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Стратэгічнае энергазабеспячэнне цэментнай  
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У пошуках альтэрнатывы

За 2001–2010 гады энергаёміс-
тасць ВУП Беларусі знізілася 
больш як на 35 %. Разам з тым 
удзельнае спажыванне энерге- 
тычных рэсурсаў у народнай  
гаспадарцы краіны працягвае 
заставацца ў 1,5–1,8 раза вы- 
шэйшым у параўнанні з разві-
тымі дзяржавамі свету. Гэта дае  
магчымасць зрабіць выснову,  
што ў Беларусі яшчэ ёсць іс-
тотны патэнцыял для працы па 
энергазберажэнні.
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п р а  а ў т а р а

Д зяржаўнай комплекснай праграмай ма- 
дэрнізацыі асноўных вытворчых фон-

даў Беларускай энергетычнай сістэмы, энер- 
газберажэння і павелічэння долі выкарыс-
тання ў рэспубліцы ўласных паліўна-энер-
гетычных рэсурсаў на перыяд да 2011 года 
[1] ставілася задача: знізіць энергаёміс- 
тасць ВУП на 31 % у параўнанні з узроўнем 
2005 года. Каб дасягнуць такіх паказчыкаў, 
у 2010 годзе трэба было зменшыць энерга- 
ёмістасць ВУП мінімум на 10 %, аднак, па-
водле статыстычных даных, за мінулы год 
было дасягнута зніжэнне на 0,6 %, а за пе-
рыяд 2006–2010 гадоў энергаёмістасць ВУП 
знізілася на 25,3 % [2].

Актуальнасць ацэнкі альтэрнатыў энер- 
гетычнага забеспячэння вытворчасці ў цэ- 
ментнай прамысловасці Беларусі тлума-
чыцца, па-першае, працяглым падаражан- 
нем паліўна-энергетычных рэсурсаў (ПЭР),  

якія выкарыстоўваюцца эканомікай Бе-
ларусі, і, па-другое, звязаным з гэтым вы-
рашэннем праблем выпрацоўкі і рэаліза-
цыі эфектыўных стратэгій энергетычнай 
бяспекі вытворча-гаспадарчай дзейнасці 
прадпрыемстваў краіны ў цэлым і цэмент-
най прамысловасці ў прыватнасці.

Намі атрыманы пэўныя разліковыя да-
ныя аб узроўнях эфектыўнасці будаўніцтва 
новай тэхналагічнай лініі па вытворчасці 
цэменту на адным з прадпрыемстваў айчын-
най цэментнай прамысловасці ў залежнасці 
ад варыянтаў энергазабеспячэння яго вы-
творчасці.

Ва ўмовах выканання патрабаванняў 
па дыверсіфікацыі паліўна-энергетычнага 
балансу краіны ў кірунку скарачэння энер- 
гаёмістасці валавога ўнутранага прадукту  
перад прадпрыемствамі нацыянальнай эка- 
номікі і, у прыватнасці, перад цэментнымі 
заводамі востра паўстае пытанне па cкара- 
чэнні выдаткаў ПЭР, якія ідуць на тэхнала-
гічныя мэты вытворчасці прадукцыі.

Магчымы напрамак памяншэння энер-
гаёмістасці прадукцыі на прадпрыемствах 
цэментнай прамысловасці Беларусі – скара-
чэнне ўдзельнага расходу прыроднага газу  
за кошт пераходу на вугальнае паліва альбо 
за кошт укаранення кагенерацыйных крыніц 
энергіі, якія адначасова выпрацоўваюць 
электрычную і цеплавую энергію.

У Беларусі за 1990–2010 гады ў струк-
туры кацельна-пячнога паліва значна па- 
вялічылася і стала пераважаць доля пры-
роднага газу. Па выніках 2010 года яго 
ўдзельная вага склала 82,9 % [3], што амаль 
у 2 разы перавышае ўзровень 1990 года  
(42 %). Доля мазуту за гэты тэрмін ска-
рацілася з 48 да прыкладна 6 %. Удзельная  
вага іншых відаў паліва, пераважна мяс-
цовых, – драўнянага паліва, торфу, гару-
чых адходаў вытворчасці і другасных энер-
гарэсурсаў складае каля 10 %.

У паліўна-энергетычным балансе  
ААТ «Краснасельскбудматэрыялы» ў пер-
шай палове 2011 года на долю прыроднага 
газу прыпадала каля 76,3 %, на долю элек-
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трычнай энергіі – 22 %. Падобная сітуацыя 
назіраецца на астатніх прадпрыемствах цэ-
ментнай прамысловасці Рэспублікі Бела- 
русь. За гэты ж перыяд у паліўна-энер- 
гетычным балансе ВРУП «Крычаўцэмент- 
нашыфер» доля прыроднага газу скла-
ла 73,9 %, электраэнергіі – 24,4 %. На  
ВРУП «Беларускі цэментны завод» за кошт 
выпрацоўкі больш таннай электраэнергіі  
на ўласнай газатурбіннай устаноўцы адбы- 
лося значнае эканамічна абгрунтаванае 
зрушэнне паліўна-энергетычнага балансу: 
прыродны газ – 95,4 %, электраэнергія – 
4,1 %.

Як бачым, цэментная прамысловасць –  
адна з найбольш энергаёмістых галін са спа-
жываннем каля 250 кг умоўнага паліва на 1 т 
цэменту. Для параўнання: у развітых краінах 
свету гэты паказчык у 1,5–2 разы меншы. 
Традыцыйныя віды паліўна-энергетычных 
рэсурсаў яе прадпрыемстваў – прыродны 
газ, электрычнасць, цеплавая энергія.

Альтэрнатыўнымі відамі паліўна-энер-
гетычных рэсурсаў, якія забяспечваюць 
патрэбы асноўнай вытворчасці цэментнай 
прамысловасці Рэспублікі Беларусь, у па-
тэнцыяле могуць быць вугальнае паліва і  
кагенерацыйныя крыніцы энергіі. Дарэчы,  
апошні від ужо выкарыстоўваецца нека-
торымі прадпрыемствамі цэментнай галі- 
ны, а з 30 жніўня 2011 года работа печы № 2  
ВРУП «Беларускі цэментны завод» ажыц-
цяўляецца на пылавугальным паліве.

Перавага вугалю ў параўнанні з пры-
родным газам – у ніжэйшай цане. Разам 
з тым рэаліі апошніх гадоў даюць магчы-
масць гаварыць пра тое, што адзначаюцца 
пэўныя тэндэнцыі збліжэння тарыфаў на 
вугаль і прыродны газ, якія ставяць пад 
сумненне сярэднетэрміновыя перспекты-
вы пераходу прадпрыемстваў цэментнай 
прамысловасці краіны на выкарыстанне ў 
галоўным тэхналагічным працэсе пылаву-
гальнага паліва замест прыроднага газу.

Выкананыя беларускімі спецыялістамі 
разлікі рассейвання забруджвальных рэ-
чываў паказалі, што ў выпадку ўвядзення 
ў эксплуатацыю вуглепадрыхтоўчага ад-
дзялення без ажыццяўлення дадатковых 
прыродаахоўных мерапрыемстваў кан-
цэнтрацыя забруджвальных рэчываў і груп 
сумацыі ў прыземным пласце атмасферы на 
мяжы санітарна-ахоўнай зоны перавысіць 
гранічна дапушчальную канцэнтрацыю.

Такім чынам, размяшчэнне новага вугле-
падрыхтоўчага абсталявання і перавод прад-
прыемстваў цэментнай прамысловасці на 
пылавугальнае паліва без ажыццяўлення 
дадатковых дарагіх прыродаахоўных ме-
рапрыемстваў акажа негатыўны ўплыў на 
навакольнае асяроддзе.

У той жа час кагенерацый-
ныя ўстаноўкі высокаэфектыўна 
выкарыстоўваюць першасную 
крыніцу энергіі – газ – для атры-
мання дзвюх формаў энергіі: це-
плавой і электрычнай. Галоўная 
перавага кагенерацыйнай элек-
трастанцыі перад звычайнымі 
цеплаэлектрастанцыямі ў тым,  
што пераўтварэнне энергіі тут  
адбываецца з большай эфектыў-
насцю. Адметнай асаблівасцю га- 
запоршневых генератарных уста-
новак з’яўляецца магчымасць ра-
боты на паліўным газе нізкага 
ціску без уладкавання агрэгата 
дадатковым газадаціскным аб-
сталяваннем або падвядзення ма-
гістральнага газу высокага ціску. 

Праграмай сацыяльна-эканамічнага раз- 
віцця Рэспублікі Беларусь на 2006–2010 га-
ды [4] і Дырэктывай № 3 у ліку найваж-
нейшых праблем і фактараў-абмежаван-
няў эканамічнага росту на сучасным этапе 
сацыяльна-эканамічнага развіцця акрэс-
лена высокая энергаёмістасць прадукцыі 
і недастатковая забяспечанасць паліўна-
энергетычнымі рэсурсамі (каля 85 % энер-
гарэсурсаў імпартуецца), што адмоўным 
чынам адбіваецца на канкурэнтаздольнас-
ці беларускіх тавараў [5].

Увогуле значэнне энергазберагальнай па-
літыкі для Беларусі цяжка пераацаніць. Ва 
ўмовах, калі значная частка бюджэту краіны 
расходуецца на куплю энерганосьбітаў, эка-
номія паліўных і энергетычных рэсурсаў 
з’яўляецца адным з надзвычай важных 
прыярытэтаў дзяржаўнай стратэгіі развіцця 
на перспектыву. Цяперашнім часам у энер- 
гетыцы Рэспублікі Беларусь прасочваец-
ца ўстойлівая тэндэнцыя павелічэння вы-
творчасці і спажывання энергіі. Нават з 
улікам істотных структурных змяненняў у  
прамысловасці і пераходу на энергазбера-
гальныя тэхналогіі патрэбнасці ў цепла-  
і электраэнергіі ў найбліжэйшыя дзеся-
цігоддзі будуць павялічвацца.

Будаўніцтва  
новай тэхнала-

гічнай лініі 
ў ААТ «Красна-

сельскбуд- 
матэрыялы».  

Чэрвень 2011 года
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Назва паказчыка
эфектыўнасці

Значэнне паказчыка эфектыўнасці 
для варыянта энергазабеспячэння

Пры-
родны 

газ

Вугаль (у пра- 
цэнтах да 

ўзроўню вары-
янта «прырод-

ны газ»)

Кагенерацыйныя 
крыніцы (у пра-

цэнтах да ўзроўню 
варыянта «пры-

родны газ»)

1. Чысты дыскантаваны 
даход, млн. долараў 100 31 152

2. Просты тэрмін 
акупляльнасці праекта 100 109 95

3. Дынамічны тэрмін 
акупляльнасці праекта 100 123 90

4. Унутраная норма 
даходнасці, % 100 79 111

5. Індэкс даходнасці 100 86 108

э к а н о м і к а

Існуючыя праблемы ў энергетычным 
комплексе краіны прымушаюць задумац-
ца аб альтэрнатыўных крыніцах электра- 
энергіі. Такімі крыніцамі могуць быць аўта- 
номныя цеплаэлектрастанцыі (кагенера-
цыйныя ўстаноўкі). Спецыялісты адзнача-
юць, што пры якаснай рэалізацыі праектаў 
па ўкараненні кагенерацыйных установак 
сістэма кагенерацыі здольная выпрацоўваць 
энергію, сабекошт якой да 7 разоў меншы, 
чым яе ж цана пры куплі ў канцэрна «Бел-
энерга». Акрамя таго, узровень шкодных 
выкідаў у навакольнае асяроддзе ад кагене-
рацыйных установак на парадак ніжэйшы за 
ўзровень выкідаў буйных электрастанцый.

Такім чынам, на прыкладзе аднаго з прад- 
прыемстваў айчыннай цэментнай прамы-
словасці ў рамках рэалізацыі на гэтым прад- 
прыемстве інвестыцыйнага праекта па будаў-
ніцтве новай тэхналагічнай лініі па выпуску 
цэменту былі ацэнены альтэрнатывы энер- 
гетычнага забеспячэння вытворчасці.

У якасці альтэрнатыўных стратэгій энер-
газабеспячэння разгледжаны тры варыян-
ты работы прадпрыемства: на прыродным 
газе, на вугалі, з выкарыстаннем кагенера-
цыйнай устаноўкі. Непасрэдна самім інвес- 
тыцыйным праектам, актуальнасць рэаліза-
цыі якога абгрунтоўваецца задачамі кіраў-
ніцтва Беларусі па павелічэнні вытворчых 
магутнасцей цэментных заводаў краіны да  
9,5–10 млн. т у год, прадугледжваецца бу- 
даўніцтва і ўвод у дзеянне новай тэхнала-
гічнай лініі па вытворчасці цэменту «сухім» 
спосабам магутнасцю 1800 тыс. т у год.

Адным з асноўных аспектаў, якому пры 
ацэнцы альтэрнатыў энергетычнага забес-
пячэння вытворчасці была нададзена ад-
мысловая ўвага, з’яўлялася фарміраванне 
выдаткаў на ПЭР для вытворчасці цэмен-
ту. Пры прагназаванні цэн на прырод-
ны газ, электраэнергію былі прыняты да 
ўвагі сусветныя тэндэнцыі развіцця рынку 
энергарэсурсаў і тэмпы росту тарыфаў на 
падставе дасягнутых дамоўленасцей паміж 
урадам Беларусі і адміністрацыяй ААТ «Газ-
прам» Расійскай Федэрацыі, у адпаведнасці 
з якімі ў 2010 годзе цана на газ склала 90 %,  
а ў 2011 – 100 % еўрапейскага ўзроўню. 
Змяненне цэн на вугаль на працягу ўсяго 
разліковага перыяду прадугледжвалася 
такім жа, як і на блакітнае паліва. Зыход-
ны тарыф на вугальную сыравіну быў пры-
няты па даных, прадстаўленых адным з 

прадпрыемстваў беларускай цэментнай 
прамысловасці, з улікам выдаткаў на дас-
таўку і разгрузку, ацэненых экспертным 
шляхам на аснове інфармацыі з афіцыйна-
га сайта Беларускай чыгункі. На 2011 год 
было прадугледжана падвышэнне тарыфу 
на электраэнергію на 5 %.

Пры правядзенні ацэнкі альтэрнатыў 
энергетычнага забеспячэння вытворчасці 
адпускныя цэны на цэмент прагназаваліся 
на падставе даных прадпрыемства. Рост 
адпускных цэн на цэмент планаваўся на 
15 % штогод да 2014 года ўключна. Разлікі 
ажыццяўляліся ў доларах ЗША пры стаўцы 
дыскантавання 14 % гадавых.

Табліца 1. Параў-
нальныя паказчыкі 

эфектыўнасці 
рэалізацыі праекта 

па будаўніцтве  
новай лініі па вы-

пуску цэменту 

Выканаўшы ацэнку эфектыўнасці рэа- 
лізацыі інвестыцыйнага праекта па будаў-
ніцтве новай лініі па выпуску цэменту для 
трох варыянтаў энергазабеспячэння прад-
прыемства, а менавіта: у выпадку работы 
прадпрыемства на прыродным газе, на ву- 
гальным паліве і на кагенерацыйных крыні- 
цах энергіі, былі зроблены наступныя вы-
сновы. Пры існуючай і спрагназаванай ды-
наміцы тарыфаў на ПЭР і прадугледжаных 
у разліках аб’ёмах капітальных выдаткаў на 
набыццё і ўвод у эксплуатацыю пылавугаль-
нага аддзялення і кагенерацыйных крыніц 
энергіі найболей выгаднай з эканамічнага і 
экалагічнага пунктаў гледжання стратэгіяй 
энергазабеспячэння вытворчасці цэменту на 
разгледжаным прадпрыемстве з’яўляецца 
ўкараненне кагенерацыйных крыніц энер- 
гіі. Гэта пацвярджаецца разліковымі па-
казчыкамі параўнальнай эфектыўнасці 
рэалізацыі інвестыцыйнага праекта для 
трох варыянтаў энергазабеспячэння прад-
прыемства, якія прадстаўлены ў табліцы 1.  
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Другое месца па ўзроўні эфектыўнасці зай-
мае варыянт, згодна з якім асноўная вы-
творчасць прадпрыемства будзе забяспеч-
вацца галоўным чынам за кошт прыроднага 
газу. Найменш выгадная з разгледжаных –  
стратэгія ўкаранення ў вытворчасць цэмен-
ту пылавугальнага аддзялення.

Трэба таксама адзначыць, што, акрамя 
выключна эканамічных выгод, стратэгічнае 
развіццё цэментнай прамысловасці Рэс-
публікі Беларусь, заснаванае на пашырэнні 
вытворчасці цэменту пры адначасовым 
скарачэнні яго энергаёмістасці за кошт 
укаранення кагенерацыйных установак, 
на нашу думку, мае шэраг іншых пераваг у 
параўнанні з магчымасцю выкарыстання ў 
якасці паліва вугалю і пэўныя недахопы. 

Па-першае, пры пераходзе з прыроднага 
газу на вугальнае паліва за кошт павелічэння 
ў прамысловых выкідах прадпрыемства 
канцэнтрацыі дыяксіду азоту і з’яўлення 
ў іх дыяксіду серы створыцца дадатковая 
негатыўная нагрузка на навакольнае асярод-
дзе, мінімізацыя якой звязана з узнікненнем 
новых фінансавых выдаткаў, якія ў згада-
ных тэхніка-эканамічных разліках улічаныя 
не былі. Пры выкарыстанні кагенерацый-
най устаноўкі ўдзельныя выкіды шкодных 
рэчываў на адзінку цэменту, наадварот, ска-
рачаюцца. Нездарма ў еўрапейскіх краінах 
Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва 
і развіцця на перыяд да 2030 года праг-
назуецца зніжэнне выкарыстання вугалю 
менавіта з-за таго, што ўрады гэтых краін 
праводзяць палітыку стрымлівання адносна 
гэтай сыравіны ў асноўным па меркаваннях 
экалагічнай бяспекі [6].

Па-другое, пры пераходзе на вугальнае  
паліва не вырашаецца пытанне дыверсіфі-
кавання паставак ПЭР на беларускія цэ-
ментныя прадпрыемствы: пастаўшчыком 
вугалю, як і прыроднага газу, найбольш ве-
рагодна, застаецца Расійская Федэрацыя.

Па-трэцяе, пры пераходзе на вугальнае 
паліва паўстае задача арганізацыі яго бес-
перабойных паставак на прадпрыемствы. 
Яе вырашэнне звязана з дадатковымі праб- 
лемамі: нарастальнай нагрузкай на Бела-
рускую чыгунку, магчымасцей якой па бес- 
перабойнай пастаўцы неабходных аб’ёмаў 
вугалю сур’ёзна ніхто не вывучаў. Па раз-
ліках атрымліваецца, што на забеспячэнне 
вытворчасці толькі аднаго цэментнага за-
вода трэба будзе кожны дзень пастаўляць 

амаль 19 чыгуначных вагонаў грузапады-
мальнасцю 70 т кожны.

Па-чацвёртае, арганізацыя выпуску цэ- 
менту на вугальным паліве патрабуе будаў-
ніцтва вуглепадрыхтоўчых аддзяленняў і 
складскіх памяшканняў для захоўвання 
запасаў вугалю, што звязана з неабходнас-
цю пошуку дадатковых вытворчых пля-
цовак. Пры будаўніцтве кагенерацыйнай 
устаноўкі выдаткі на арганізацыю складоў 
выключаюцца.

Такім чынам, стратэгічны напрамак за- 
беспячэння энергетычнай бяспекі вытвор-
часці цэменту ў Рэспубліцы Беларусь, засна- 
ваны на памяншэнні ўдзельнага тэхнала-
гічнага расходу прыроднага газу за кошт 
укаранення кагенерацыйных установак, з 
тэхніка-эканамічнага і экалагічнага пунктаў 
гледжання больш прывабны ў параўнанні 
з альтэрнатывай, якая прадугледжвае пе-
раважнае выкарыстанне вугалю ў якасці 
тэхналагічнага паліва.

Трэба зазначыць, што перспектыўная ве-
рагоднасць прамысловай здабычы ў нашай 
краіне бурых вугалёў можа паўплываць на 
энергетычную стратэгію айчыннай цэмент-
най прамысловасці. Аднак на гэты момант, 
у сувязі з патэнцыяльна невысокай энерга- 
творнай здольнасцю гэтых карысных выкап- 
няў, магчымасць іх выкарыстання ў вытвор-
часці цэменту выглядае сумніўнай.
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