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„ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ,
СВЪРЗАН С МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“

Отчитане и анализиране на потреблението
на енергия
Регламентираната система за отчитане на енергийните
разходи е важен елемент, както за енергийното
управление, така и за официалните финансово-счетоводни
анализи.
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Видове горива и енергия

Невъзобновяеми или изчерпаеми източници на енергия:
Въглища
Нефт

Природен газ
Уран
Възобновяеми или изчерпаеми източници на енергия (директива 2008/29/ЕО):
Вятърна
Слънчева
Аеротермална – енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух
Геотермална – енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърда почва
Хидротермална– енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води
Океанска енергия
Водноелектрическа
Биомаса– биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход и битови
отпадъци
Сметищен газ
Газ от пречиствателни инсталации за отпадни води
Биогазове

Видове горива и енергия

Според начина на получаването – първични и преобразувани горива и енергии
Първични – добити изкопаеми горива и възобновяеми източници на енергия

Някои въглищата, нефтът и ВЕИ не могат да се използват директно.
Първични – готови за употреба от крайни потребители
Въглищата, природният газ и дърва могат да се транспортират лесно и да се използват
директно.
Преобразувани за използване при крайно потребление (вторични).
Нефтопродуктите, обогатените въглища, брикетите и пелетите, топлоенергията и
електроенергията са удобни за транспортиране и за крайно потребление
За осигуряване на чиста и удобна за крайно потребление енергия, значителна част от вече
преобразуваните (вторични) горива (въглища, нефтопродукти, биомаса и др.) се преобразуват
повторно в електроенергия и топлоенергия.
При самото преобразуване на първичните горива и енергии и при транспортирането на
горивата и енергиите се изразходва енергия!

Видове горива и енергия

Загубите при крайното потребление на енергията определят ефективността на
преобразуването на крайната енергия в полезна енергия за топлинни процеси, за
директно отопление, за задвижваща сила, за осветление и други

Видове горива и енергия

ВАЖНО!
Когато в обектите част от горивата са използвани за производство на
електроенергия или пък за производство на топлоенергия за продажба, те не се
считат за крайно потребление.
При определяне на показателите за енергийна ефективност, енергията на това
количество горива следва да не се отчита, като то се извади от количествата
енергии, които са постъпили в обекта.
Ако горивата са използвани като суровини за производството на продукция, която не
е гориво или енергия (в нефтохимическата, торовата промишленост, бои и лакове,
редуктори при производство на метали), енергията от тях следва да се извади при
отчитане показателите за енергийна ефективност.
Когато се закупуват горива и енергии, доставчикът следва да предостави, заедно с
фактурата, съответните сертификати за качество, които включват основните
характеристики на горивата и енергиите.

Топлотворна способност на
горивата

В търговската мрежа количествата и цените на горивата са в натурални единици –
тонове, литри, m3. За нуждите на енергийните изчисления се нуждаем от
стойността на енергийното им съдържание.
Енергийното съдържание на горивата се характеризира с параметрите:


долна топлотворна способност (ДТС) или NCV - Net Calorific Value (Нетна калорична
стойност);



горна топлотворна способност (ГТС) или GCV - Gross Calorific Value (Брутна калорична
стойност).

Долната топлотворна способност се определя като количеството енергия,
отделяно във вид на топлинна енергия при пълното изгаряне на единица гориво
(тон, литър, m3) с кислород при стандартни условия, минус топлината на
изпарение на образувалите се при горенето водни пари.
Горната топлотворна способност отчита и топлината на кондензация на
получените водни пари, когато се изгарят въглеводородни съединения.

Топлотворна способност на
горивата

Особености при работа с природен газ.
Енергийното съдържание обикновено се дава от доставчика и се предоставят и
двете величини – ГТС и ДТС. Разликата е около 10% :
ДТС = ГТС * 0.9

При отчитането на природния газ трябва да се знае една особеност на
измервателните уредите измерват разхода (преминалите през уреда кубични
метри газ), температурата и налягането му, след което автоматично извършват
корекция за налягането и температурата за привеждане към нормални условия
(при P=101.325 kPa и T=20 °C) и разходомерът за природен газ показва стойности
в нормални кубични метри (Nm3).

Стандартизиране на различните
видове енергия, мерни единици за
енергия и преводни коефициенти
За да могат да се сравняват и сумират различните
енергии и енергиите на всички горива, те следва да са
изразени в едни и същи енергийни мерни единици
Основни мерни единици са:
Wh(Ватчас)
J(Джаул)
За удобство се използват техните кратни единици – (K)kilo=103,
(M)mega=106, (G)giga=109
В практиката и за целите на статистиката се използват и:
туг/Tce(тон условно гориво)
тне/Toe(тон нефтен еквивалент)
Гкал/Gcal(гигакалория)

Стандартизиране на различните
видове енергия, мерни единици за
енергия и преводни коефициенти

Енергийно съдържание на горива за
крайно потребление
Водеща е Директива 2012/27/ЕС, но позволява използването на обосновани
национални стойности за енергийното съдържание на горивата.

Ц[нат.единица (тон, литър, m3 и др.)]/ДТС (GJ, MWh и др.) = Ц[енергийна единица]

Емисионни фактори

Основна цел на мерките за енергийна ефективност е намаляването на емисиите
парникови газове.
Ефектът за намалението на емисиите в резултат на енергийните спестявания се
определя на основата на оценката на два източника на емисии:
1. Източник на директни емисии на CO2. Този подход включва всички емисии на CO2,
които са пряк резултат от изгарянето на гориво на територията на предприятието и
емисиите по време на добива, преработката и транспортирането на горивото.
2. Източник на индиректни емисии на CO2 в резултат от изгарянето на горива, свързани
с производството на консумираните електроенергия и топлоенергия, които са закупени
и доставени от външен източник (електрическа мрежа на страната или
топлофикационна мрежа на населеното място или топлопроизводствена мощност на
друго предприятие)
При изчислението на емисиите на парникови газове се използват
Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент
(емисионни фактори) на горивата, отнесени към тяхната долна топлотв. способност.

Емисионни фактори

Референтни стойности
на коефициента на
екологичен еквивалент
(емисионни фактори)
на горивата, отнесени
към тяхната долна
топлотворна способност
и
коефициента за добив,
производство и пренос на
първична енергия.

Съдържание на фактурите за
енергия
Минимални енергийни данни за анализ:
 данни по месеци за заплатена/потребена електрическа и топлинна енергия;
 данни за количествата на доставените горива и техните топлотворни
способности.
Във фактурите се съдържа най-малко следната информация за:
 качеството на горивото -при природния газ, течните горива или въглищана
трябва да е ясно отбелязана ГТС или ДТС;
 интервала от време за фактуриране – дневно, месечно, тримесечно или
друго;
 при електрическа енергия се съдържа информация и за пиковото
потребление за месеца и реактивната енергия;
 тарифите и интервалите от време, през които те са отчетени- предпочитано
е през половин час
Съгласно ЗЕЕ търговците могат да предоставят, като одобрена енергийна услуга при крайните
клиенти, подмяната на уредите за търговско измерване с интелигентни системи за измерване
и контрол, които дават информация за текущото енергопотребление, предходна текуща сметка,
моментен енергиен товар, отклонения в качеството на доставяне на енергията и друга
необходима информация

Характерни зони и области на
енергийния анализ

Използването на измервателен уред за следене на
потреблението на енергия обикновено позволява
икономия на енергия, надвишаваща 5%, и често пъти
възвръщаемостта на такава инвестиция е по-малка от
една година.
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