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ЗАЩО КОМБИНИРАНОТО
ПРОИЗВОДСТВО Е ЕФЕКТИВНОИ
ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ ЗА МСП
Комбинираното производство на електрическа и топлинна
енергия (КПЕТЕ) е доказана технология, която може да намали
енергийните разходи и да повиши конкурентоспособността на
компанията: спрете да пилеете средства, като изразходвате гориво
за производството на топлинна енергия от локална отоплителна
система и закупувате електроенергия от несигурни пазари на
енергия. ТТази технология осигурява и двата вида енергия от
една енергийно ефективна система. Тя е разумна финансова
инвестиция, подкрепена от различни икономически стимули, за
сигурно и устойчиво енергоснабдяване. Допълнителните ползи
за компанията включват:
Повишаване на ефективността на ресурсите на компанията:
Това е най-ефективната технология за производството на
електрическа и топлинна енергия от първично гориво, при
която се постигат 30% или повече процента икономии на първична
енергия в сравнение с разделното им производство.
Намаляване на въглеродния отпечатък: Това е технология с
ниски въглеродни емисии за намаляване на емисиите на парникови
газове с до 30% за изкопаемите горива или пълна декарбонизация
чрез високоефективно използване на възобновяеми енергийни

източници (биомаса, биогаз, слънчева енергия и т.н.).
Съвместимо с фотоволтаиката решение: Гъвкавото производство
по комбиниран начин на електроенергия се вписва много добре
във фотоволтаичното производство (устойчивото комбинирано
производство през нощта и зимата допълва непостоянния режим на
работа на фотоволтаичните мощности).
Сигурност на снабдяването: Когенерацията е вече изпитана
концепция с дългогодишен опит в различни видове приложения.
Тя може също така да бъде използвана като източник на резервно
електрозахранване и така да подобри сигурността на снабдяването.
Забележка: Изискват се някои допълнителни компоненти и
оперативни стандарти.
Лесно инсталиране: Това е една от малкото технологии за
спестяване на енергия, която може ефективно да доставя топлинна
енергия с висока температура (> 80 °C). Затова е предпочитаната
опция за модернизацията на съществуващи, високотемпературни
отоплителни системи. Повечето когенерационни мощности могат да
бъдат лесно инсталирани.
Ползите и предимствата на комбинираното производство на
енергия са общопризнати в целия свят.

КОГЕНЕРАЦИЯ ИЛИ КПЕТЕ

Информация за публикацията
КОМБИНИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО – ИНТЕЛИГЕНТНОТО РЕШЕНИЕ!
Настоящата брошура е изготвена в рамките на проект „CODE2“.
Брошурата е изготвена от:
Институт „Jožef Stefan“, Център по енергийна ефективност (SI)
COGEN Europe (BE)
Energy Matters (NL)
COGEN Vlaanderen (BE)
Берлинска енергийна агенция (DE)
KWK kommt (DE)
FAST (IT)
HACHP (GR)
Дата: м. юли 2014 г.

Когенерацията или комбинираното производство на
електрическа и топлинна енергия (КПЕТЕ) представлява
едновременното производство на топлинна и електрическа
или механична енергия чрез използването на изкопаеми горива
или горива от възобновяеми източници, най-често природен
газ, въглища или дървесна биомаса и биогаз. Комбинираното
производство спестява енергия поради едновременното локално
производство на електрическа и топлинна енергия и по този
начин предотвратява големите загуби, характерни за повечето
съвременни централизирани съоръжения за производството на
електроенергия.
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Отговорност за съдържанието на настоящата брошура носят единствено авторите. Тя не отразява непременно позицията на
Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации, нито Европейската комисия носят
отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в настоящата брошура информация.
Всички права са запазени. Възпроизвеждане се разрешава при посочване на източника. Не се предоставят гаранции за
достоверността на съдържанието. Издателят и авторите не поемат никаква отговорност.

CODE2 – Cogeneration Observatory and Dissemination Europe
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КЪДЕ И ПО КАКЪВ НАЧИН
Интензивното развитие на тази технология предлага широка гама
ефективни технологични решения за икономическо приложение и
стопански възможности във всички сектори на икономиката:
Промишленост: Когенерацията може да осигури значителна
част от необходимата на преработвателната промишленост пара,
гореща вода и въздух, както и голяма част от енергопотреблението
чрез използването на газови и парни турбини, двигатели с
вътрешно горене, с органичен работен агент и др. Инсталациите
на биомаса и биогаз използват възобновяеми промишлени
отпадъци и предлагат оптимална ефективност на ресурсите и
икономически ползи за компанията.
Услуги: Газовите турбини и двигатели (малки и микро) са
ключови когенерационни технологии за устойчивото снабдяване

на сгради с електрическа, топлинна и - по желание - охлаждаща
енергия (тригенерация или CCHP) и други промишлени
цели в сектора на услугите и, по-специално, в областта на
здравеопазването, туризма, образованието, селското стопанство
и др. Нововъзникващата технология на горивните клетки със
своята още по-висока енергийна ефективност би могла да
създаде неочаквани възможности за потенциалните приложения
на комбинираното производство.
Домакинства: Бързото развитие на микрокогенераторите,
както и на горивните клетки, позволяват използването на
когенерацията за ефективно топло- и електроснабдяване на
еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в съответствие
с концепцията за почти нулево енергопотребление (активни
сгради)

КОМБИНИРАНО ВИСОКО
ЕФЕКТИВНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
Компанията „Riedl“ е доставчик на конкурентоспособни в
международен план цялостни и висококачествени решения в
сферата на механичната обработка на комплексни продукти.

Инвестицията от 85 000 евро ще се изплати след 4 до 6 години,
тъй като компанията има право на преференциална премия за цялото
произведено количество електроенергия.
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КПЕТЕ ИКОНОМИКАТА –
ЕФЕКТИВНА, УСТОЙЧИВА,
ГЪВКАВА & ИКОНОМИЧНА
Защо комбинираното производство може да генерира
икономически ползи?
Това зависи от местните условия и специфичните характеристики
на предприятията. За да може да се възползва, компанията трябва да
използва значително количество топлинна енергия (особено като част
от производствения процес), обикновено поне 4 000 работни часа в
годината (тази стойност зависи от пазарните условия). Използването
на полезната отпадна топлина от комбинираното локално
електропроизводство е ключовото предимство, което осигурява
икономически ползи.
Подмяната на използваната понастоящем отоплителна система с
инсталация за комбинирано производство води до:
По-ниски разходи за закупуването на електроенергия (по-малко
покупки, липса на мрежови и други такси, намаляване на рисковете,
управление на потреблението и др.).
Допълнителни доходи от инструментите за подпомагане
(премии, фиксирани изкупни цени, удостоверения, данъчни
облекчения, субсидии за инвестиции, безплатни квоти за търговия с
емисии и др.). Проучете схемите за подпомагане във Вашата страна!

Възможност за предоставяне на системни услуги на
електроенергийния системен оператор (балансираща енергия,
студен резерв и др.).
Подобряване на имиджа на компанията чрез устойчиво
енергоснабдяване и намаляване на емисиите на CO2 (икономии
на първична енергия, използване на ВЕИ, намаляване на въглеродния
отпечатък, намаляване на замърсяването и т.н.).
Икономически ползи за компанията поради по-ниските общи
разходи за енергия.
Тези ползи трябва да бъдат съпоставени с по-високите инвестиционни
разходи, разходите за гориво1 и поддръжка в сравнение с тези за
локалната отоплителна система.
Правилното планиране и реализиране на инвестицията, като се
вземат предвид всички аспекти на местоположението и качественото
управление на работата на инсталацията за комбинирано
производство, са решаващи фактори за възвращаемостта на
инвестицията в такова оборудване, което обикновено се инсталира от
опитни монтажници.

КПЕТЕ В ХОТЕЛ „ZUR BRÜCKE“

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА
ОСОБЕНОСТИТЕ НА КОГЕНЕРАЦИЯТА
Стабилно и предсказуемо потребление на топлинна и/или
охлаждаща енергия за локално отопление или промишлени
цели най-малко 4 000 часа на година.
Инсталираният през 2011 г. 50 kWe когенерационен модул с газов
двигател и функция за топлинно акумулиране е източникът на
отопление, покриващ цялото потребление на топлинна енергия на
промишленото хале на компанията в Марибор. Цялото произведено
количество електрическа енергия се използва само за собствени нужди,
като оставащото търсене се покрива с електроенергия от мрежата.

Подходящи условия на енергийния пазар – по-висока цена
на електроенергията спрямо цената на горивото (съотношение
най-малко 2:1).
Въведени механизми за подпомагане, ако условията на
енергийния пазар налагат необходимостта от допълнително
подпомагане: преференциални цени, удостоверения, данъчни
облекчения, субсидии и др.
Разполагаемост с гориво на съответното място: природен
газ, дървесна биомаса, биогаз, втечнен нефтен газ и др.
Подходящо място за инсталиране на когенератора:
помещение, връзки, комин и др.
Финансови ресурси: собствени средства, кредити, договори с
гарантиран резултат, субсидии и др.

През м. март 2009 г., в допълнение към газовия котел на малкия хотел,
в рамките на една седмица бе монтирана и пусната в експлоатация
инсталация за комбинирано производство с електрическа мощност
15 kW. Благодарение на държавната подкрепа и 7 270 часа при пълен
товар на година, инсталацията се изплати за 3.5 години. Намалението
на емисиите на CO2 на годишна база бе 76 тона, а икономиите на
първична енергия - 142 MWh (39%).

НАЛИЧНА В ЕС ПОДКРЕПА ЗА
КПЕТЕ
Преференциални цени, зелени сертификати,
инвестиционни субсидии, данъчни облекчения и др., в
зависимост от отделните държави-членки

Параметри на газовия агрегат за комбинирано производство:
Топлинна мощност: 17 – 30 kW
Електрогенерираща мощност: 6 – 15.2 kW
Годишно производство: 109 MWhЕл, 216 MWhТ
Размери: 1 250 x 750 x 1 110 mm
Тегло: 700 kg
Интервал на употреба: 8 500 часа експлоатация
Ниво на звуково налягане: < 49 dB (A)
Общ размер на инвестиционните разходи: 37 352 евро

Допълнителна информация:
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, ГД „ЕНЕРГЕТИКА“
(http://ec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/
cogeneration_en.htm)
COGEN EUROPE
(http://www.cogeneurope.eu/)
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Използването на възобновяеми горива или отпадъчни продукти
може дори да намали разходите за гориво.
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КАК ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ
ПОДХОДЯЩИ ДЕЙСТВИЯ
Ако искате да знаете дали за Вашата компания е подходящо да се
приложи КПЕТЕ, можете да се възползвате от инструмента „Smart CHP“,
който е разработен с цел да Ви ориентира относно икономическия
потенциал на ограниченото по мащаб прилагане на комбинираното
производство в секторите на промишлеността, услугите и
домакинствата. Ето как става това:
Използването на инструмента е лесно и бързо, а към него има и
кратко електронно ръководство. Той дава възможност за бърз анализ
на основните технически и икономически променливи показатели на
проекта и предварителна оценка на възвращаемостта на инвестицията.
Ако установите, че проектът е потенциално привлекателен, следвайте
основните стъпки от блок-схемата по-долу. Обикновено доставчикът
на технологията е в състояние да предложи повечето от

Фигура 2:
Инструмент
„Smart CHP“
– Входни и
изходни данни
за бързо КПЕТЕ
проучване

Нямате необходимите финансови ресурси или познания за
реализирането на тази инвестиция? Задачата може дори да се
опрости. Как? Използвайте дружество за предоставяне на енергийни
услуги или ДПЕУ. Можете да прехвърлите рисковете по изпълнението
и финансирането на инсталацията на експертите от ДПЕУ посредством
договор с гарантиран резултат. Дружеството ще осигури експертните
познания, проектирането и финансирането на когенерационната
инсталация, ще поеме отговорност за успешното й функциониране по
време на срока на договора и ще осигури електро- и топлоснабдяването
на компанията на по-ниски от пазарните цени.

ВХОДНИ ДАННИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
www.european-energy-service-initiative.netec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/cogeneration_en.htm
www.cogeneurope.eu
www.iea.org/chp
www.chpassociation.org
www.european-energy-service-initiative.net

ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, 2012/27/ЕС
Високоефективното комбинирано производство на енергия
и районните отоплителни и охладителни системи имат
значителен потенциал за икономии на първична енергия,
който като цяло остава неизползван в Съюза.

ИНСТРУМЕНТ „SMART CHP“
Потребление на топлинна &
електрическа енергия
Цени на енергията
Субсидии
Сконтов процент

Фигура 3:
Блок-схема на
необходимите
стъпки за успешно
инсталиране
и въвеждане в
експлоатация на
когенерационната
мощност

необходимите услуги, въпреки че за качественото проектиране на
по-сложни инсталации, които оптимално да отговарят на енергийните
потребности на компанията, е много важно да се консултирате със
съответните експерти.
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„SMART CHP“

Обработка на
инсталацията за КПЕТЕ

РЕЗУЛТАТИ
Размер и експлоатация на инсталацията за КПЕТЕ
Инвестиционни & оперативни разходи
Икономически баланс
Специфични разходи/приходи
Показатели за рентабилност:
вътрешна норма на възвръщаемост, нетна
настояща стойност, период на изплащане

Държавите-членки следва да извършат всеобхватни оценки на
потенциала за високоефективно комбинирано производство на
енергия и за районни отоплителни и охладителни системи. Тези
оценки следва да бъдат актуализирани по искане на Комисията, за
да осигурят на инвеститорите информация относно националните
планове за развитие и да допринесат за стабилна и благоприятна за
инвестиции среда.

БАРАК ОБАМА, Белият дом, 30 август 2012 г.

КПЕТЕ В ПИВОВАРНАТА НА
„WARSTEINER“

БЛОК-СХЕМА НА ПРОЕКТА
ЗА КПЕТЕ
Предпроектно проучване
Бързо проучване – „SMART CHP“
Събиране на данни
Потребление на топлинна и електрическа енергия
Разработване на проекта
Определяне на размера и избор на най-добрата инсталация
(технико-икономическа обосновка за по-сложните инсталации)
Проектна документация, разрешителни, лицензии, подпомагане
и т.н.

Спечелилата наградата „Energy Master 2010“ когенерационна
инсталация в пивоварната на „Warsteiner“ осигурява икономически
ползи за компанията чрез намаляване на разходите за енергия и
емисиите на CO2.
Параметри на 2-та газови агрегата за комбинирано производство:
Мощност: 2,3 MWЕл, 3 MWТ
Годишно производство: 15 GWhЕл, 15 GWhТ
Общ размер на инвестиционните разходи: 3 милиона евро

Модел на финансиране
Кредити, договори – ДПЕУ и др.
Изпълнение на проекта
Строителство & пускане в експлоатация
Работа на инсталацията за КПЕТЕ
Управление, поддръжка

CODE2 – Cogeneration Observatory and Dissemination Europe

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД НА САЩ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНДУСТРИАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Вместо да разходват гориво за производството на топлинна
енергия от локална отоплителна система и също така да закупуват
електроенергия от мрежата, производствените обекти могат
да използват система за комбинирано производство и така да
се снабдят и с двата вида енергия с един енергийно ефективен
ход. Увеличаването на тези инвестиции в нашите заводи
може да подобри конкурентоспособността на американското
производство, да намали разходите за енергия, да освободи

капитал за бъдещи инвестиции, да намали замърсяването на
въздуха и да създаде работни места.
Държавните институции ще координират и активно ще насърчават
усилията за постигането на националната цел относно инсталирането
на 40 гигавата нови, икономически целесъобразни инсталации за
комбинирано производство в американската промишленост до края
на 2020 г.

КОГЕНЕРАЦИЯ И ВЕИ: РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ С НИСКИ ЕМИСИИ НА
ВЪГЛЕРОД, МАЕ 2011 г.
Възобновяемата енергия е едно от основните средства за
преодоляването на енергийните предизвикателства пред нас.
Въпреки това преходът отнема време, особено когато е от такъв мащаб,
при който се налага повторно да изградим нашата енергийна система.
Въпреки че през следващите десетилетия делът на възобновяемите
източници ще нараства, изкопаемите и другите алтернативни горива

ще продължат да играят важна роля. Поради тази причина е важно тези
горива да се използват максимално ефективно. Комбинираното
производство на енергия предлага най-доброто от двата свята:
То е доказала се енергийно ефективна технология.
То може да ускори интегрирането на технологиите за енергия от
възобновяеми източници.
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Повече информация относно проекта
„CODE2“ е достъпна на адрес:

www.code2-project.eu

За контакти:
COGEN Europe,
Avenue des Arts 3-4-5
1210 Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 772 8290
E-mail: info@cogeneurope.eu

