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Себестойност на топлинната енергия от различни източници

1.

Себестойност на топлинната енергия /1 МВтч/ без инвестиционни
разходи в енергопреобразуващи уреди и инсталации

Използвани са усреднени стойности към м. септември 2021 г. за
- цени на енергоизточници
- калоричност на горива
- най-използвани технологии и източници за получаване на
топлинна енергия
- КПД на уредите за преобразуване на вложената енергия в полезна
Забележка:
Съществува голямо разнообразие на цени на продукти, уреди, на тяхното
качество и ефективност. Но за всеки конкретен проект могат да се
пресметнат достатъчно точно и конкретните стойности.
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Себестойност на топлинната енергия от различни източници
Себестойност на топлинната енергия от различни източници без инвестиция в
енергопреобразуващи уреди и инсталации
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Себестойност на топлинната енергия от различни източници
Себестойност на топлинната енергия от различни енергийни източници
лв/МВтч с ДДС без инвестиции
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Себестойност на топлинната енергия от различни източници

2. Себестойност на топлинната енергия /1 МВтч/ с инвестиционни
разходи:
Използвани са усреднени стойности към м. септември 2021 г. за
-

цени на печки, котли, климатици, проектиране, монтаж

-

живот на уреди и съоръжения съгласно норми на ЕС

Забележка:
Съществува голямо разнообразие на цени на уреди и съоръжения, на тяхното
качество и ефективност.

За всеки конкретен проект следва да се пресметнат конкретните стойности,
резултатите от които понякога могат да бъдат изненадващи...
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Себестойност на топлинната енергия от различни източници

лв/МВтч с
ДДС

инвест. на
1МВтч в лв.

лв/МВтч с
инвестиции

увелич. с
инвест. %

ел. дневна

245

11

256

5

ел.денонощна

209

11

220

5

ел. нощна

137

11

148

8

газьол за отопл. - Дом. Котел О+БГВ

259

29

288

11

дърва нарязани 20 % влага - Печка

81

5

86

6

дърва нацепени 20 % влага - Печка

92

5

97

5

еко брикети и дърва - Печка с водна риза

98

32

130

33

пелети клас А - Дом. Котел О+ БГВ

88

38

127

44

въглища кафяви - Печка

66

5

71

7

въглища донбас - Печка

75

5

80

6

брикети въглища - Печка

74

5

79

7

к.въглища и брикети - Печка с водна риза

68

31

99

46

природен газ - дом. Котел О+ БГВ

119

29

147

24

газ - с Кондензационен дом. Котел О+ БГВ

109

30

140

28

пропан бутан - дом.котел О+БГВ

154

29

183

19

климатици инверторни с SCOB=3.2

65

31

97

48

термопомпа инверторна - О+БГВ

70

32

102

46

централно топлоснабдяване

118

12

130

10

вид енергиен източник
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Себестойност на топлинната енергия от различни източници
Примерна себестойност на топлинната енергия от различни източници без и с инвестиция в
енергопреобразуващи уреди и инсталации за жилища 70-100 м2 с годишна консумация на енергия за
отопление - 7.2 МВтч/г, а където има инсталации и източници, охлаждане - 3 МВтч/г, БГВ – 5 МВтч/г
Себестойност на 1 МВтч получена топлинна енергия за бита без и с инвестиция
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Себестойност на топлинната енергия от различни източници

Пример 1

за определяне инвестиционната добавка към себестойността на
енергийната компонента на топлинната енергия с климатици:
 За пълноценно отопление на апартамент 70-100 м2 с инверторни климатици са
необходими 3 бр. климатици.
 Приемаме, че те ще имат отдавана мощност 3 кВт и реално SCOP /ефективност
в режим отопление/ 3.2 за средноевропейската зона, в която е Б-я
 Цената на тези климатици с монтаж можем да приемем общо 4800 лв.
 В ЕС е прието, че климатичните системи ще имат използваемост 15 г.
 При реални климатични условия в Б-я, един апартамент до 100 м2 в
многофамилна сграда има консумация за отопление около 6.5-7.5 МВтч/год. –
приемаме 7.2 МВтч/г.
 За 15 год. климатиците се очаква да произведат 15х7.2=108 МВтч топлинна
енергия и около 3х15=45 МВтч за охлаждане - т.е. за 1 МВт/ч, условно е
направена инвестиция - 4800/(108+45)=31.4 лв/МВт

8

Себестойност на топлинната енергия от различни източници
Пример 2
за определяне инвестиционната добавка към себестойността на енергийната
компонента на топлинната енергия от термопомпа
за отопление, охлаждане и БГВ
 За пълноценно отопление и топла вода на апартамент до 100 м2 е необходима
инверторнна термопомпа въздух-вода с мощност около 10 МВт
 Приемаме, че тя ще има SCOP /ефективност в режим отопление/ 3.0
 Цената на на такава термопомпа с монтаж приемаме 8880лв.
 В ЕС се препоръчва термопомпените системи да се използват 25 г.
 При реални климатични условия в Б-я, един апартамент до 100 м2 в
многофамилна сграда потребява средно 7.2 МВтч/г.
 За гореща вода за битови нужди /БГВ/ е приета консумация 5 МВтч/год. - около
90-100 м3 подгрята вода
 за охлаждане, годишното потребление е прието 3 МВтч
 За 25 години ще бъдат произведени (7.2+3+5)х25=380 МВтч енергия
 Общата инвестиция за термопомпа, разпределителна водна инсталация и
система за БГВ ще бъде от порядъка на 12-14 х.лв.
 за 1 МВт/ч, условно е направена инвестиция примерно - 12210/380=31.4 лв/МВтч
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Екологични показатели на горивата

Европейски еферентни стойности на коефициента на екологичен еквивалент
на енергоресурси и енергия

вид енергиен източник

Европейски стандарт EN 303-5
за допустими емисии при изгаряне на твърди
горива в малки водогрейни котли
дървесни пелети
дърва ръчно
автоматично
подаване
подаване

кгCO2/МВтч

ел. дневна

819

ел.денонощна

819

ел. нощна

819

газьол за отопление

267

дърва нарязани

43

дърва нацепени

43

еко брикети и дърва

43

CO (mg/Nm3)

2181

3636

пелети клас А

43

Прах (mg/Nm3)

109

109

въглища кафяви

364

OGC (mg/Nm3)

72

109

въглища донбас

341

Ефективност

75

75

брикети въглища

351

природен газ

202

пропан бутан

227

централно топлоснабдяване

290

Термопомпа въздух-вода

273

климатици с SCOB=3.2

256

Преизчислени стойности за климатични
системи с компресор с ел. захранване
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Екологични показатели на горивата
 Вредните емисии от битови уреди за изгаряне на горива все още не се контролират и
санкционират, но общините и гражданите са изключително заинтересовани.
 В близките години това отношение ще се промени и заедно с личната морална и
социална отговорност при избора на начини на отопление ще се научим да включваме и
екологичната оценка
 Големите надежди за използване на филтри на комините за печки на твърди горива в
битовия сектор, за улавяне на фини прахови частици, не се оправдават, поради висока
стойност, нужда от често почистване и др.
 Все още е актуално общините и държавата да създават преференциални условия за
инвеститори или кооперативи /както е разпространено в Дания и др./, особено в поголеми селища да се използват контролирани топлоизточници с групи потребители или
ВЕИ с нулеви или незначителни емисии
Заедно с ефективността на уредите за получаване на енергия е социално отговорно и
професионално да се знаят и отчитат някои от емитираните от тях емисии, особено CO2
Екологичен еквивалент на емисии въглероден диоксид (СО2)
Екологичният еквивалент се определя по потребна енергия съгласно обявени в Наредба стойности, по
формулата за всяко от използваните горива:
▪ ЕсР=Qi*fi, където:
▪ ЕcР - количеството емисии СО2, t;
▪ Qi – количеството енергия на i-тия вид енергиен ресурс в годишния разход на енергия, kWh;
▪ fi – екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс в тон/kWh;
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Екологични показатели на горивата

Емисии СО2 кг/МВтч и цени лв/МВтч от различни енергоизточници
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Режими на топлоснабдяване – особености и управление
Режимите на топлоснабдяване се прилагат в зависимост от:
- технология на генериране на топлина
- наличие на различни интегрирани източници на топлина
- наличие на система за топла вода
- наличие и обхват на системите за регулиране на потреблението и ползването
на топлинна енергия

- наличие на топлинен акумулатор

Режимите се обуславят от климатичните условия и имат за цел да осигуряват:
- комфорт в домовете
- ефективно използване на енергията

Режимите на работа на инсталациите за производство и потребление на топлина
биват:
- прекъснати и непрекъснати
- ръчно, частично и пълно регулиране
- температурен режим
- хидравличен режим
- качествено, количествено и смесено регулиране
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Режими на топлоснабдяване – особености и управление
Нива на регулиране
- централно /от топлоизточника/, вкл. топлинен акумулатор и различни
технологии за генериране на топлина
- местно /по инсталации/, вкл. гореща вода
- индивидуално /по отоплителни уреди/

» Денонощен профил на потреблението
Денонощен профил топла вода - БГВ
Денонощен профил отопление /примерен/
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Режими на топлоснабдяване – особености и управление
Примерен профил на годишно производство на топлоенергия /ниво и
продължителност според външни температури/

Върхов товар
може да се покрива от източник
на по-скъпа енергия
Базов товар
покрива се от основен източник
на по-евтина енергия

Целогодишен товар БГВ, охлаждане
може да се покрива от подходящ източник

15

Критерии за избор на системи за отопление и топла вода

Основни критерии за избор на системи за отопление, охлаждане и топла
вода:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Инвестиция – ниво /абсолютна и относителна стойност/, жизнен цикъл
Цена на енергията – без и с инвестиция
Комфорт – стабилна, избрана вътрешна температура
Удобство - ниска степен на ангажираност по обслужване на системите
Безопасност – по отношение на: високи Т на отопл. Тела; наличие на газ;
легионела; СО; мухъл; прах; ползване на подово отопление; други...
Екологичност – пушук, сажди, конденз в комина, ниво СО2
Психофизически – усещане за течение, миризми, влага, шум
Дизайн – индивидуални решения за вид и разположение на елементите
на системите
Социални – влияние на социалния статус, култура, жизнена среда
Други ...
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Оптимизиране на избора. Подходи.
▪
▪
▪
▪
▪

Според предпочитанията на клиента
Според предпочитанията на инвеститора
След консултация от доверен специалист
По зададена финансова рамка – добре е да има варианти
С възможности за бъдещи промени

Да не забравяме,
че тенденциите за ползване на енергия в бита ще включват политики
/преференции, помощи, ограничения, санкции, формиране на обществен и личен
морал, интерес и др./ за намаляване вредните емисии, повишаване на
енергийната ефективност /до „нулево“ енергийно потребление/, използване на
ВЕИ и др.
-

Тези тенденции предполагат всеки държавен или обществен орган,
специалист, проектант, инсталатор, инвеститор, потребител да
консултират, предлагат и изпълняват приоритетно решения,
отговарящи на тези политики !
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Съчетание на системи за генериране на енергия с различни източници.
Съчетанието на различни източници и системи за отопление, охлаждане и
БГВ е по принцип оправдано, но има смисъл при доказан икономически, енергиен и
екологичен ефект и изисква:
o професионален подход при проектиране и изграждане
o по-висока степен на автоматизация
Решения с перспектива.
При всяко начинание, свързано с промяна на системите за отопление, охлаждане и
БГВ - избор на нова система, подмяна на стара система, промяна на източник на
енергия, на преносна или разпределителна системи, не трябва да пренебрегваме
някои особености и тенденции като:
• Приоритетно пълно или частично използване на ВЕИ
• Използване на нискотемпературното отопление – намалена конвекция и
повишена топлообменна повърхностот на отоплителните тела
• Използване на топлинни акумулатори за системите за отопление и БГВ
• Използване на съвременни материали и съоръжения
• Познаване на международни, национални и местни програми за подпомагане на
екологични и енергоефективни решения
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Благодаря за вниманието!
Сайт на проекта:
www.replace-project.eu

Контакт
Илия Николаев
ilang@abv.bg

Проектът получава финансиране от ЕС по програма Хоризонт 2020 за научни
изследвания и иновации, грантово споразумение No. 847087.
Комуникационните дейности, свързани с проекта, отразяват единствено
мнението на авторите. ЕС и неговата Агенция за Иновации и Мрежи (INEA) не са
отговорни за каквато и да било употреба на съдържащата се тук информация.

