месечни
енергии
(KWh)

дневни
енергии
(KWh)

месечни
енергии
(KWh)

дневни
енергии
(KWh)

Јануари

67

2,2

84

2,7

Февруари

77

2,7

95

3,4

Март

106

3,4

130

4,2

Април

124

4,1

161

5,4

Мај

136

4,4

183

5,9

Јуни

140

4,7

200

6,7

Јули

150

4,8

209

6,8

Август

146

4,7

203

6,5

Септември

129

4,3

170

5,7

Октомври

104

3,4

132

4,3

Ноември

71

2,4

89

3,0

Декември

43

1,4

50

1,6

Просечно годишно (KWh)

108

3,5

142

4,7

𝛼 = 32°;
Месец

Вкупно годишно (KWh)

1293
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а) поставен под агол 𝛼 = 32°
41°1'59'' с.г.ш., 21°21'59'' и.г.д., најблизок град: Битола номинална
моќност 1KW, оптимален агол 32°,ориентација 0° систем на загуби 14%

б) со две оски на следење
41°1'59'' с.г.ш., 21°21'59'' и.г.д., најблизок град: Битола номинална
моќност 1KW, две-оски на следење, систем на загуби 14%
произведена ел. ен.
просечно месечно

KWh/месечно

KWh/месечно

произведена ел. ен.
просечно месечно

Јан Фев Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Ное Дек

Јан Фев Мар Апр Мај Јун Јул

Авг Сеп Окт Ное Дек

Слика 4.10: Проценети месечни енергии добиени од фотонапонски систем (1 KW)

4.10. Димензионирање на елементите од фотонапонски систем
Прецизно димензионирање на фотонапонски систем, кој работи поврзан
со електрична мрежа, не е толку важно, во споредба со самостојните
фотонапонски системи. Фактори кои тука се пресудни се: колкава површина од
објектот е погодна за поставување на соларни панели, колкави парични средства
стојат на располагање т.е. колкав дел од потрошувачката на електрична енергија
сакаме да покриеме од фотонапонскиот систем. Сепак, важно е што попрецизно
да се процени колку годишно електрична енергија може да се очекува од
системот за да се пресметаат економските показатели и оцени економичноста на
фотонапонскиот систем.
Основни параметри на системот кои треба да се дефинираат се: колкава
моќност на PV системот е потребна за да се произведе бараната електрична
енергија и колкава површина е потребна за тоа. При тоа, секој PV систем треба
да води сметка и за локалните политики: колкава покривна површина е достапна
и нејзината ориентација, дали монтажата е физички можна и естетски
прифатлива и секако проценка на економските параметри на фотонапонски
систем (инвестиционите трошоци, цената на произведен KWh и др.)
Пример 4.1: Индивидуално, енергетски ефикасно, домаќинство во Битола троши
годишно E=3100 KWh електрична енергија. Да се димензионираат главните
елементи на фотонапонски систем кој треба да ја замени целата енергија од
дистрибутивната мрежа со обновлива енергија на сончево зрачење. Да се
направат потребните претпоставки за системот.
Решение: Битола се наоѓа на 41°2' северна географска ширина и 21°22' источна
географска должина. За таа локација, просечното дневно количество на глобално
сончево зрачење врз површина поставена под агол 𝛼 = 32° во однос на
хоризонталата изнесува 4,61 KWh/m2·ден. Ако соларните модули се поставени
под ист агол, потребната корисна моќност на системот ќе изнесува:
𝐸
3100
𝑃𝑎𝑐 =
=
= 1.84 𝐾𝑊
365 ∙ 𝑡вршно 365 ∙ 4.61
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Ако се претпостави дека вкупните загуби во системот заради влијанието
на температура, ефикасноста на инверторот, нечистотии и несовпаѓање на
модулите изнесува 25%, тогаш вкупната номинална моќност на соларните
модули треба да изнесува:
𝑃𝑎𝑐
1.84
𝑃𝑑𝑐 =
=
= 2.45 𝐾𝑊
𝜂систем 0.75
Ако се претпостави дека се употребени соларни модули од кристален
силициум со коефициент на корисно дејство 12,4%, тогаш потребната покривна
површина за монтажа на системот ќе изнесува:
𝑃𝑑𝑐
2.45
𝐴=
=
= 19.8 𝑚2
𝜂модул 0.124
Следниот чекор е одредување на типот и потребниот број на соларни
модули, нивното меѓусебното поврзување, типот и карактеристиките на
инверторот. Денес постојат голем број на производители на соларни модули и
инвертори чиј квалитет и цени се различни. Тука се искористени производи на
познатите светски производители Kyocera (соларен модул KC167G) и Xantrex
(инвертор STXR2500). Нивните основни карактеристики се дадени во (табела 4.3)
и (табела 4.4).
Табела 4.3: Карактеристики на соларен модул KC167G (Kyocera)
Соларен модул KC167G (Kyocera)
Материјал

Поликристален Si

Номинална моќност

167 W

Напон при ном. моќност

23,2 V

Струја при ном. моќност

7,2 A

Напон на отворено коло

28,9 V

Струја на куса врска

8А

Ефикасност

12,4%

Должина

1290 mm

Ширина

990 mm

Табела 4.4: Карактеристики на инвертор STXR2500 (Xantrex)
Инвертор STXR2500 (Xantrex)
Корисна моќност

2500 W

Номинален напон на излез

211-264 V

Номинален напон на влез

44-85 V

Максимален напон на влез

120 V

Ефикасност

94%

Потребниот број на соларни модули ќе биде:
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𝑁=

𝑃𝑑𝑐
2450
=
= 14,7
𝑃модул
167

Усвоени се N=15 модули, групирани во пет групи по три соларни модули
поврзани сериски (слика 4.11). Трите сериски поврзани даваат напон од 69,6 V
што е околу средината на оптимално подрачје на работа на инверторот.

2500 W
240V
DC развод

Инвертор

Ел. мрежа
AC развод

Слика 4.11: Принципиелна шема на фотонапонски систем од пример 4.1

4.11. Економски аспекти на работата на фотонапонски систем
Кога се димензионирани и дефинирани техничките карактеристики на
елементите на некој фотонапонски систем, следува анализа и пресметка на
економските показатели на системот, како што се: потребните инвестициони
средства, експлоатациони трошоци, цената на произведен KWh електрична
енергија, потребни годишни средства (ануитети) за отплата на земени кредити
и.т.н. Врз основа на ваквите економски показатели, за различни варијанти на
фотонапонски систем (фиксно монтирани модули или со систем за следење на
Сонцето, различни типови на соларни модули и инвертор, трошоци за монтажа и
одржување и др.), се избира економски најисплатливата варијанта или се носи
одлука дали воопшто да се инвестира или не. Тука треба да се земат во предвид
и разни даночни олеснувања и бенифицирани цени за производен KWh
електрична енергија кои некои држави им ги нудат на оние кои инвестираат во
оваа област и.т.н.
Табела 4.5: Вкупни инвестициони трошоци
Компонентна
Соларен панел KC167G

Цена
евра
15·420

Инвертор STXR2500

1500

Останата опрема и монтажа

2200

Вкупно :
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Заради илустрација, направена е груба економска пресметка на главните
економски параметри на фотонапонски систем од (пример 4.1) земајќи ги предвид
приближните цени на главните елементи на системот (модул и инвертор) и
проценка на трошоците за останатата опрема и за монтажа.
Ако се претпостави дека за оваа инвестиција е земен кредит со рок на
отплата од 30 години (животен век на фотонапонски систем) со каматна стапка
6% тогаш годишните рати за отплата ќе изнесуваат:
𝐴 = 𝑃 ∙ 𝐺𝑅𝐹(𝑖, 𝑛) = 10000 ∙ 0.07265 = 726 евра
каде што:
𝐴 −годишна отплата (ануитет) за земен кредит
𝑃 − вредност на позајмениот капитал
𝑖 − каматна стапка (%)
𝑛 − години на отплата
𝐺𝑅𝐹(𝑖, 𝑛) − фактор на поврат на капиталот
𝐺𝑅𝐹(𝑖, 𝑛) =

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
0,06(1,06)30
=
= 0,07265
(1 + 𝑖)𝑛 − 1 (1,06)30 − 1

Цената на произведен KWh електрична енергија од ваквиот фотонапонски
систем ќе изнесува:
евра
726
год = 0.23 евра
Цена на електрична енергија =
𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
3100
год
Добиената цена е многу повисока од сегашната цена на електрична
енергија од дистрибутивната електрична мрежа во Република Македонија, така
да од економска гледна точка, без поддршка на државата во облик на разни
даночни олеснувања и субвенции, инсталацијата на фотонапонски систем е
неоправдана инвестиција.

4.12. Истражувачки предизвици
со

PV системите остануваат скапи и се уште им треба поддршка на пазарот
ниската цена на конвенционалното снабдување со електрична енергија.

Главни истражувачки предизвици се поврзани со значително намалување на
трошоците, за рамнотежа на системот, трошоци за вклучување во мрежа. Во исто
време се прави напор за зголемување на ефикасноста.
Како што PV пазарот расте, расти и потребата за точниот пренос од
предвидените алатки, бидејќи потенцијалните купувачи ќе сакаат да се запознаат
повеќе прецизно за економичноста на оваа технологија. Во раната фаза на
растот на мрежата од PV, купувачите беа помалку ентузијасти од финансиски
аспект, но пазарот созрева и очекува да се промени. Точна и лесна употреба на
алатките се постигнува со истражување во повеќе лаборатории за однос на ова
прашање.
PV се очекува да направи голем придонес за снабдување со електрична
енергија на подолг период. Дури и во земјите како Велика Британија, со скромен
соларен ресурс, пресметките покажуваат дека широк обем распоредувањето на
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постојаните покриви би можеле да генерираат дел од потребите на електрична
енергија.
Една од најголемите предности е при директна претворба на сончевата
енергија во електрична енергија лежи во добивањето на "чиста енергија". Со
соларните ќелии не постои никаква опасност за загадување на животната
средина. Користењето на фотоволтаици е пат кон почиста животна околина.

5. ХИДРОЕНЕРГИЈА
5.1. Хидроелектрична енергија
Хидроелектрична енергија се добива со искористување на водата,
односно од движењето на водата. На неа може да се гледа како на еден вид на
сончева енергија, бидејќи Сонцето го движи хидролошкиот циклус со кој земјата
се снабдува со вода. Во хидролошкиот циклус, атмосферската вода паѓа на
површината на земјата во вид на врнежи. Дел од оваа вода испарува, но
повеќето понира во почвата или течи по површината. Водата од дождовите и
снегот кој се топи најпосле се влева во езерцата, резервоарите, или океаните
каде има постојани испарувања.

Слика 5.1: Хидролошки циклус на водата
Хидроелектраните како објекти за производство на електрична енергија
спаѓаат во групата на еколошки чисти технологии. Со користење на водата како
енергетски ресурс за добивање на електрична енергија, хидроелектраните
спаѓаат во групата на обновливи извори на енергија.
Според големината на инсталираната моќност, хидроенергетските објекти
се поделени на големи и мали хидроелектрани. Границата не е строго
дефинирана, но за наши прилики големи хидроелектрани се сметаат оние со
инсталирана моќност над 10 MW, а сите под 10 MW ги класифицираме во групата
на мали хидроелектрани.
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5.2. Состојба со хидроенергијата во Република Македонија
Хидрометеоролошката дејност на територијата на Република Македонија
има богата и долга традиција. Таа датира уште од 1881 година кога се вршени
првите метеоролошки мерења и набљудувања, а организирана мрежа на
хидрометеоролошки станици постои од 1923 година. Во рамките на своите
надлежности, покрај останатото, Управата за хидрометеоролошки работи врши
мерења и на нивото на врнежи, нивото (водостојот) на површинските и
подземните води, како и протокот на вода на одредени реки во Република
Македонија. На наредните слики прикажани се: мерните станици за мерење на
врнежи од дожд, дождомерни станици (слика 5.2), хидролошки станици за
мерење на ниво-проток на вода на реките и природните езера во Република
Македонија (слика 5.3).

Слика 5.2: Дождомерни станици во Република Македонија
Република Македонија е поделена на 3 сливни подрачја кои се
идентификувани со нивните главни водотеци:


Вардарско сливно подрачје со 20535 km2;



Сливно подрачје на Црн Дрим со 3350 km2;



Сливно подрачје на Струмица со 1535 km2;

Мапата на сливните подрачја на реките во Република Македонија е
дадена на (слика 5.4).
Со оглед на ограниченоста на природните ресурси во Република
Македонија, искористувањето на хидропотенцијалот е од витално значење за
развој на електроенергетскиот сектор и државата во целост. Водата е еден од
најисплатливите извори на енергија и претставува најзначаен обновлив
енергетски извор во Македонија. Хидропроизводството претставува 15% од
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вкупното производство на електрична енергија во државните АД „Електрани на
Македонија-ЕЛЕМ“.
Вкупниот волумен на акумулациите е 891 милион m3 со вкупно годишно
просечно производство од околу 1000 GWh, во зависност од хидролошките
услови. Вкупната инсталираност на хидрокапацитетите изнесува 528,4 MW, во 8
хидроелектрични централи, односно 40% од вкупните капацитети на АД „ЕЛЕМ“.
Вкупната инсталирана снага на малите хидроцентрали (со поединечна
инсталирана моќност до 5 MW), е околу 30 MW.

Слика 5.3: Мерни станици за ниво и проток на вода

Слика 5.4: Сливни подрачја на реките во Р. Македонија
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Производството на електрична енергија од хидроцентралите флуктуира во
голема мера, во зависност од хидрологијата и се движи од 1850 GWh во 1980 до
848 GWh во 1992, 1389 GWh во 1999, 626 GWh и 757 GWh во 2001 и 2002
соодветно. Во 2007, производството на електрична енергија од хидроцентралите
изнесуваше 910,5 GWh, додека во 2008 година било остварено производство на
електрична енергија од хидроцентралите во износ од 738 GWh. Овие податоци се
однесуваат на големите хидроцентрали, во сопственост на АД „ЕЛЕМ“.
На (слика 5.5), дадена е мапа на електроенергетскиот систем на
Република Македонија со означени постоечки и планирани термо и хидро
електрични централи, преземена од Годишниот извештај за работата на АД
„ЕЛЕМ“.

Слика 5.5: Електроенергетски систем на Република Македонија
Во Студијата за можни мини и мали хидроцентрали во СР Македонија,
изготвена од Републички комитет за енергетика на СР Македонија во 1982,
идентификувани се вкупно 406 лoкации за можни мали и мини хидроцентрали. На
(слика 5.6) прикажани се локациите на овие хидроцентрали на мапата на
Република Македонија. Во истата студија, малите хидроцентрали се групирани во
пет големини според инсталираната снага:


до 100 KW;



од (101-300) KW;



од (301-500) KW;



од (501-1000) KW;
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од (1001-5000) KW;

Слика 5.6: Можни локации на мини и мали хидроцентрали во Република Македонија

5.3. Хидроенергетски потенцијал во Македонија
Хидроенергетскиот потенцијал во Македонија се користи пред сè со
изградените седум големи хидроелектрани. Хидроелектраните Врбен, Вруток и
Равен го чинат Мавровскиот хидроенергетски систем со значајна регулациона
способност. Хидроелектрана (ХЕ): ХЕ Глобочица и ХЕ Шпиље заедно со
Охридското Езеро како акумулација, прават каскадна енергетска целина на Црн
Дрим. Третиот значаен хидроенергетски комплекс е на река Треска со ХЕ Козјак,
ХЕ Св. Петка и ХЕ Матка.
Од кандидатите за градба, во тендерска постапка за изградба по системот
јавно приватно партнерство се ХЕ Галиште и ХЕ Чебрен. Друг значаен
хидроенергетски проект е системот на акумулација Луково Поле заедно со
низводната ХЕ Црн Камен, со што ќе се зголеми производството на целиот
хидроенергетски комплекс на Мавровските електрани за дополнителни 163 GWh.
Се планира и започнување со изградба на ХЕ Бошков Мост. Хидроелектраните
Велес и Градец на река Вардар се објекти кои бараат повисоки инвестициони
вложувања и дополнителни градежни зафати како изместување на железничката
пруга, кои треба да се градат како интегрално решение на Вардарска Долина
заедно со останатите 10 помали хидроелектрани на река Вардар.
Во Македонија во погон се и 13 мали хидроелектрани (до 10 MW).
Министерството за Економија досега има реализирано четири тендерски
постапки на кои се понудени 121 мали хидроелектрани со вкупно инсталирана
моќност од 93 MW. Во досегашниот период завршени се постапки за првите три
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огласи за кои се потпишани вкупно 35 Договори за концесија во вкупно
инсталирана моќност од 21 MW.
Во (табела 5.1) е даден преглед на постојниот хидроенергетски потенцијал
во Република Македонија.
Табела 5.1: Преглед на постојниот хидропотенцијал
Постојани
ХЕ

Pinst

Wgod

(MW)

(GWh)

Големи

552

1392

Мали

27

76

579

1468

Вкупно:

Во (табела 5.2) е претставен хидроенергетскиот потенцијал на речните
сливови во Македонија, класифициран според официјалната документација и
според изработени студии. Најдобрите локации за производни хидроенергетски
објекти се лоцирани во западниот дел од земјата, односно од десната страна на
река Вардар. Затоа и веќе изградените хидроелектрани, како и кандидатите за
градба на идни хидроенергетски објекти се наоѓаат во овој дел од земјата.
Табела 5.2: Хидро потенцијал на сливовите на Вардар и Црн Дрим

Теорет.
GWh
Вардар над вл.на Треска 1202
Треска
377
Кадина р.и Маркова р.
97
Пчиња
265
Тополка и Бабуна
46
Брегалница
270
Црна
1098
Бошава
38
Главен ток на Вардар
1454
Вардар
4847
Радика
438
Црн Дрим
710
Црн Дрим вкупно
1148
Вардар и Црн Дрим вк. 5995
Мали ХЕ
671*
Вкупно
6666
Реки

Тех. Изград. Из/Тех.
GWh GWh
%
1084
488 45,02
347
190 54,76
87
201
35
205
17
8,29
944
184 19,49
33
1336
4272
879 20,58
338
548
513 93,61
886
513
57,9
5158 1392 26,99
440**
76
17,27
5598 1468 26,22

План. Пл./Тех.Вкупно Вк/Тех.
GWh
%
GWh
%
140 12,92 628 57,93
60
250 72,05

604

63,98

1336
2140
134

100
50,09
39,64

134
2274
197
2471

15,12
44,09
44,77
44,14

17
788

8,29
83,47

1336
3019
134
513
647
366
273
3939

100
70,67
39,64
96,61
73,02
71,07
62,05
70,36

*Сите 400 мали хидроелектрани (Вкупна моќност 255,5 MW и CF = 0.3)
**Мали ХЕ > 1 MW, (вкупна моќност 168,5 MW и CF = 0,3) според Студијата за
400 мали хидроелектрани во Република Македонија.
[𝐶𝐹 −фактор на годишно ангажирање на електраната со инсталирана
моќност: 𝐶𝐹 = 𝑊/(8760 ∙ 𝑃) каде W е годишно производство на електрична
енергија и P инсталирана моќност на електраната].
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Хидроенергетските објекти во Македонија, според водите кои ги користат и
речниот слив, можат да се поделат на електрани на реката Црн Дрим, која
понатака се слива во Јадранско море, како и сливовите на поголемите притоки на
река Вардар, а тоа се река Треска и река Црна. Како посебни, можат да се
класифицираат Мавровските хидроелектрани кои ги собираат Шарските води и
припаѓаат на Вардарскиот слив кој се влива во Егејско море. Од проценетиот
технички енергетски потенцијал најголемиот дел припаѓа на Вардарскиот слив со
околу 4270 GWh, па следи сливот на Црн Дрим со околу 880 GWh и сите заедно
без малите сливови прават потенцијал 5150 GWh. Малите сливови имаат
додатен технички потенцијал од околу 440 GWh, така што вкупниот хидро
енергетски потенцијал во Македонија се проценува на околу 5600 GWh. Од овој
вкупен енергетски потенцијал досега во изградените хидроенергетски објекти се
користат околу 1470 GWh за просечна хидроенергија или 26% од техничкиот
потенцијал. Според планираните кандидати, може во следниот период да се
доизградат хидро објекти со потенцијал од околу 2500 GWh или дополнителни
44%, со што би се достигнал вкупно искористен хидро потенцијал од околу 3900
GWh или околу 70% од техничкиот потенцијал.
Според големината на инсталирана моќност, хидроенергетските објекти се
поделени на големи и мали хидроелектрани. Границата не е строго дефинирана,
но, за наши прилики големи хидроелектрани се сметаат оние со инсталирана
моќност на 10 MW, со исклучок на ХЕ Матка која е земена како голема со оглед
да има приближно 10 MW и има акумулационо езеро.
Постојните големи хидроелектрани во Македонија се во сопственост на
државната компанија за производство на електрична енергија АД ЕЛЕМ-Скопје
(Електрани на Македонија) и две се во сопственост на приватната компанија ЕВН
Македонија АД, компанија за дистрибуција, управување со дистрибутивниот
систем и снабдување на тарифните потрошувачи со електрична енергија на
дистрибутивната мрежа која ја поседува на територијата на Македонија.
Поголемиот дел од малите хидроелектрани се во сопственост на ЕВН
Македонија, но има и мали хидроелектрани кои се во сопственост на
водостопански организации.

5.4. Големи хидроелектрани
Големите хидроелектрани се производни капацитети кои се вклучени во
електроенергетскиот систем на Македонија и кои придонесуваат во покривање на
варијабилната енергија. Во зависност од големината на акумулацијата,
инсталираноста и висинскиот пад, хидроелектраните можат да бидат со
повеќесезонска, сезонска или пак со седмична или дневна регулациона можност.
5.4.1. Постојни големи хидроелектрани
Со исклучок на Козјак и Св. Петка, најголемиот број од големите
хидроелектрани во Македонија се изградени во шеесеттите и седумдесеттите
години од минатиот век и после скоро четириесет годишна оперативна работа
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тие се ревитализирани. Со проектот за ревитализација, заменета е голем дел од
машинската и електротехничката опрема, со што е зголемен нивниот животен
век, а истовремено се подобрени и перформансите на турбините и зголемена
нивната моќност. Во (табела 5.3) се дадени основните технички карактеристики
на постојните големи хидроелектрани во Македонија.
Табела 5.3: Основни карактеристики на постојните големи хидроелектрани во
Република Македонија
ХЕ

Слив

Број
на
агр.

Qinst
/агр

Hбруто

Vol

Pinst

Wgod

Влегување
во ЕЕС
год.

Врбен

Маврово

2

4,6

193

0

12,8

45

1957/1973

Вруток

Маврово

4

9

574

277

172

390

1959/1973

Равен

Маврово

3

10,6

66

0

21,6

53

1959

Тиквеш

Црна река

4

36

100

272

116

184

1966/1981

Калиманци Брегалница

2

9

13,8

17

2006

Глобочица

Црн Дрим

2

27

110,9

228

42

213

1965

Шпиље

Црн Дрим

3

36

95

212

84

300

1969

Козјак*

Треска

2

50

100

260

80

150

2004

Матка**

Треска

2

20

28

1,1

9,6

40

2009

551,8

1392

Вкупно:

* Козјак, при исклучително висок водостој има опција за работа со Нбруто =108
m и со моќност од 88 MW
**Матка е земена како голема со оглед дека има приближно 10 MW и
акумулационо езеро
5.4.2. Кандидати на големи хидроелектрани за градба
Како кандидати за градба на големи хидроелектрани во Македонија се
земени оние објекти за кои има техничка документација и хидролошки подлоги.
Во (табела 5.4) се дадени основните технички карактеристики на кандидатите за
градба на големи хидроелектрани во Македонија. Некои од кандидатите се во
изградба, некои во постапка на формирање на тендерска документација, а за
некои веќе е завршена тендерскатата постапка. Меѓутоа има и хидроенергетски
објекти кои се подолго време во истражување, а постапката за активирање на
градба се уште не е започната.
Предуслов за градба на хидроелектрани на Вардарска Долина е да се
реализира поместување на пругата Скопје-Гевгелија со дополнителни средства,
на нова траса со современо решение за двонасочен сообраќај и големи брзини.
Активноста за поместување на пругата се уште не е почната, така што
реализацијата не би можела да заврши пред 2020 година.
Од кандидатите за градба, во тендерска постапка за изградба по системот
јавно приватно партнерство се ХЕ Галиште и ХЕ Чебрен. ХЕ Чебрен и ХЕ
Галиште се електрани кои, заедно со низводно поставената ХЕ Тиквеш, го
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формираат хидроенергетскиот комплекс на р. Црна. ХЕ Чебрен заради малиот
проток на вода, а голема инсталирана моќност планирано е да биде пумпно
акумулациона, со што ќе се подобри оперативната способност на
електроенергетскиот систем, а воедно ќе се добие и поефикасен варијабилен
потенцијал со позитивен финансиски ефект.
Табела 5.4: Основни карактеристики на кандидатите за градба на големи
хидроелектрани во Македонија
ХЕ

Слив

Pinst
(MW)

Wgod
(GWh)

Инвестиција
милион
евра

Време на
градба
год.

Св. Петка*

Треска

36

60

Бошков Мост

Радика

68,2

117

70

4

Лук.Поле и ХЕ Ц.К.**

Маврово

5

163

45

4

Галиште

Црна река

193,5

264

200

7

Чебрен***

Црна река

333

340/840

319

7

Градец

Вардар

54,6

252

157

7

Велес

Вардар

93

300

251

7

10 ХЕ Вар. Долина

Вардар

176,8

784

486

7

960

2280/2780

1528

Вкупно:

*Св. Петка е изградена
**ХЕ Црн Камен е нова хидроелектрана од 5 MW, а 163 GWh е
дополнително производство од сите Мавровски хидроелектрани
***Чебрен е со годишно производство 340/840 GWh
Друг значаен хидроенергетски проект е системот на акумулација Луково
Поле заедно со низводната ХЕ Црн Камен, со што ќе се зголеми производството
на целиот хидроенергетски комплекс на Мавровските електрани за дополнителни
163 GWh. Се планира и започнување со изградба на ХЕ Бошков Мост.
Хидроелектраните Велес и Градец на река Вардар се објекти кои бараат
повисоки инвестициони вложувања и дополнителни градежни зафати како
поместување на железничката пруга, кои треба да се градат како интегрално
решение на Вардарска Долина заедно со останатите 10 помали ХЕ на река
Вардар.
Вкупната инсталирана моќност на кандидатите на големи хидроелектрани
изнесува околу 960 MW, со средно годишно производство за просечна
хидрологија од околу 2290 GWh односно околу 2790 GWh кога ќе се вброи и
производството од претходно испумпаната вода на пумпно акумулационата ХЕ
Чебрен. Вкупното производство на електрична енергија од кандидатите за
големите хидроелектрани може да варира во зависност од хидрологијата,
меѓутоа секако и во зависност од техничката реализација на ХЕ Чебрен и
Галиште како пумпно акумулациони или како обични хидроелектрани.
Инвестициите за сите објекти се проценети на околу 1530 милиони €.
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5.4.3. Кандидати на 10 унифицирани хидроелектрани на река Вардар
Според идејниот проект и според Студијата за интегрално уредување на
Вардарската Долина, предвидени се 12 хидроелектрани кои се каскадно
поставени на река Вардар, прикажано на (слика 5.7).
Две од овие хидроелектрани, Велес и Градец според инсталираната
моќност и производството посебно се третирани. Во (табела 5.5) се дадени
останатите 10 хидроелектрани кои се предвидени според интегралното
уредување на р. Вардар. Сите се со инсталирана моќност од 17 MW до 24 MW.
Вкупната инсталирана моќност на овие 10 унифицирани хидроелектрани
со ист проток изнесува околу 177 MW со просечно годишно производство од
околу 784 GWh. Вкупната предвидена инвестиција за овие хидроелектрани со
земање предвид на поместувањето на пругата изнесува околу 486 милиони €.

Слика 5.7: Локација на хидроелектрани на река Вардар
Табела 5.5: Кандидати на 10 унифицирани хидроелектрани на река Вардар
Qinst
Hn
Pinst
Wgod
Инвестиции
ХЕ
(m3/сек)
(m)
(MW)
(GWh)
(мил. €)
Бабуна

240

8,5

17

56,9

36,65

Згрополци

240

8,5

17

55,5

39,8

Градско

240

8,3

17

66,6

44,34

Кукуричани

240

8,3

17

79,5

43,88

Криволак

240

8,3

17

80

43,88

Дуброво

240

8,3

17

80,2

52,5

Д. Капија

240

12

24

116,4

61,9

Милетково

240

8,2

17

80,3

53,89

Ѓавато

240

8,2

17

83,2

60,66

Гевгелија

240

8,3

17

85,1

48,5

Вкупно:

177

783,7

486,01
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5.5. Мали хидроелектрани
Малите хидроелектрани се производни капацитети со моќност до 10 MW.
5.5.1. Постојни мали хидроцентрали
Во (табела 5.6) се дадени основните карактеристики на постојните мали
хидроелектрани во Македонија. Поголемиот дел од постојните мали
хидроелектрани се во сопственост на компанијата ЕВН Македонија, а одреден
мал број се сопственост на водостопански организации.
Вкупно инсталираната моќност на постојните мали хидроелектрани
изнесува околу 27 MW со просечно годишно од околу 80 GWh.
Табела 5.6: Основни карактеристики на постојните мали хидроелектрани во
Република Македонија
Qinst
(m3/s)

Pinst
(MW)

Wgod
GWh

CF

2×2

3,3

9,43

0,33

Зрновци

3×0,4

1,4

4,19

0,34

Песочани

2×0,6

2,7

10,29

0,43

Сапунчица

2×0,4

2,9

9,96

0,39

Дошница

3×0,7

4,1

15,02

0,42

Турија

2×2,3

2,2

5,2

0,27

Модрич

1×0,4

0,2

0,43

0,2

Бабуна

3×1,24

0,7

2,7

0,43

Белица

1×1

0,3

1

0,46

Глазња

/

2,1

/

/

4×0,6

4,8

18

0,43

Стрежево 1

/

2,4

/

/

Стрежево 2

/

0,1

/

/

27,2

76,2

0,32

ХЕ
Пена

Попова Шапка

Вкупно:

5.5.2. Кандидати за градба на мали хидроелектрани
Кандидатите за градба од малите хидроелектрани може да се поделат во
две групи: едната се оние дадени со тендерска постапка преку Министерството
за економија, другата група се останатите потенцијални мали хидроелектрани
сопственост на водостопански организации и други хидросистеми.
5.5.2.1. Кандидати на мали хидроелектрани понудени со тендерска постапка
Според Студијата за мали хидроелектрани, во Македонија има
потенцијални 400 локации за градба на мали хидроелектрани, со вкупна
инсталирана моќност од 255 MW и проценето годишно производство од
расположливите мали хидроелектрани, годишното производство на овие 255 MW
би изнесувало 670 GWh. Меѓутоа, согласно просечното производство од
расположливите мали хидроцентрали, годишното производство на овие 255 MW
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би изнесувало 670 GWh. Некои од овие локации во меѓувреме се дополнително
испитани преку студии и идејни проекти, со што Министерството за економија
постојано ги дава најдобрите и најперспективни локации на тендерска постапка
за градба. Се реализирани тендерски постапки со вкупно 121 мали
хидроелектрани, со вкупна инсталирана моќност од 93 MW. Проценетото годишно
производство на овие 121 мали хидроелектрани со CF = 0.3 (2630 часови)
изнесува околу 245 GWh.
5.5.2.2. Кандидати на мали хидроелектрани на други хидросистеми
Освен мали хидроелектрани според тендерската постапка на
Министерството за економија, постојат и планирани се можности за градба на
мали хидроелектрани и на други хидросистеми, како системи за водоснабдување
или системи за наводнување. Една од таквите предвидени хидроелектрани се и
хидроелектраните на хидросистем ХС Злетовица со градба на 3 мали
хидроелектрани дадени во (табела 5.7).
Табела 5.7: Кандидати на мали хидроелектрани на ХС Злетовица
Qinst
(m3/s)

Hbruto
(m)

Pinst
(MW)

Wgod
(GWh)

Злетовица 1

3,2

235

3,1

8,96

Злетовица 2

3,2

163

2,5

7,23

Злетовица 3

3,5

133

1,9

5,49

Вкупно:

7,5

21,68

ХЕ

ХС Злетовица е во фаза на градба, во првата фаза се предвидува
изградба на браната и системот за снабдување со вода за пиење на источниот
регион од земјата, како и вода за наводнување. Хидроелектраните се предвидени
во втората фаза на изградба на ХС Злетовица. Сите хидроелектрани се
предвидени со по два подеднакви агрегати. Вкупно инсталирана моќност на сите
три хидроелектрани изнесува 7,5 MW и средно годишно производство до 22 GWh.
Во (табела 5.8) се дадени инсталирана моќност и просечното годишно
производство на предвидени мали хидроелектрани во Македонија според
тендерската постапка на Министерството за економија и хидроелектраните на ХС
Злетовица.
Табела 5.8: Кандидати на планирани мали ХЕ
Pinst
(MW)

Wgod
(GWh)

Тендер МЕ

93

245

ХС Злетовица

7,5

22

100,5

267

Планирани мали ХЕ

Вкупно:
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Покрај наведените предвидени се и неколку мали хидроелектрани на
водоводни хидросистеми како: ХС Студенчица, ХС Лисиче, ХС Бошава и други, за
кои се уште нема конкретни технички податоци.

5.6. Споредба на постојниот и планираниот хидропотенцијал
За хидропотенцијалот е даден преглед на постојниот изграден
хидроенергетски потенцијал во Република Македонија, како и планираните
хидроенергетски објекти. Во (табела 5.9) е даден преглед на постојниот и
планиран хидроенергетски потенцијал во Македонија. На (слика 5.8) и (слика 5.9)
е даден графички преглед на инсталираната моќност и соодветното
производство, за постојните, планираните и вкупно сите хидроелектрани во
Македонија.
Табела 5.9: Преглед на постојниот и планиран хидропотенцијал
Постојни
ХЕ

Планирани

Вкупно

Pinst
(MW)

Wgod
(GWh)

Pinst
(MW)

Wgod
(GWh)

Pinst
(MW)

Wgod
(GWh)

Големи

552

1392

960

2280

1512

3672

Мали

27

76

100

267

127

343

579

1468

1060

2547

1639

4015

Вкупно:

P (MW)
Мали
Големи

Постојани ХЕЦ

Планирани ХЕЦ

Вкупно ХЕЦ

Слика 5.8: Инсталираност на постојните, планираните и вкупно ХЕ
W (GWh)
Мали
Големи

Постојани ХЕЦ

Планирани ХЕЦ

Вкупно ХЕЦ

Слика 5.9: Просечно годишно производство на постојните, планираните и вкупно ХЕ
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Предвидените хидроелектрани кои треба да се изградат во наредниот
период во Македонија се со вкупна инсталирана моќност од околу 1060 MW, од
кои 960 MW се големи хидроенергетски капацитети, а околу 100 MW се во мали
хидроелектрани. Соодветното вкупно средно годишно производство изнесува
околу 2550 GWh, од што околу 2280 GWh се од големите хидроелектрани, а
околу 270 GWh се од малите хидроелектрани. Со најавите за давање под
концесија на дополнителни локации за изградба на мали хидроелектрани, се
очекува дека до 2020 година придонесот на новите мали хидроелектрани може
да достигне инсталирана моќност во границите од 80 до 120 MW со годишно
производство од 210 до 310 GWh. Во периодот (2020-2030) година се очекува
изградба и на преостанатите мали хидроелектрани. Со ревитализација на
постојните хидроелектрани може да се добие дополнително производство на
електрична енергија.
Со вака предвидените хидроелектрани, Македонија во наредниот период
до 2030 година треба да го зголеми хидро потенцијалот на вкупно инсталирана
моќност околу 1700 MW и со средно годишно производство од околу 4400 GWh.

5.7. Дополнителни активности за поттикнување на користењето на
хидроелектрани
5.7.1. Големи хидроелектрани
Изградбата на ХЕ Галиште и ХЕ Чебрен да се реализира преку јавноприватно партнерство. Како прв чекор да се изготви програма за изнаоѓање на
минимум еден заинтересиран стратешки партнер за Јавно приватно партнерство
со вклучување на ХЕ Тиквеш и врз основа на Стратегијата за енергетика до 2030
година и на заеднички ускладени услови да се распише тендер. За тендерот
треба да се ангажира инвестициски консултант што ќе ја подготви тендерската
документација согласно јасно дефинирани услови од страна на државата и ќе
помогне во изборот на стратешкиот(те) партнер(и). Дополнителен стимул за
привлекување на стратешки партнер(и), а едновремено и критериум за избор, би
била можноста за изградба на хидро-нуклеарен комплекс (доколку се донесе
позитивна одлука на ниво на држава за изградба на нуклеарна електрана).
Помалите хидроенергетски објекти може да ги гради АД ЕЛЕМ. Имено, се
препорачува изработка на акционен план за изградба на акумулацијата Луково
Поле со ХЕ Црн Камен и ХЕ Бошков Мост од страна на АД ЕЛЕМ, со поддршка од
страна на државата во рамките на Програмата за јавни инвестиции.
Што се однесува до проектот Вардарска Долина, како прв чекор потребно
е да се распише тендер за изработка на иновирана студија за Вардарска Долина
која ќе даде прецизни одговори во врска со пругата (времено поместување или
поместување на веќе дефинирана нова траса или пак прво изградба на нова
современа пруга) и во врска со превозниците (дали дефинитивно се напушта
идејата за пловност на Вардар, а со тоа се преминува на оптимално енергетско
искористување). Како и во случајот со Чебрен и Галиште, треба да се пристапи
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кон изнаоѓање на минимум еден заинтересиран инвеститор и да се распише
тендер. За тендерот треба да се ангажира инвестициски консултант што ќе ја
подготви тендерската документација согласно јасно дефинирани услови од
страна на државата и ќе помогне во изборот на најповолен понудувач.
5.7.2. Мали хидроелектрани
Од примарно значење за поддршка на малите хидроелектрани е
поедноставувањето на процедурите на концесии за води, кои треба да вклучат и
барање за претходно решен начин на користење на земјиштето. Процедурата
треба да обезбеди право на приоритет за добивање на концесија за изградба на
мала хидроелектрана на сопствениците на приватно земјиште.
Агенцијата за енергетика да се овласти за прецизно следење на сите фази
на подготовка и изградба на првите десетина мали хидроелектрани и за
обезбедување помош во отстранувањето на административните и законски
пречки за нивна брза реализација. Понатаму, врз основа на стекнатото искуство,
Агенцијата за енергетика да подготви упатство со јасно дефинирана процедура
за изградба на мали хидроелектрани, кое ќе го користат следните инвеститори.
Со оглед на недоверливоста и некомплексноста на расположливите
податоци за хидроенергетскиот потенцијал, пред да се распишат понатамошни
тендери за мали хидроелектрани, потребно е да се подготви и реализира проект
за иновирање на податоците за хидроенергетскиот потенцијал и за другите
релевантни параметри (по можност на ниво на идејно решение) за секоја од
утврдените локации.

5.8. Основна поделба и карактеристиките на хидроенергетските
постројки
Хидротурбините се механички ротациони машини кои ја трансформираат
потенцијалната (притисна) енергија, односно кинетичка (брзинска) енергија на
водата во механичка работа во вид на вртење на роторот.
Хидротурбините можат да се поделат во однос на:


насока на движење на протокот на вода: тангенцијални, радијални,
дијагонални, аксијални



притисокот на водата: со константен притисок, со предпритисок



поставеноста на турбината: хоризонтални, вертикални



конструкцијата на турбината: Пелтон, Фрасис, Каплан, Пропелерна и др.

5.9. Пелтонова турбина
Пелтонова турбина пронајдена е во 1880 година од страна на Lester Allan
Pelton (1829-1908). Турбината работи со константен притисок со парцијален
тангенцијален довод на струја на вода. Коефициент на корисно дејство на малите
турбини се движи од (80÷85)%, а на големите (85÷95)%.
Водата се доведува полукружно преку спроводниот цевковод до
млазникот. Преку прскалките струјата со кружен пресек удира на работните
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лопатки поставени по целиот обем на роторот. Лопатките се во облик на двојна
лажица и се поставени спротивно на движењето на водната струја. Доволен е
еден ротор за да се трансформира енергијата на водата во механичка работа на
вратилото на роторот.

Слика 5.10: Поставување на Пелтонова турбина
Протокот на вода се регулира со промена на излезниот пресек на
млазникот, односно со промена на положбата на копјето (иглата) во него. За
задвижување и промена на положбата на копјето се користи сервомотор. За брза
промена на протокот, односно промена на моќта се применува отстранување на
протокот (струјата) на водата со помош на дефлектор.
Пелтонова турбина се користи за високи падови H-(m) и мали протоци Q3
(m /s) на водата (слика 5.10, 5.11). Се изработуваат во различни големини, а во
енергетиката се користат со вертикална поставеност на роторот со моќ до 200
MW. Најмалите Пелтонови турбини се со дијаметар од неколку десетици
сантиметри и се користат кај малите хидроцентрали со голем пад. Пелтоновите
турбини можат да се употребуваат при голем дијапазон на падови од (15÷1800)
m, но претежно се за падови од (50÷1300) m.
8
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Слика 5.11: Конструкција на Пелтонова турбина
(1-млазник; 2-копје; 3-грло; 4-дефлектор на млазницата; 5-ротор; 6-лопатка; 7вратило, 8-куќиште, 9-сервомотор за задвижување на копјето и
дефлекторот; 10-поклопец; 11-тркало за рачно задвижување на копјето и
регулација на протокот).
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Слика 5.12: Изглед на Пелтон турбина

Слика 5.13: Спроводен апарат (6 делен) на
Пелтон турбина

5.10. Франсисовата турбина
Франсисова турбина е пронајдена во 1848 година од страна на James B.
Francis, која работела со коефициент на корисно дејство од 90%. Турбината
работи со предпритисок, што значи дека водата го менува притисокот при својот
пат, односно при нејзиното струење. За задржување на насоката и за регулација
на протокот на вода се применуваат спроводни лопатки. Роторот на турбината се
наоѓа помеѓу високопритисниот довод и нископритисниот одвод на вода,
поставен после падот на преградата (браната).

Слика 5.14: Поставување на Франсис турбина
Доводниот цевковод на вода постепено се стеснува (спирала). Со помош
на спроводните лопатки, кои автоматски се поставуваат (заземаат определена
положба) преку регулаторот, водата се насочува кон роторот. При поминување на
водата низ роторот, нејзината брзина се намалува и ја предава енергијата на
роторот. Механичката работа преку вртење на вратилото (роторот) се предава на
електрогенераторот. Одводот на вода (всисен дел) се изработува така да
брзината на водата на излезот во одводот биде што помала. Тоа се постигнува
со конфузорскиот облик на одводот (излезот) на водата од турбинскиот дел на
хидроцентралата (слика 5.14, 5.15, 5.16). Турбината може да биде поставена во
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две варијанти: хоризонтална и вертикална. Таа наоѓа најголема примена во
хидроцентралите за производство на електрична енергија.
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Слика 5.15: Конструкција на Франсис турбина Слика 5.16: Пресек на Франсис турбина
(1-Влезен турбински вентил; 2-Спирала; 3-Статорски лопатки; 4-Турбински
ротор; 5-Турбинско коло; 6-Вратило на генераторот; 7-Електрогенератор;
8-Статор
на генераторот;
9-Ладилник масло/вода;
10-Куќиште
на
генераторот; 11-Излезна цевка; 12-Сервомотор; 13-Вентили).
Франсисовите турбини можат да се изработуваат за мала моќност, па се
до максимална моќност до 1000 MW. Најголемата хидроцентрала во Европа е со
две Франсисови турбини со моќност (2 x 325) MW. Овие турбини наоѓаат примена
за падови од (10÷350) m и протоци од 1000 m3/s.

5.11. Капланова турбина
Каплановата турбина е пронајдена во 1919 година од страна на Viktor
Kaplan, која работела со коефициент на корисно дејство од 86%.

Слика 5.17: Поставување на Каплан турбина

Слика 5.18: Пресек на Каплан турбина

Турбината е аксијална со претпритисок и се одликува со одлична
регулација. Во однос на Франсисовата турбина, Каплановата има помал број
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лопатки, работно коло во вид на пропелер со можност за регулација на наклонот
на работните и спроводните лопатки. Претежно се користи на места каде не може
да се обезбеди постојан проток или пад (слика 5.17, 5.18).
Овие турбини наоѓаат примена за мали падови до 20 m и големи протоци
до 500 m3/s. Се изработуваат за различна моќност од 100 KW се до максимална
моќност до 50 MW.

5.12. Пропелерна турбина
Пропелерна турбина (слика 5.19) е многу слична по конструкција на
Каплановата турбина. Целата турбинска постројка во проточниот канал во
струјата на водата (турбината со електрогенераторот).

Слика 5.19: Пресек на пропелерна турбина

5.13. Технологија на мали хидроелектрични централи
Главен составен дел на малата хидроцентрала е хидротурбината. Сите
вакви турбини ја претвораат енергија од паѓачките води во ротирачка моќност во
отворот. Каква турбина ќе се користи зависи од карактеристиките на локацијата,
особено од водениот пад и водотекот, како и посакуваната работна брзина на
генераторот и дали турбината ќе работи при намален водотек.
Постојат два основни вида на турбини, именувани како импулсни и
реактивни. Импулсните турбини ја претвораат потенцијалната енергија на водата
во кинетичка енергија со воден млаз кој излегува од млазник кој се насочува кон
лопатките или перките кои се вртат. Реактивните турбини го користат притисокот,
како и брзината на водата за да произведат моќност. Роторот е целосно потопен
и со тоа се намалуваат притисокот и брзината од влезот на излезот.
За споредба, роторот на импулсната турбина работи во воздух и е
придвижуван од млаз(ови) вода. Постојат 3 главни вида на импулсни турбини кои
се користат: Пелтонова, Тургонска и турбина на вкрстен водотек (Банки). Двата
главни вида на реактивни турбини се пропелерска (со Каплан верзијата) и
турбините Францис. Во (табела 5.10) е дадена приближна класификација на
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турбините на вода во зависност од нивниот вид и стапката на водениот пад за кој
се користат. Ова е приближна класификација и зависи од точниот дизајн на секој
производител.
Поголемиот дел од постоечките турбини може да се поделат во три категории:


Капланови и пропелерни турбини



Франсисови турбини



Пелтонови и други импулсни турбини

Каплановите и пропелерни турбини се реактивни турбини со аксијален
водотек. Најмногу се користат реактивни турбини со аксијален водотек, кои
најмногу се употребуваат за малите водени падови (најчесто помалку од 16 m).
Каплановите турбини имаат флексибилни лопатки, но не мора да имаат
флексибилни наведувачки перки. Ако движечките лопатки или наведувачките
перки се флексибилни тогаш таа се претставува како „двојно – регулирана“. Ако
наведувачките перки се фиксирани тогаш таа е „единечно – регулирана“.
Табела 5.10: Класификација на хидротурбините
Вид на
турбина

Импулсни

Класификација на водениот пад
Висок >50 m

Среден (10-50) m

Мал < 10 m

Пелтонови,
Тургонски, Пелтонови
со повеќе млазови

Со вкрстен водотек
(Банки), Тургонски,
Пелтонови со повеќе
млазови

Со вкрстен водотек
(Банки)

Франсисови
(спирални)

Франсисови (отворен
довод), пропелери,
Капланови

Реактивни

Во конвенционална верзија, Каплановата турбина има регулатор (од челик
или армирано леан бетон), водотекот влегува радијално и прави свртување под
прав агол пред да влезе во роторот во аксијален правец. Кога роторот има
фиксирани лопатки тогаш таа турбина е пропелерска турбина. Пропелерската
турбина може да има ротирачки или фиксирани наведувачки перки.
Неприлагодените пропелерски турбини се користат само кога водотекот и
водопадот се постојани.
Главестите и цилиндрични делови потекнуваат од пропелерски и
Капланови турбини, каде водотекот влегува и излегува со незначителна промена.
Во главестиот дел засилувачот и генераторот на турбината се сместени во
главицата која е потопена во водниот тек. Цилиндричните турбини дозволуваат
некакви распоредувања, односно течење со прав агол, Стафло турбини со S
цевки, генератори со каиш и др. Тековите со прав агол се доста интересно
решение, но се произведуваат за најмногу 2 MW моќност.
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Франсисовите турбини се реактивни турбини со радијален водотек, со
фиксирани движечки лопатки и флексибилни наведувачки перки, кои се користат
за средни водопади. Регулаторот е направен од сложени лакови. Франсисовата
турбина е составена од лиено железо или од фабрички изработен регулатор за
распоредување на водата по целиот периметар на роторот и неколку редови
перки за насочување и регулирање на водниот тек во роторот. На (слика 5.20) е
даден шематски приказ на овој вид турбина.
Пелтонови турбини се импулсни турбини со еден или повеќе млаза, при
што секој излегува од отвор со игличест вентил за контролирање на водотекот.
Тие се користат за средни и големи водопади. Оските на отворот се во основа на
роторот. На (слика 5.20) е прикажана шема на вертикална Пелтонова турбина
како и оските на отворот кои се на истиот нацрт како и роторот. Некои
произведувачи имаат создадено посебни видови машини, со ограничено
испуштање и капацитет, но можат да бидат во предност при одредени околности.
Турбината со вкрстени водотеци, понекогаш именувана како Осбергер
турбина, под името на компанијата која ги произведува во последните 50 години,
или Мишел турбина која се користи за широк спектар на водени падови при што
се поклопува со Каплановите, Францисовите и Пелтоновите. Посебно е наменета
за брзи водотеци со мал пад.
Тургонска турбина може да работи со воден пад од (30-300) m. Како и
Пелтоновата и оваа е импулсна турбина, но лопатките имаат поинаква форма, а
водениот млаз удира во основата на неговиот ротор под агол од 20°. Водата
влегува во роторот од едната страна на роторниот диск и излегува од другата.
Помалиот дијаметар на Тургонската турбина, во споредба со другите видови
турбини, овозможува нејзино директно спојување на турбината и генераторот.
Тургонската турбина е посоодветна за средните водопади, а Франсисовата може
да се користи на друг начин. Но за разлика од Пелтоновата, водата која минува
низ роторот создава аксијална сила, при што има потреба за вградување на
потисок кој е поврзан на тунелот.

ПЕЛТОНОВА

TУРГОНСКА
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ФРАНЦИСОВА СО ОТВОРЕНА ЦЕВКА

ФРАНЦИСОВА СО СПИРАЛА

СО ВКРСТЕН ТЕК

СО ПРОПЕЛЕР

Слика 5.20: Шема на основните типови на хидротурбини
Видот, геометријата и димензиите на турбината се условени со следните
критериуми:


Чист воден пад



Количината на проток низ турбината



Ротирачка брзина



Проблеми со кавитацијата



Трошоци
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Слика 5.21: Подрачје на работа на различните видови хидротурбини
На (слика 5.21) се претставени моделите на работење на различни видови
турбини според водениот пад и количината на протокот. Чистиот воден пад е
првиот критериум при изборот на тоа каква турбина ќе се гради.
Во (табела 5.11) се дадени неколку соодветни водени падови за
оптимална работа на различни видови турбини.
Табела 5.11: Воден пад за оптимална работа на различни видови хидротурбини
Вредноста на
водениот пад (m)

Видови на турбини
Капланови и пропелерни

2 < H < 15

Франсисови

4 < H < 100

Пелтонови

30 < H < 1000

Со вкрстен водотек

1< H < 150

Тургонски

50 < H < 250

За ист воден пад, некои турбини се потешки за производство од другите и
со самото тоа се поскапи. На пример, за малите водени падови, пропелерната
турбина е поефтина од Каплановата која е направена за иста вредност на тек. Кај
шемите со среден воден пад, турбината со вкрстен водотек (Банки) е поефтина
од Франсисова, чиј „тркач“ е посложен, иако има поголема ефикасност. Во однос
на водотекот мора да се запомни дека турбините можат да работат од проток
нула па се до номинален проток.
Инвестиционите трошоци за изградба на мини хидроелектрани значително
варираат во зависност од нејзината инсталирана моќност, конфигурацијата на
теренот каде истата треба да се изгради, растојанието до најблиското место на
поврзување на електроенергетската мрежа и сл. Во просек, специфичните
трошоци изнесуваат околу 2000 €/KW инсталирана моќност. Од тоа 70%
опфаќаат градежните работи, 20% машинската опрема и останатите 10% се за
електро опрема.
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5.14. Мини хидроелектрани
За мини хидроелектрана со инсталиран капацитет од 150 KW, вкупните
инвестициони трошоци изнесуваат 238 000 €. Годишниот ануитет на отплата на
инвестицијата, според економските услови за висина на кредит од 65% од
вредноста на инвестицијата со период на отплата на кредитот од 10 години и
каматна стапка од 6% изнесува 20 619 €. Границата на рентабилност на
произведената електрична енергија од овој обновлив извор на енергија изнесува
16,96 €c/kWh. Според Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија од
мини хидроцентрали изнесува 6 €c/kWh со што инвестицијата во тип на објекти
не е во целост оправдана според економски услови наведени во (табела 5.12).
Сепак, пред да се направи конечна одлука за инвестирање во изградба на мини
хидроелектрани, потребно е детална техно-економска анализа за секој случај
поединечно.
Табела 5.12: Финансиска анализа на мини хидроелектрана
Единица
Капацитет на постројката

KW

Вредност
150

Трошоци по договор клуч на рака

€

195000

Поврзување на мрежа

€

8000

Трошоци финансирани во изградба (4%)

€

7800

Трошоци за консалтинг на крајниот корисник (12%)

€

19500

Непредвидени трошоци (6%)

€

7800

Вкупна инвестиција

€

238100

Личен доход и административни трошоци
Број на вработени

лице

2

Просечна бруто плата

€/год.

10000

Вкупна плата и административни трошоци

€/год.

20000

Фактор на постројката
Работа на постројката во % од цела година
Број на работни часови во годината
Производство на електрична енергија на излез

%

25

h/god

2190

Mwh/god

329

Погонски трошоци за одржување
Погонски трошоци за одржување (5,5% од инвестицијата)

€/год.

13096

Материјали - останати трошоци

€/год.

2000

Економски услови
Висина на кредитот (% од инвестицијата)
Период на отплата на кредитот
Камата на кредитот

%

65

години

10

%

6

Годишен ануитет

€/год.

-20619

Граница на рентабилност за производ. на ел. енергија

€/KWh

0,1696
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6. ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА
Сончевото зрачење го одржува движењето на воздушните маси во рамки
на земјината атмосфера. Од вкупното сончево зрачење кое паѓа на
надворешниот слој на атмосферата, приближно 2,5% или 1,4·1020 J/год. се
користи за атмосферските движења. Ова води до теоретски вкупен потенцијал на
ветерот од приближно 4,3·1015 W. Енергијата која се содржи во движечките
воздушни маси, а која може да се претвори во механичка или електрична
енергија со ветерни турбини е всушност, секундарна форма на сончева енергија.
Ветерот се создава како изедначувачко струење како резултат од
различни температурни нивоа на површината на земјата, преку што се создаваат
и разлики во притисокот на воздухот. Воздушните маси потоа се движат од места
со повисок кон места со понизок притисок.

6.1. Мерење на правецот и брзината на ветерот
Правецот на ветерот се мери со користење на мерни ветрокази кои сами
се насочуваат, поради притисокот на ветрот, во соодветна насока на дување.
Резултатот може да се пренесе механички или електронски кон инструментот за
регистрирање на мерењето.
Инструментите кои ја мерат брзината на ветерот (анемометри) се
разликуваат по тоа дали мерат актуелна или средна вредност на брзината.
Инструментите што ја мерат актуелната вредност на брзината:


Анемометри со плочка, каде притисокот на ветрот ја насочува лебдечката
плочка кон правецот на ветерот;



Динамички индикатори на брзината на воздухот, каде се мери или
питовиот притисок (притисок во челната точка на стагнација на телото
спроти текот (Питова цевка)) или динамичкиот притисок (Prandtl-ова
Питова цевка);



Термални анемометри, каде температурата на вжарена жица се менува
како резултат на движењето на воздушните маси кои минуваат покрај неа.
Оваа промена може лесно да се измери.

Инструменти што мерат средна вредност на брзината на ветрот:


Анемометри со полутопка се инструменти кои ја мерат средната брзина на
ветрот за период од неколку секунди (приближно 10 до 30 s), или ја мерат
патеката на ветрот, т.е. производот на средната брзина на ветрот и
времето. Анемометри со полутопка, се моментално најупотребувани
мерни инструменти за мерење на 10-минутни средни вредности како и
налети на ветер за време од 2 секунди;



Анемометри со пропелер всушност ги имаат истите карактеристики како
анемометри со полутопка.
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6.2. Искористување на ветерна енергија
Искористувањето на енергијата на ветрот е посебно актуелна
проблематика и најповеќе експлоатирана за производство на електрична енергија
од сите видови на обновливи извори на енергија. Според географската
поставеност, локациите погодни за користење на енергија на ветрот се делат на
локации покрај морски брег и локации на континентален дел. Поради
метеоролошките услови и струења на воздушни маси, локациите покрај морски
брег се поповолни за градење на ветерни електрани. За земји како Република
Македонија која е континентална и заградена со планински венци, потребно е
дополнително испитување на погодни локации за градба на ветерна електрана.
Според меѓународната класификација, потенцијалните локации за градба
на ветерна електрана се делат на класи според густината на ветерна моќност,
WPD (Wind Power Density), односно според брзината на ветрот. Класите се
дадени во (табела 6.1).
Табела 6.1: Класите на ветрови според енергетската густина и брзината на ветрот на
10 метри и на 50 метри над тлото
10 метри
WPD*

Класа

50 метри
v

2

m/s

1

<100

<4,4

2

100-150

3

Класа

WPD*

v

2

m/s

1

<200

<5,6

4,4-5,1

2

200-300

5,6-6,4

150-200

5,1-5,6

3

300-400

6,4-7,0

4

200-250

5,6-6,0

4

400-500

7,0-7,5

5

250-300

6,0-6,4

5

500-600

7,5-8,0

6

300-400

6,4-7,0

6

600-700

8,0-8,8

>400

>7,0

7

>800

>8,8

W/m

7

W/m

*WDP=0.5·ρ·v , каде ρ и v се густина и брзина на воздухот
3

Ветерните електрани се градат како комплекс од повеќе поединечни
ветерни турбини, кои енергијата ја даваат интегрално преку конекција на ветерна
електрана со електроенергетски систем. Изборот на комерцијални ветерни
турбини зависи од изборот на инвеститорот и дизајнерот на ветерна електрана.
Скоро сите комерцијални ветерни турбини работат во дијапазон на брзини на
ветрот од 4 m/s до 25 m/s, но брзината за која се постигнува инсталирана
моќност на турбината е околу 12 m/s. Заради проценка на енергетскиот
потенцијал на ветрот каде има мерени вредности, избрани се 3 видови на
комерцијални ветерни турбинско-генераторски системи за производство на
електрична енергија, секој претставен со својата енергетска карактеристика.
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Тип на ветерна турбина-1000 KW
Брзина на вклучување 3 m/s
Номинална брзина 13 m/s
Брзина на исклучување 25 m/s

Тип на ветерна турбина-1500 KW
Брзина на вклучување 4 m/s
Номинална брзина 13 m/s
Брзина на исклучување 25 m/s

Тип на ветерна турбина-2500 KW
Брзина на вклучување 4 m/s
Номинална брзина 15 m/s
Брзина на исклучување 25 m/s

Слика 6.1: Комерцијални ветерно турбинско-генераторски системи и нивни енергетски
карактеристики

6.3. Поделба и делови на ветерни електрани
6.3.1. Поделба на ветерни електрани
Генерално, постојат два типа на турбини на ветер (слика 6.2) со
вертикален и хоризонтален ротор.
Ветерни електрани со вертикален ротор ретко се користат. Повеќето
ветерни турбини со хоризонтално вратило користи механизам од електромотор и
преносот ја држи турбината завртена во насока на доаѓање на ветрот. Кулите за
големи турбини можат да бидат кружни челични, решеткасти или бетонски. Тесни
кружни кули се употребуваат за мали воздушни турбини. Големи воздушни
турбини се изработуваат од кружни челични кули, кои се произведуваат во
делови од (20-30) метри кои се поврзуваат со поставување на турбината.
Дијаметарот на столбот (кулата) се зголемува кон основата, за да би се
зголемила цврстината и да се заштеди материјал. Решеткасти столбови се
направени со заварување челични профили. Главна предност на овие столбови е
во цената, бидејќи се користи половина помалку материјал, а се постигнува со
иста цврстина.
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а) со вертикален ротор

б) со хоризонтален ротор

Слика 6.2: Два типа на турбини на ветер

Vestas 1650 KW, дијаметар на
роторот е 63 метри

Бонус 2 MW, дијаметар на
роторот е 72 метри

Nordex 2,5 MW, дијаметар на
роторот на турбината е 80 метри

HSW 1000 KW
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NWG Micron2 MW, дијаметар на
роторот на турбината е 72 метри

Lagerway 750 KW

Слика 6.3: Примери на турбини на ветер
Според местото на поставување на ветерните електрани се делат на оние
кои се поставуваат на копно и оние кои се поставуваат на отворено море. Според
моќност вообичаена поделба е на: мали (1 до 30 KW), средни и големи (30-1500)
KW до тие на отворено море (>1500KW).
Малите се употребуваат обично во далечински изолирани места, при што
постојат големи разновидни решенија. Ветерните електрани со среден и голем
капацитет обично работат на мрежа, како самостојни или во група (ветерни
паркови). Тие со инсталиран капацитет поголем од 650 KW денес се
комерцијални и се произведуваат во големи серии. Ветерните електрани во
морињата можат да имаат инсталиран капацитет и до неколку стотици MW, но
главна пречка е високата цена на постољето.
На (слика 6.3) се прикажани примери на некои типични прототипови и
комерцијални ветерни турбини кои се уште се во употреба и денес.
6.3.2. Основни делови на ветерни електрани
На (слика 6.4) се прикажани основните делови на ветерни електрани.
6.3.2.1. Лопатки
Повеќето ветерни турбини се составени од две или три лопатки. Што се
однесува на изгледот се разликуваат лопатки со заоблени врвови (како
аеродинамички сопирачки) или со крилца. Двете изведби се воедно секундарни
сопирачки системи, кои во случај на откажување на примарниот сопирачки
систем (механички сопирачки) создаваат момент на кочење (со заоблен врв на
лопатките или подвижна рамна површина и на тој начин се ограничува брзината
на вртење.
6.3.2.2. Ротор
Составни делови на роторот на ветерна турбина се: глава и лопатки. Во
зависност од тоа како се регулира капацитетот, роторот може да се изведе:
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така да со регулација на аголот во текот на работата се врши со
завртување на лопатките, така што профилот се мести во оптимална
положба. Ваквата регулација е сложена и вака изведените ротори се
поскапи, но не мора да се применува на лопатки подолги од (20-30) m.
Исто така постои посебен мотор за ротирање, кој менувајќи го аголот на
лопатките го менува нападниот агол на воздушниот проток;



така да регулацијата на моќта на ветерната турбина се врши со користење
на аеродинамичниот ефект на пореметен триаголник на брзините;

Значи, промената на брзината на ветрот го менува аеродинамичкиот агол
на воздушниот проток, односно доаѓа до пореметување на брзинскиот триаголник
па до зголемување или намалување енергија, при што лопатките немаат можност
за ротација. Сепак, како ветерната турбина е проектирана за некој опсег на
брзини, лопатките имаат однапред наместен агол за соодветната област на
брзината со поголема ефикасност.
вртење на
лопатки

бавно-движ.
вратило
ротор

преносник
генератор
анемометар

насока на
ветер

управување
сопирачка

завртување
покажувач на
нас.на ветрот

мотор

лопатки

брзо-движ.
вратило

куќиште

столб

Слика 6.4: Основни делови на ветерни електрани
6.3.2.3. Сопирачки
Кога генераторот испаѓа од мрежата, односно брзинскиот налет на ветрот
го надмине максимумот (исклучена вредност, на пример 25 m/s) доаѓа до
изразено динамичко оптоварување, мора да постои сопирачки систем за да се
олесни преносот на енергија, односно да застане роторот. Покрај тоа, важно е да
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се каже дека е исто така задача на системот за одржување на проектираната
брзина на вртење константна, односно да се обезбеди систем чија работа е
динамично урамнотежување. Сопирачкиот диск е најчест дизајн на системот на
сопирање (со кој кај современите системи се управувани микропроцесорски), а
сместена на спора една осовина или брзоодна осовина на генераторот.
6.3.2.4. Преносник на енергија
Преносникот кај ветерните турбини ги спојува спороодното со брзоодното
вратило и ја зголемува брзината на вртење со околу (30-60) вртежи/минута на
околу (1200-1500) вртежи/минута т.е. брзината на вртење на повеќето
генератори, потребна за создавање електрична енергија.
Преносникот е за повеќето случаи мултипликатор и може да биде
различно дизајниран. Ладењето на преносникот најчесто се врши со воздух и
подмачкување со синтетичко масло. При анализа на начинот на кој вртежите се
пренесуваат на ветеротурбинскиот дел на електричниот генератор, особено
значење се материјалите за спој на елементите, видот пренос и преносен однос.
Преносникот е скап и тежок дел на ветеротурбините, па заради тоа инженерите ја
испитуваат можноста за директен генераторски пренос без преносник.
6.3.2.5. Генератор
Турбинскиот дел на ветерната електрана со роторот, сопирачките и
преносникот на моќност, претставува важен дел на целокупниот систем, чија е
основна функција придвижување на генераторот. За правилно и сигурно
функционирање на целиот ветротурбинско-генераторски систем, генераторот
треба да ги исполнува условите како што се:


висок степен на искористување во широк спектар на оптоварување и
брзина;



издржливост на роторот со зголемена брзина во случај на откажување на
сите заштитни системи;



издржливост

и

трајност

на

конструкцијата

на

високи

динамички

оптоварувања при кратки споеви т.е. при вклучување и исклучување на
генераторот;
Земајќи ги во предвид условите на зголемена влажност, соленост, потоа
отпорност на цврсти честички, зголемена температура и слични состојби, пред
генераторот исто така се поставува барање за што е можно помало одржување.
Постојат различни критериуми според кои може да се изврши поделба на
генераторите.
Така на пример, според начинот на работа на генераторите можат да се
поделат:


за паралелна работа со постојана дистрибутивна мрежа



за самостојна работа
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за заедничка работа со други извори

Според видот на електричната енергија можат да бидат на еднонасочна и
наизменична струја. Еднонасочните поради проблеми со сигурноста ретко се
применуваат. Според начинот на вртење постојат генератори со променлива и
постојана брзина на вртење со задржување на истата фреквенција. Исто така
постои поделба според големината т.е. моќноста.
6.3.2.6. Управувачки и мониторинг системи
Како што сугерира името, овој микропроцесорски систем е основно
задолжен за целокупно управување и надзор на работата на ветротурбинскогенераторски систем. Ако овој систем не е во целост сместен на
ветротурбинската единица (како што може да биде случај) туку е со еден дел на
некое оддалечено место тогаш системот бара и посебна телекомуникациска
опрема.
6.3.2.7. Опрема за ротација
Служи за ротирање турбинско-генераторски систем. Тоа се наоѓа под
куќиштето на ветротурбината. Преку полжавест пренос (сооднос од редот 1:1000)
со голем запчест прстен се израмнува вратилото на роторот со правецот на
ветерот. Ротацијата всушност ја врши моторот. Тој има вградено сопирачка која
го олеснува вртењето на куќиштето поради налетите на ветерот. Вртењето на
куќиштето го регулира системот што е надвор од функција кога има помали
нарушувања на ветерот (во просек еднаш во десет минути се случува ротирање
на куќиштето).
6.3.2.8. Гондола
Куќиштето од една страна го штити генераторскиот систем со сите
компоненти од околните влијанија, а од друга страна го заштитува системот од
бучава.
6.3.2.9. Столб
Може да биде дизајниран како цилиндричен, конусен, телескопски,
решеткаст, фиксен или поврзен. Денес најчесто се користи цевна конструкција, а
предноста се наоѓа во тоа што покрај високата цврстина се карактеризира и со
висока отпорност на вибрација. Предноста на решеткастата конструкција е во
едноставноста, а поради тоа што може да се подели на помали делови и е
повеќе погодна за транспорт и монтажа.

6.4. Општа шема за работа на ветерни електрани
Концептот на ветерни електрани подразбира систем на трансформација
на енергијата на движечката воздушна маса односно ветерот во електрична
енергија преку ветротурбина и електричен генератор. На (слика 6.5) е прикажан
основниот принцип на работа на ветроагрегатот.
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(А) и лопатките (B)

B

Роторот и лопатките го
придвижува вратилото
(C) и преносот (D) кој го
придвижува генераторот
(G)

B

Слика 6.5: Основен принцип на работа на ветероагрегатот
Со оглед да ветерот претставува изразито променлив ресурс кој не може
да се усогласи, потребно е да се утврдат условите на погонски систем за
претворување на енергијата на ветерот во електрична енергија. Општата шема
за активноста на ветерната електрана е прикажана.
Ветерната турбина која може да има една или повеќе лопатки, служи за
трансформација на енергијата на ветерот во механичка енергија. Ако се земе во
предвид нивото на бучава и визуелниот ефект, верзијата со три лопатки
претставува најчесто решение. Покрај тоа, динамиката на роторот со три крака е
најлесно да се управува. Моментот на инерција на трокрак ротор спрема столбот
не се менува во текот на вртење. Ова резултира со помали проблеми поради
осцилациите отколку кај еднокраките и двокраките ротори. Во прилог на тоа е
оптички помирно поради вртење при мала брзина. Околу 90% ветротурбини кои
моментално се користат во светот имаат трокрак ротор.
Врската помеѓу ветротурбината и електричниот генератор е реализирана
со помош на механичка спојка која вообичаено се состои од механичка кутија со
преносник со помош на кој пониската брзина на вртење на ветротурбината се
прилагодува на повисоката брзина на вртење на роторот на генераторот. За да
кинетичката енергија на роторот со помош на генераторот се претвори во
електрична, би била потребна брзина на роторот од 1500 вртежи во минута. Со
оглед на тоа да роторот се врти со брзина од (30-50) вртежи во минута, потребно
е користење на преносник. Со преносникот се претвора бавната ротирачка сила
(висок вртлив момент) во брза ротација (низок вртлив момент) која е потребна за
работа на генераторот. Процентот на искористување на енергијата е 98%, а
загубата на енергија заради триењето на запчаникот на преносникот се
манифестира во форма на топлина и бучава.
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Компензатор
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брзината на
ветрот

Управувачки систем на ветерна електрана

Слика 6.6: Општа шема на работа на ветерната електрана
Некои ветерни турбини во својата опрема содржат и систем за контрола
на аголот на вртење на лопатките со помош на кои може да се врши регулирање
на излезната енергија. Ветерните електрани со перформанси со променлива
брзина на вртење се приклучуваат на мрежата со помош на интерфејс врз основа
на енергетска електроника. Единицата за компензација на реактивна енергија
може во себе да вклучи уред за корекција на факторот на моќност и филтри на
повеќе хармонични членови. Приклучната табла треба да биде дизајнирана на
таков начин што овозможува лесна конекција во мрежата. Конечно, контролниот
систем на ветерната електрана може да биде дизајниран со различни степени на
сложеност.

6.5. Енергетски потенцијал во Република Македонија
Досега во Македонија се направени повеќе студии за одредување на
најпогодни локации за градба на ветерна електрана, како и проценка на енергија
на ветрот на соодветните локации. Според студијата изработена на основа на
сателитски снимки од AWSTruewind, направен е атлас на енергетски потенцијал
на ветрот во Македонија.
Според Студијата во Македонија се избрани 15 најповолни потенцијални
локации за градба на ветерни електрани, кои се прикажани на (слика 6.7) На
сликата е дадена мапа на ветрови во Македонија.
Според географската локација и рејлефната конфигурација, погодни
локации во Македонија за градба на ветерна електрана се долината на река
Вардар, односно Повардарието, Овче Поле околу Свети Николе, како и
повисоките планински делови каде има високи брзини на ветрот.
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Слика 6.7: Мапа на најповолни локации за градба на ветерни електрани
Во (табела 6.2) се дадени основните вредности на 15 локации кои во
атласот на ветрови се избрани како најпогодни за градба на ветерна електрана.
Табела 6.2: Податоци за најповолни локации за градба на ветерна електрана
Кота
(м.н.в.)

Брзина на
ветер на m
(m/s)

CF*

P
(MW)

Најниска проценка на трошоци
за конекција со ЕЕС (мил е)

1

1896

8,41

0,389

25

2,02

2

2079

7,97

0,347

25

2,10

3

566

7,35

0,338

24,9

1,50

4

1994

7,63

0,325

25

2,00

5

2088

7,85

0,329

25

2,38

6

1159

7,53

0,347

25

3,76

7

1453

7,45

0,324

25,4

2,14

8

641

6,96

0,313

26,4

1,39

9

2511

8,06

0,325

25,4

2,55

10

408

7,04

0,305

25

1,39

11

2003

7,3

0,306

25

2,13

12

1998

7,43

0,314

25,9

3,05

13

2134

7,13

0,288

25

1,99

14

2319

7,29

0,297

27,4

2,92

15

1577

6,68

0,272

25,9

1,79
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*CF=W/(8760·P) каде W е годишно производство на електрична енергија и P
инсталирана моќност на ветерната електрана; CF е фактор на годишно
ангажирање на електраната со инсталираната моќност
Од овие 15 локации, само 3 се на надморска висина до 1000 метри, а
останатите се лоцирани на планинските делови од земјата, од кои 6 локации се
на надморска висина над 2000 метри, што секако не се поволни за градба на
ветерна електрана. За сите локации е претпоставена градба на ветерна
електрана со инсталирана моќност од околу 25 MW и со оперативен капацитет на
работа или CF (Capacity factor) од 0,27 до 0,39.
Соодветно на атласот, избрани се најповолни локации за понатамошни
истражувања на ветерна енергија. Од нив избрани се четири локации на кои од
2006 година континуирано се вршат мерења на брзините на ветрот, насоката,
како и други метеоролошки параметри. Во тек се подготовки за мерења на уште
пет локации.

Слика 6.8: Мапа со инсталирани мерни уреди на четирите локации
Избрани локации (слика 6.8) каде се инсталирани мерни станици се:


Ранавец (Богданци) на 472 метри надморска височина (м.н.в.);



Шашаварлија (Штип) на 857 метри надморска височина;



Богословец (Свети Николе) на 733 метри надморска височина;



Флора (Кожув) на 1730 метри надморска височина.

Според добиените податоци за мерните локации за брзината на ветрот во
Македонија, направена е проценка на енергетскиот потенцијал. Мерењата се
направени на 50 m над тлото и извршена е екстраполација на брзините на ветрот
на 60 m над тлото.
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Просечните брзини на разгледуваните локации за градба на ветерна
електрана во Македонија изнесуваат од 6,7 m/s до 8,5 m/s, што според искуствата
можат да бидат погодни за градба на ветерна електрана. Изборот на локацијата
зависи и од други услови како: конфигурацијата на теренот, сопственоста на
теренот, сопственоста на локацијата (приватна или државна), инфраструктура и
пристап до сообраќајници (за транспорт на опрема), оддалеченост од
високонапонска
или
среднонапонска
мрежа,
економска
страна
за
заинтересираност на инвеститори и др.
Според мапата на ветрови, како и според мерените вредности на 4
локации, предвидената инсталирана моќност по локација е од (20-30) MW. За
изборот на единечна турбина и бројот на турбини и нивната поставеност на
локацијата, потребни се дополнителни испитувања на конфигурацијата на самата
локација и секако од можностите на инвеститорот. Мерените податоци во
Македонија покажуваат дека ефективниот фактор на ветерна електрана со
инсталираност до 30 MW изнесува од 0,13 до 0,25. Тоа значи дека очекуваното
годишно производство за ветерна електрана со инсталирана моќност од 25 MW е
во граници од (30-55) GWh.

6.6. Избор на приоритетни локации за градба на ветерна електрана
При изборот на локации за градба на ветерна електрана и инсталираноста
треба да се смета на стохастичката природа на појавата на ветровите. Ова е
посебно важно од аспект на динамиката на појавување на ветровите, односно
соодветно и моќностите, како и од инјектирање на енергијата со непредвидлива
динамика во електроенергетски систем. Реалните можности во Македонија е
изградба на ветерни електрани на 6 најповолни локации во Македонија (прва
група) со вкупна моќност од околу 150 MW до 180 MW што изнесува околу 10% од
сегашната вкупно инсталирана моќност на електроенергетскиот систем на
Македонија. Очекуваното годишно производство од овие 6 локации изнесува од
(300-360) GWh.
Табела 6.3: Прва група на приоритетни 6 локации
Реден
број

Име на локацијата

Надморска висина

Статус со мерни
податоци

1
Раванец (Богданци)
472 м.н.в.
има
2
Шашаварлија (Штип)
857 м.н.в.
има
3
Богословец (Св. Николе)
733 м.н.в.
има
4
Флора (Кожув)
1730 м.н.в.
има
5
Венец (Св. Николе)
853 м.н.в.
нема
6
Ерџелија (Св. Николе)
нема
Во втората група на потенцијални локации за градба на ветерна електрана
се избрани од мапата на ветрови, а во заградата се места означени на мапата.
За сите локации од првата и од втората група се потребни и додатни
испитувања на теренот, инфраструктурата на околината, можности за енергетска
конекција со електроенергетски систем.
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Табела 6.4: Втора група на потенцијални 3 локации
Реден
број

Име на локацијата

Надморска висина

Статус со мерни
податоци

1
2
3

Демир Капија (8)
Туртел Кочани (15)
Демир Капија (3)

641 м.н.в.
1577 м.н.в.
566 м.н.в.

нема
нема
нема

6.7. Анализа на работа на ветерни електрани
Стохастичката природа на појава на ветрови треба посебно да се
анализира од аспект на динамички влијанија на инјектирана моќност и енергија во
електроенергетскиот систем. Иако е со голема непредвидливост, сепак може да
се направат дополнителни напори да се најде одредено очекување на појава на
моќност од ветерна електрана во одредени периоди како сезонски, така и во
деноноќието. Во овој дел ќе се направат анализи на појава на моќност и енергија
за ветерна електрана на една од локациите во Македонија со Pins=50 MW (50·1
MW). Посебно е важно распределбата на енергија по сезони (зима, пролет, лето
и есен), како и годишната појавена енергија во ноќните часови на низок конзум
(24-07) и во дневните часови на висок конзум (08-23 часот).
Исто така ќе се анализираат и ангажираното време на ветерна електрана
на мрежа во часови, како и во проценти (time factor, TF) во зависност од
минималната моќност. Во (табела 6.5) и соодветно на (слика 6.9) се прикажани
годишно време на мрежа на ветерна електрана во зависност од минималната
моќност, производство и факторите TF и CF.
Табела 6.5: Ангажирано време на работа во часови, проценти TF (%), производство и
факторот CF (%) во зависност од минимална моќност за ветерна електрана
Pinst=50 MW
(50·1 MW)

часови

TF*(%)

W (GWh)

CF (%)

min_0%

7537

86,04

90,65

20,7

min_5%

5039

57,52

88,45

20,19

min_10%

4262

48,65

85,53

19,53

min_15%

3678

41,99

81,9

18,7

min_20%

3251

37,11

78,16

17,84

min_60%

1363

15,56

40,38

9,22

*TF time factor- годишна ангажираност на ветерна енергија
Анализите покажуваат дека ако мрежата ја прифати целата произведена
енергија, односно ветерна електрана работи во целиот дијапазон, ангажирано
време е над 7500 часа, а ако мрежата ја прифати енергијата од ангажираната
моќност над 15% (7,5 MW), тогаш ангажираното време на мрежа е скоро двојно
помало (околу 3600 часа). Јасно е дека доминира ангажманот на ветерна
електрана на мала моќност, додека работата на ветерна електрана на високи
моќности близу инсталираната е мала. Во последниот ред е дадена работата на
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ветерна електрана со прифатена енергија од ангажирани моќности поголеми од
60% (30 MW) или работа на ветерна електрана во високи моќности изнесува
околу 1400 часа годишно, односно со TF од околу 15%.

Слика 6.9: Фактори TF и CF и производството за ветерна електрана на локацијата во
Македонија
Застапеноста на ветровите, односно произведената енергија во зависност
од сезоните (зима, пролет, лето и есен) е дадена на (табела 6.6) и (слика 6.10).
Табела 6.6: Сезонска појава на енергија за ветерна електрана
Pinst=50 MW
(50·1 MW)

GWh

%

Зима

29,8

32,87

Пролет

19,49

21,5

Лето

16,97

18,73

Есен

24,39

26,9

Вкупно:

90,65

100

Ветерна електрана 50 MW

W (GWh)

зима

пролет

лето

есен

Слика 6.10: Сезонска појава на енергија за ветерна електрана на локација во Република
Македонија
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Распределбата на очекуваното производство од ветерна електрана по
сезони варира и најголемо е во зима и есен, а најниско во лето. Појавата на
очекувано вкупно годишно производство во период на ефтина тарифа од 8 часа и
во скапа тарифа од 16 часа е дадено во (табела 6.7).
Табела 6.7: Очекувано годишно производство во ефтина и скапа тарифа
W(GWh)

часови

CF

Ефтина тарифа 8 часа (24-07) час

33,55

2920

0,23

Скапа тарифа 16 часа (08-23) час

57,1

5840

0,2

Вкупно:

90,65

8760

0,21

Pinst=50 MW (50·1 MW)

Ангажирањето на ветерна електрана е со CF=0.23 кога е тарифата ниска и
со CF=0.20 при висока тарифа. Меѓутоа, вкупното производство на електрична
енергија е значително повисоко во периодите на висока тарифа.
Заради стохастичката природа на појава на ветровите со непредвидлив
интензитет, ветерните електрани во електроенергетски систем се третираат како
извори кои можат да дадат дополнителна енергија, но не може да се смета на
ангажирање на нивната моќност во планирањето. Заради динамиката на
инјектирање на моќност и енергија во ветерна електрана во електроенергетскиот
систем, секогаш треба да се има резерва за истата количина на моќност во
електроенергетскиот систем. Оваа резервна моќност треба да биде на
располагање како топла резерва која треба брзо да се вклучи во системот,
зависно од динамиката на појава на ветровите, односно варијацијата на моќности
на ветерна електрана. За таква намена, најсоодветни извори на електрична
енергија се акумулационите или реверзибилни хидроелектрани, или гасните
електрани. За електроенергетски систем на Македонија со денешна изграденост,
оваа функција можат да ја вршат одреден број на агрегати од постојните
хидроелектрани или пак термоелектрана Неготино ако е во оперативна работа
како топла резерва. За во иднина со изградба на предвидените нови
хидроелектрани, таа улога може да ја остваруваат и реверзибилната Чебрен или
друга акумулациони хидроелектрани, или пак топла резерва на некоја гасна
електрана или термоелектрана на јаглен.
Посебен проблем од оперативен аспект на електроенергетскиот систем
може да се појави ако интензитетот на ветрови е повисок во ноќните часови на
ефтина тарифа (низок конзум). Во случај, термоелектрани се на минимална
моќност, а акумулационите хидроелектрани се исклучени. Со појава на
дополнителна инјектирана моќност и енергија од ветерна електрана во овој
период на деноноќието, а посебно во сезоните на низок конзум (пролет, лето)
кога хидроелектраните се полноводни, оваа енергија од ветерни електрани може
да биде вишок во електроенергетскиот систем.
Режимот на работа на ветерна електрана, односно вклучувањето и
исклучување од мрежа е динамичен со непредвидлива природа и со променлив
интензитет. Исто така работата на ветерни електрани во електроенергетскиот
систем е во повеќе интервали со различно времетраење и со нееднакви
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ангажирани моќности. Ова значи дека електроенергетскиот систем каде се
приклучени ветерни електрани треба да биде подготвен да прифати вака
динамичен режим на работа на производен капацитет. Подготвеноста на
електроенергетскиот систем значи дека треба да има други капацитети кои би се
исклучиле или вклучиле во зависност од режимот на ветерни електрани, како и
соодветни единици и системи за обезбедување на квалитетна електрична
енергија. Тука посебно се важни системите за регулација на фреквенцијата и за
регулација на напонските прилики.
Земајќи ги предвид сите фактори, од аспект на сигурно работење на
електроенергетскиот систем, најдобро е инсталираната моќност на ветерни
електрани во системот да биде 10% од вкупното инсталирана моќност на
останатиот електроенергетски систем составен од термоелектрани и
хидроелектрани. Динамиката на градба и вклучување на ветерни електрани,
треба соодветно да ја прати изграденоста на целиот електроенергетски систем
на Македонија.
Во однос на изборот на единечна турбина за ветерна електрана во
Македонија, очигледно е дека од енергетски аспект поповолни се помалите
единечни моќности од 1 MW. Од друга страна, од економска гледна точка
поголеми единици од 1,5 MW, 2 MW или 2,5 MW се секако со пониски
инвестициони трошоци за иста вкупна моќност на ветерна електрана. Меѓутоа, за
ветровите во Македонија со средна годишна вредност на брзини од (6-7,5) m/s,
потребно е единечната моќност да се определи со техно-економска
оптимизација.

6.8. Производна цена на електрична енергија од ветерни електрани
Цената на произведената електрична енергија од ветерна електрана ја
сочинуваат инвестиционите трошоци за градба на ветерна електрана и
оперативните трошоци. Цената на инвестиции за ветерна електрана е различна
од аспект на изборот на опрема и заради инфраструктурата и поставеноста на
самата локација. Параметрите кои влијаат во формирањето на производната
цена на електрична енергија на ветерна електрана се: инвестициони трошоци
(евра/KV), инсталирана моќност P(MW), годишно производство на електрична
енергија W(GWh) и дисконтна стапка(%). Во овој дел ќе бидат опфатени
варијанти на ветерна електрана со следните технички и економски параметри:


инсталирана моќност од 30 MW и 50 MW,



годишно производство во дијапазон од 50 GWh до 110 GWh,



инвестиции во дијапазон од (800-1600) евра/KW



дисконтна стапка од 5%, 7% и 10%

Во (табела 6.8) и на (слика 6.11) е дадена производна цена на електрична
енергија при различни параметри на ветерна електрана. Ова е варијанта при
помала инсталирана моќност на ветерна електрана и пониско годишно
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производство. Оперативните трошоци за сите варијатни во сценаријата се
земени како 0,12 (c€/KWh), а животниот век на ветерна електрана е 20 години.
Табела 6.8: Производна цена (c€/KWh) од ветерна електрана при разни варијанти на
инвестиции, производство и дисконтна стапка при инсталирана моќност од 50 MW
Инвестиции
(евра/KW)

P_W_Дисконтна стапка
(MW)_(GWh)_(%)
30_50_10

30_50_7

30_50_5

50_70_10

50_70_7

50_70_5

1600

12,16

9,79

8,33

14,46

11,64

9,90

1400

10,65

8,58

7,30

12,66

10,19

8,68

1200

9,14

7,36

6,27

10,87

8,75

7,45

1000

7,63

6,15

5,24

9,07

7,31

6,23

800

6,13

7,36

4,21

7,27

5,86

5,00

Слика 6.11: Производна цена (c€/KWh) од ветерна електрана при разни варијанти на
инвестиции, производство и дисконтна стапка при инсталирана моќност од 50 MW
Од резултатите може да се види дека производната цена се движи од 4,21
(c€/KWh) за случај 30_50_5 при инсталирана моќност од 30 MW со годишно
производство од 50 GWh, дисконтна стапка од 5% и со најниски инвестиции од
800 (евра/KWh), па се до 14,46 (c€/KWh)за случај 50_70_10 при инсталирана
моќност од 50 MW со годишно производство од 70 GWh, дисконтна стапка од 10%
и со највисоки инвестиции од 1600 (евра/KWh).
Во (табела 6.9) и на (слика 6.12) дадена производна цена на електрична
енергија при различни параметри на ветерна електрана. Во оваа табела се
избрани варијанти на поголема инсталираност на ветерна електрана и
производство од 90 GWh и 110 GWh при различни дисконтни стапки од 5%, 7% и
10%.
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Табела 6.9: Производна цена (c€/KWh) од ветерна електрана при разни варијанти на
инвестиции, инсталирана моќност, производство и дисконтна стапка
Инвестиции
(евра/KW)

P_W_Дисконтна стапка
(MW)_(GWh)_(%)
50_90_10

50_90_7

50_90_5

50_110_10

50_110_7

50_110_5

1600

11,26

9,07

7,72

9,23

7,44

6,34

1400

9,87

7,95

6,77

8,09

6,52

5,56

1200

8,47

6,83

5,82

6,95

5,60

4,78

1000

7,07

5,70

4,86

5,81

4,68

4,00

800

5,68

4,58

3,91

4,66

3,77

3,21

Слика 6.12: Производна цена како функција од инсталираната моќност, годишното
производство, инвестиции и дисконтна стапка
Од резултатите може да се види дека производната цена се движи од 3,21
c€/KWh за случај 50_110_5 при инсталирана моќност 50 MW со годишно
производство од 110 GWh, дисконтна стапка од 5% и со најниски инвестиции од
800 евра/KWh, па се до 11,26 c€/KWh за случај 50_90_10 при инсталирана
моќност од 50 MW со годишно производство од 90 GWh, дисконтна стапка од 10%
и со највисоки инвестиции од 1600 евра/KW.
Со изборот на сите варијанти на градба на ветерна електрана од двете
(табели 6.8 и 6.9) се опфаќа дијапазон на техно-економски параметри на ветерни
фарми на погодни локации во Македонија. Секако дека економски поповолна
варијанта е онаа која има повисока инсталираност на ветерна електрана со
поголемо производство, но секако и пониска дисконтна стапка, бидејќи во
формирање на производна цена на електрична енергија доминираат само
инвестиционите трошоци.
Производната цена на електрична енергија најповеќе зависи од
инвестициите, меѓутоа и дисконтна стапка има значително влијание врз цената.
Од резултатите претставени во (табелите 6.8 и 6.9) и на (сликите 6.11 и 6.12)
може да се заклучи дека ветерна електрана од 50 MW со производство од 110
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GWh производната цена на електрична енергија е пониска од повластената
тарифа од 8,9 c€/KWh во целиот дијапазон на анализираните параметри.
Според последната Студија направена за локацијата Богданци А, цената
по инсталирана моќност само за ветерната турбина изнесува околу 1100 евра/
KW. Дополнителните трошоци во инвестицијата зависат од самата локација како,
инфраструктурни зафати (патишта и пристапни транспортни коридори),
монтирање и демонтирање на кранот заедно со градежните работи за
поставување на ветерните турбини, електрична опрема и разводна постројка со
поврзување на електрична енергетска мрежа, самиот транспорт на опремата и
осигурување. Овие сите дополнителни трошоци можат да достигнат и до 30% од
вкупната инвестиција на ветерна електрана, така што со последните проценки на
вкупната инвестиција може да достигне околу 1500 евра/ KW.
Со производство од 110 GWh годишно, оваа електрана би произведувала
електрична енергија по цена од околу 7 c€/KWh.

6.9. Парк на ветерни електрани „Богданци“
Во февруари 2014 година заврши изградбата на Паркот на ветерни
електрани „Богданци“, прв ваков објект во Република Македонија, што го користи
ветерот како погонска сила за производство на електрична енергија.
Подигнувањето и монтажата на ветерници на локацијата Ранавец заврши на 20
февруари со што и официјално е заокружена најтешката фаза од изградба која
траеше 76 дена. Кон крајот на март 2014 година беше спроведена координирана
операција на трите енергетски компании ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВН за приклучување
на ветерниот парк на електропреносната мрежа преку трафостаницата
Валандово. Со тој зафат се создадоа потребните предуслови да започне
тестирањето на комплетна опрема преку пробно производство на електрична
енергија што почна на почетокот на април кога беа испорачани и првите киловатчасови кон електроенергетскиот систем на Република Македонија.

Слика 6.13: Паркот на ветерни електрани „Богданци“
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Турбините се производство на Сименс-Данска и се вбројуваат меѓу
најдобрите во својата класа. Инсталираната моќност на секоја од нив е 2,3 MW,
висината на столбот изнесува 80 метри, а дијаметарот на елисата изнесува 93
метри. Паркот на ветерни електрани „Богданци“ се очекува да испорачуваат
најмалку 100 GWh природно одржлива енергија, што на годишно ниво е доволно
за снабдување на домаќинствата на преку 60000 граѓани на Република
Македонија. Истовремено тие ќе ја зголемат инсталираната моќност за 36,8 MW.

7. ЕНЕРГИЈА НА БИОМАСА
7.1. Видови и основно значење на биомаса
Биомасата е биоразградлив дел на производите, отпадот и остатокот од
земјоделското производство (растително и животинско потекло) шумарството и
сродни индустрии. Енергијата од биомасата доаѓа во цврста, течна (пр. биодизел,
биоетанол, биометанол) и гасовита состојба (пр. биогас, гас од гасификација на
биомасата и отпаден гас).
Биомасата е обновлив извор на енергија, а општата поделба е на: дрвна,
недрвна и од животински отпад, при што може да се разликуваат:


дрвна биомаса (остатоци од шумско отпадно дрво)



дрвна одгледувана биомаса (брзорастечки дрва)



недрвна одгледувана биомаса (брзорастечки алги и трева)



остатоци и отпадоци од земјоделството



животински отпад и остатоци



градски и индустриски отпад

Биомасата има значително место во енергетскиот биланс на Република
Македонија. Таа учествува со 166 ktoe (1930 GWh, 6950 TJ), што изнесува 11,5%
од вкупно произведената енергија во Република Македонија (2006 година),
односно 6% од вкупно потрошената примарна енергија и 9,5% од потрошената
финална енергија. Биомасата за согорување е застапена со 59% во
искористувањето на обновливите извори во Македонија.
Промотивни активности за биомасата за согорување главно се насочени
кон:


Програми за стимулирање на мали и средни индустрии за производство на
уреди за согорување на биомаса со висок коефициент на корисно дејство;



Субвенционирање за замена на старите и набавка на нови ефикасни
уреди за согорување, особено на социјалните слоеви од населението;



Мерки за намалување на загубите од сеча;



Мерки за намалување на неевидентираната потрошувачка;
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Техничка поддршка и помош во изнаоѓање на кредитори и инвеститори за
првата пилот постројка на термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) на отпадна
биомаса и првата пилот постројка (ТЕ-ТО) во некоја од компаниите за
преработка на дрво и изработка на дрвни производи.

Биомаса

Јаглерод диоксид

Нови растенија за биомаса
Конвенционална биомаса

Остатоци и
отпад
Депонија

Гориво/
топлина/
електрична
енергија

Остатоци од
земјоделството

енергија од
Производи
фосилно
гориво Дрвни производи,

енергија или храна,
суровина за
хемикалии

Слика 7.1: Кумулативна CO2 неутралност (доколку сечењето е усогласено со
прирастот-еколошки е прифатливо)
Главна предност во користењето на биомасата како извор на енергија се
обилните потенцијали, не само во поглед на засадените растителни култури, туку
и во отпадните материјали во земјоделството и прехранбената индустрија.
Гасовите кои настануваат со употреба на биомасата можат исто така да се
употребат во производството на енергија. Предноста на биомасата во однос на
фосилните горива е неспоредливо помала емисија на штетни гасови и отпаден
материјал. Се смета дека загадувањето на атмосферата со CO2 при употребата
на биомасата како гориво е занемарливо, со оглед да количината на емитиран
CO2 при согорување е еднаква на количината апсорбиран CO2 при раст на
растението (слика 7.1) доколку сечењето и прирастот на дрвената маса се во
одржлив однос-1 хектар шумска површина годишно апсорбира еднаква количина
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CO2 која се ослободува при горење на 88000 литри масло за горење или 134000
m3 природен гас.
Меѓутоа, со согорување на биомаса се создаваат и други загадувачки
гасови на отпадна вода. Само во големите погони е исплатливо градење на
уреди за рециклирање на отпадот, додека во помалите тоа не е исплатливо, па
се поставува прашањето колку е тоа во еколошка смисла профитабилно. Освен
тоа, собирањето, транспортот и складирањето, на биомасата е многу скапо што е
уште еден недостаток на оваа технологија.
Користењето биомаса овозможува и вработување (отворање нови и
задржување на постојните работни места), зголемување на локалните и
регионални стопански активности, создавање дополнителен приход во
земјоделството, шумарството и дрвната индустрија со продажба на биомасатагориво (се проценува дека во 2005 година на работите на производството на
биомаса и нејзиното користење за енергија на подрачјето на Европска Унија биле
вработени преку половина милион луѓе).
Добивање на енергија од постојните видови биомаса и примена за
производство на електрична енергија, топлина, но и за движење на автомобилот
т.е. како гориво:


дрвна биомаса (шумска биомаса и биомаса од дрвна индустрија).



недрвна биомаса т.е. биомаса од земјоделството(стебла од пченка,
сончоглед, слама, коски од вишни, кора од јаболка, винова лоза и.т.н).



биогас (смеса на гасови кои настануваат со ферментација на
биоразградлив материјал без кислород). Тој е смеса CH4 (40-75%) CO2 (2560%) и 2% други гасови: (H2, H2S и CO).



алкохолно гориво (етанол) настанува со хидролиза на скроб во шеќер кој
може да ферментира. Технологијата за производство на етанол е
ферментација во печка со обичен квасец за производство (8-10)% алкохол
по (24-72) h ферментација. Притоа следува дестилација на алкохол во
неколку фази и добивање 95% етанол. За произведување чист етанол кој
се употребува со бензин, се додава бензин и се добива 99,8% етанол.



биодизел е комерцијално име под кое е метил-естер, без додавање на
минерално дизелно гориво, се наоѓа на пазарот на течни горива и се
продава на крајните потрошувачи. Тоа е стандардизирано течно
неминерално гориво, неотровно, биоразградно надоместување за
минерално гориво, а може да се произведе од растително масло,
рециклирано отпадно масло за јадење или од животински масти со процес
на естерификација при што како спореден производ настанува глицерол.



енергија на отпад со термичка обработка на отпадот со согорување и
произведување на биогас од депониран отпад со современи уреди при
процес на таканаречена анаеробна ладна обработка на отпадот.
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7.2. Електрани на биомаса
Електраните
на
биомаса
имаат
голема
предвидливост
на
расположливоста на примарното гориво и особено поради фактот дека најголем
број од нив би биле когенеративни постројки не создаваат проблеми во работата
на електроенергетскиот систем и за нив не треба да има глобално ограничување.
Границата до која електраните на биомаса можат да користат повластена
тарифа е определена врз основа на (ограничениот) потенцијал и е поставена на
10 MW за целиот систем, односно на 3 MW за секој објект одделно.
Според постојаната регулатива електраните на биомаса можат да
користат повластени тарифи за производство на електрична енергија од 90
€/MWh за инсталирана моќност до 1000 KW и 110 €/MWh за инсталирана моќност
помеѓу (1000-3000) KW.
Кога станува збор за овој тип на постројки треба да се има предвид дека
секундарната законска регулатива, прецизно ја ограничува примената на
повластени тарифи само на дрвен (шумски и индустриски) и земјоделски отпад,
т.е. овозможува користење на огревно дрво за производство на електрична
енергија (и топлина) по повластени тарифи.

7.3. Когенерација
Поради зголемување на степенот на корисно дејство се употребува
когенерација (истовремено производство на топлинска и електрична енергија),
при што е потребен потрошувач на енергија (пр. шумска индустрија). Малите
когенерациски електрани се повеќенаменски објекти, кои од фосилните горива и
биомаса со постапка на когенерација произведуваат електрична и топлинска
енергија, а во одредени случаи се произведува ладна вода за потребите за
ладење. Горивата за погон на малите когенерациски електрани се гасовити,
течни и цврсти. Топлинската моќност зависи од видот на енергетскиот агрегат и
се движи во граница од (20-20000) KW.
Основна предност на малите когенерациски електрани во однос на
одвоеното производство на електрична и топлинска енергија е намалување на
трошокот за гориво за производство на наведените енергии, а со тоа и
намалување на загадување на околината. При одвоено производство на
електрична и топлинска енергија можно е да се постигне со вкупен степен на
корисно дејство до 50% (големи загуби при одвоено производство на електрична
енергија). Во когенерациските постројки тој вкупен степен на корисно дејство
расте и до 80%.
Покрај предноста на когенерациско производство на енергија, со
користење на мали когенерациски електрани (што е особено чест случај кај
биомаса) се намалува преносот на поголема далечина, бидејќи топлината и
струја се произведуваат за околно прифатлива потрошувачка. Топлината се
предава во објектот или во блиската топлинска мрежа. Електричната енергија
исто така се употребува во објектот, а вишокот се испорачува во постоечката
локална нисконапонска или среднонапонска мрежа.
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Предноста на малите когенерациски електрани е во модуларната изведба,
па големината на малите когенерациски објекти може да се прилагоди на
порастот на потрошувачка на електрична и топлинска енергија со степен на
градење, односно со дополнителни модули. Постојните топлински и резервни
електрични агрегати можат да се доградат, односно реконструираат во мали
когенерациски електрани. Во предност на малите когенерациски електрани може
уште да се набројат релативно мали дополнителни вложувања исплатливи за
неколку години. Локацијата е редовно во кругот на индустриски или јавни објекти
што го олеснува вадењето на дозвола и краток рок на градбата, краткиот рок на
изградба поради модалната изведба.
Меѓутоа когенерацијата не е исплатлива во сите услови. Таа е исплатлива
за одговарачката комбинација на потрошувачката на електрична и топлинска
енергија. Бидејќи вишокот на електрична енергија во секој момент е можно да се
продаде на електроенергетскиот систем до моќност 5 MW, тогаш топлинското
оптоварување е определено за исплатливи мали когенерациски електрани. Ако
топлинското производство трае повеќе од (3000-5000) часа годишно се очекува
исплатливост на когенерацијата.
Најинтересни објекти за примена на когенерација се оние кај кои
топлинската енергија се троши што подолго во текот на денови, месеци и години.
Исто така се интересни и случаи каде има отпадно гориво, каде што има
различни видови биогас (отпаден, дестилациски и сл.), дрвен отпад.
7.3.1. Гаснотурбинска когенерација
Гаснотурбинска когенерација се базира на гасно турбински отворен
циклус, кој во спрега со генераторот произведува електрична енергија. На (слика
7.2) прикажана е шема на гаснотурбинска когенерација.
Излез

Гориво

Пареа (врела вода)
Потрошувачи на топлина
Разменувач на топлина

КС
Комора за
согорување

Електрична енергија

Компресор
Гасна
турбина
Воздух

Слика 7.2: Шема на гаснотурбинска когенерација
Гасната турбина се применува кај конципирање на мали когенерациски
електрани најчесто со поголема моќност, над 1 MW. Гасната турбина се одликува
со голема корисност, мало загадување на околината, голема сигурност, ниска
цена на изградба, потребен е мал простор можност за модулна изведба, кратко
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време до полна моќност. Во (табела 7.1) се прикажани значајни гаснотурбински
агрегати за когенерација.
Табела 7.1: Значајни гаснотурбински агрегати за когенерација.
Електрична
моќност на
агрегатот [Kwe]

Специфична
потрошувачка на
топлина [kj/KWh]

Корисна
топлинска
моќност [KW]

Гориво

25-150

12000-10000

40-200

масло за горење

200-1000

10000-8000

250-1200

масло за горење, гас

1000-2500

9000-8500

1200-2600

масло за горење, гас

2500-5000

8500-7500

2600-5000

масло за горење, гас

7.3.2. Термомоторна когенерација
Термомоторна когенерација се заснова на моторите со внатрешно
согорување (Otto и Diesel) кои во спрега со генераторот произведуваат
електрична енергија, а со користење на отпадната топлина на излезните гасови и
разладната вода произведуваат и топлина во облик на врела вода, и/или пареа.
На (слика 7.3) прикажана е шема на термомоторна когенерација.
Оџак

Електрична енергија
Агрегати

Вршни
котел

Топлински
акум.

Потрошувач

Гориво

Слика 7.3: Шема на термомоторна когенерација
Термомоторите се применуваат во широк дијапазон на моќност од 10 KW
до неколку MW. Температурното ниво на корисна топлина за примена на
термомоторите е до максимално 115°C, а најповолни е до 80°C. Позитивната
особина како на пример (високата корисност до 50%), големата сигурност,
лесното одржување, малата тежина и потребен простор, подвижната изведба,
доброто однесување при делумно оптоварување, краткото време до полна
моќност, доведоа до брз продор на термомоторите во подрачјето на
когенерација.
Термомоторите за мали когенерациски електрани се појавуваат во две
основни изведби: гасни мотори и дизел мотори. Гасните мотори најчесто се
применуваат за помали единици, а ги користат сите видови гасни горива од
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природен гас до разни видови биогас. Во мали когенерациски електрани се
применуваат два вида гасни мотори: модифицирани автомотори и индустриски
гасни мотори. Во (табела 7.2) и (табела 7.3) се прикажани значајни когенерациски
агрегати на основа на модифицирани автомотори и на основа на индустриски
гасни мотори.
Табела 7.2: Значајни когенерациски агрегати на база на модифицирани автомотори
Електрична
моќност на
агрегатот [Kwe]

Специфична
потрошувачка на
топлина [kj/KWh]

Корисна
топлинска
моќност [KW]

Гориво

15

12960

39

гас

38

12900

70

гас

75

12400

130

гас

145

12160

265

гас

Табела 7.3: Значајни когенерациски агрегати на база на индустриски гасни мотори
Електрична
моќност на
агрегатот [Kwe]

Специфична
потрошувачка на
топлина [kj/KWh]

Корисна
топлинска
моќност [KW]

Гориво

25-150

13000-11000

50-250

гас

200-1000

12000-10000

350-1400

гас

1000-2500

10500-9500

1400-3500

гас

2500-5000

10000-9500

3500-7000

гас

Когенерациски модул на база на дизел мотор се изведуваат во широк
дијапазон на електрична моќност од 25 KW до 5000 KW. Во подрачје на помала
моќност се со подвижни изведби. Во (табела 7.4) прикажани се значајни
когенерациски агрегати на база на дизел агрегати.
Табела 7.4: Значајни когенерациски агрегати на база на дизел агрегати
Електрична
моќност на
агрегатот [Kwe]

Специфична
потрошувачка на
топлина [kj/KWh]

Корисна
топлинска
моќност [KW]

Гориво

25-150

12000-10000

40-200

масло за горење

200-1000

10000-8000

250-1200

масло за горење, гас

1000-2500

9000-8500

1200-2600

масло за горење, гас

2500-5000

8500-7500

2600-500

масло за горење, гас

7.3.3. Паротурбинска когенерација
Паротурбинската когенерација се заснова на противпритисна или
кондензациона турбина со одземање на пареа од турбината, која во спрега со
генераторот произведува топлинска и електрична енергија. За производство на
топлинска енергија се употребува топлина од кондензација на пареата, која инаку
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би морала да се одведи со разладна вода. На (слика 7.4) е прикажана
паротурбинска когенерација.
Излез

Пареа
Електрична
енергија

Гориво
Воздух

Парна
турбина

Парен
котел

Пареа

Напојна
вода

Топла вода

Пареа

Разменувач на топлина
Додадена вода

Кондензат

Слика 7.4: Шема на паротурбинска когенерација
Паротурбинската когенерација е оправдана за употреба на цврсто гориво:
јаглен, дрвни отпадоци и биомаса, но како локални извори. Котлите за
производство на пареа во паротурбински постројки се делат на: котел ложен на
јаглен, дрвни отпадоци и биомаса. Во (табела 7.5) прикажани се паротурбински
постројки за когенерација.
Табела 7.5: Значајни паротурбински агрегати за когенерација
Електрична
моќност на
агрегатот [Kwe]

Специфична
потрошувачка на
топлина [kj/KWh]

Корисна
топлинска
моќност [KW]

Гориво

до 1000

25000-20000

до 5000

биомаса, јаглен

1000-2500

21000-16000

5000-10000

биомаса, јаглен

2500-5000

17000-13000

10000-20000

биомаса, јаглен

ЗАКЛУЧОК
Со искористување на потенцијалот од обновливи извори на енергија
(сончева енергија, хидроенергија, ветерна енергија и биомаса) во Република
Македонија за производство на електрична енергија се добиваат големи
придобивки како: независност од увоз на електрична енергија, национална
сигурност, влијае на националната економија, се создаваат нови работни места
(со изградба на соларни термоелектрични централи, фотонапонски централи,
хидроцентрали, ветерни електрани и електрани на биомаса), чиста енергија (со
користење на обновливи извори на енергија е пат кон почиста животна средина).
Обновливите извори на енергија, со исклучок на големите хидроцентрали,
по правило, не се концентрирани и можат да се искористат за производство на
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електрична енергија во помали производни единици распространети на голема
површина и многу поблиску до потрошувачите.
Дисперзирањето на производните капацитети и нивното приклучување на
дистрибутивните мрежи и доближување до потрошувачите ги намалува загубите
на електрична енергија во мрежата и ја подобрува сигурноста во напојувањето.
Но, од друга страна, овој концепт создава дополнителни проблеми во
управувањето и водењето на системите од технички и економски аспект.
Проблемите од техничка природа се должат, пред се, на тоа што кога значителен
процент од производните капацитети се дисперзирани и приклучени на
дистрибутивната мрежа, се усложнува начинот на управување и заштита на
опремата во преносните дистрибутивни системи. Дополнителни проблеми од
економска природа се резултат на релативно големата непредвидливост или
нерамномерност во расположливоста на обновливите извори, што наметнува
потреба за дополнителни производни капацитети од „класичен тип“.
Соларните термоелектрични централи во споредба со конвенционалните
ТЕЦ на фосилни горива не продуцираат јаглерод диоксид (CO2), што ги прави
потполно прифатливи од еколошки аспект. За разлика од другите технологии за
искористување на обновливите извори на енергија (фотоволтаици, ветерници),
соларните термоелектрични централи можат да го прилагодат производството
кон дневните промени на оптоварување на потрошувачите. Имаат можност за
вклучување на топлинската енергија во систем за складирање (пример: тенкови
со стопена сол или течен флуид), овозможувајќи да се продолжи работата и во
облачни денови и по зајдисонце.
Единствен недостаток кој ја спречува масовната употреба на
фотоволтаици е се уште високата цена на производство, но постојаното
усовршување на оваа технологија и масовното производство драстично ги
намалуваат производните трошоци. Електричната енергија добиена од
фотоволтаици е многу повисока од сегашната цена на електрична енергија од
дистрибутивната електрична мрежа во Република Македонија, така да од
економска гледна точка, без поддршка од државата во облик на разни даночни
олеснувања и субвенции, инсталација на фотонапонски систем е неоправдана
инвестиција.
Постојните хидроелектрани во Република Македонија се со вкупна
инсталирана моќност од околу 579 MW од кои 552 MW се големи хидроелектрани,
а 27 MW се мали хидроелектрани. Предвидените хидроелектрани кои треба да се
изградат во наредниот период во Република Македонија се со вкупна
инсталирана моќност од околу 1060 MW од кои 960 MW се големи
хидроенергетски капацитети (инвестициите за сите објекти се проценети на околу
1530 милиони евра), а околу 100 MW се мали хидроелектрани.
Просечните брзини на ветерот на разгледуваните локации за градба на
ветерна електрана во Република Македонија изнесуваат од (6,7-8,5) m/s што
според искуствата можат да бидат погодни за градба на ветерна електрана. За
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изградба на ветерни електрани има 6 најповолни локации во Република
Македонија со вкупно инсталирана моќност од околу (150-180) MW што изнесува
околу 10% од сегашната вкупно инсталирана моќност на електроенергетскиот
систем во Република Македонија. Очекуваното производство би изнесувало од
(300-360) GWh. Заради стохастичката природа на појава на ветрови со
непредвидлив интензитет, ветерните електрани во електроенергетскиот систем
се третираат како извори кои можат да дадат дополнителна енергија, но не може
да се смета на ангажирање на нивната моќност во планирањето. Земајќи ги во
предвид сите фактори, од аспект на сигурно работење на електроенергетскиот
систем, најдобро е инсталираната моќност на ветерни електрани во системот да
биде 10% од вкупната инсталирана моќност на останатиот електроенергетски
систем составен од термоелектрани и хидроелектрани. Динамиката на градба и
вклучување на ветерни електрани, треба соодветно да ја прати изграденоста на
целиот електроенергетскиот систем на Република Македонија.
Електраните на биомаса не создаваат проблеми во работата на
електроенергетскиот систем, бидејќи имаат голема предвидливост во
расположливоста на примарното гориво и за нив не треба да има глобално
ограничување.
Во Република Македонија е прифатен системот за стимулација на
производството на електрична енергија од обновливи извори преку повластени
тарифи и издавање на гаранции за потекло на произведената електрична
енергија.
Во светот неспорно е созреана свеста и јасно е изразена желбата,
еколошкото наследство што ќе им го оставиме на идните генерации да не биде
помало од она што го наследивме. Штедејќи на трошоците за зачувување на
животната средина значително ќе ги зголемиме трошоците што ќе ги платат
идните генерации за нејзина обнова.
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