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Възможности за намаляване на емисиите на парникови газове при
използване на модул за комбинирано производство на топлинна и

електрическа енергия

Доц. Никола Станков, Инж. Божидар Иванов

Докладът разглежда пример за оценка на спестените емисии на CO2,  в
следствие на използването на модул за кобинирано производство на топло- и
електроенергия, работещ на гориво природен газ. Екологичните ползи са
свързани с типа на използваното гориво и повишеният к.п.д. на комбинирания
производствен процес. В разработката са представени също начинът за избор
на модула и схема за пресмятане на ползите.

Assoc. Prof. Nikola Stankov, Eng. Bozhidar Ivanov
This report contains example of CO2 emission reduction assessment when using module for combined

heat and power generation that is fueled by natural gas. Environmental benefits are related to the type of fuel
that is used and the increased efficiency of the combined production process. Choosing of the CHP unit and
the assessment scheme are also presented.

I. Увод

Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия представлява
високоефективно производство на двете енергии от единствен източник – газова или
парна турбина, посредством кобиниран цикъл, газов двигател или горивни клетки.
К.П.Д. на производствения процес достига до 90%. Отделното производство на
електрическа енергия е свързано със загуба на топлинна енергия, неусвояването на
която води до ефективност на производствения процес равна на не повече от 30-
50%.

Горивните процеси, при които се използват въглища, мазут или газьол
допълнително оказват негативно влияние върху качеството на производствения
процес. Изгарянето на тези горива е свързано с високи емиисии на парникови газове
и замърсяване на околната среда. Целта на доклада е да представи схема на
същесвуващите процеси в конкретен обект и начинът за повишаване на
ефективността и екологичните ползи от внедряване на когенерационен модул.

II. Изложение

1. Описание на съществуващото състояние

Най-често, за ефективното внедряване на модул за комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия е необходимо работните му часове да бъдат
минимум 4000 – 5000 хил. ч/год. и топлинната му мощност да покрива базовия товар
на годишна база, като допълнителните мощности за производство на топлина се
покриват от върхови котли.

Произведената ел. енергия е възможно да покрие собствените нужди на обекта,
като излишъкът се добави в националната електрическа мрежа. Другият вариант е
частта на нискоефективно производство на електричество за обекта да се намали с
електрическата мощност на когенерационния модул, като останалите нужди от
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електричество се покриват от по-скъпата ел. енергия от националната мрежа, но
само за частта, която не достига за покриване на електрическите товари.

Понастоящем разглежданият обект произвежда само топлинна енергия.
Съоръженията,  с които разполага са с обща топлинна мощност 372  МВт,  а
използваното гориво е природен газ. Електрическата енергия се доставя изцяло от
националната електроразпределителна мрежа. Съществуващото състояние е
представено на следната схема:

Фиг. 1. Схема на енергозахранването
С E1’ и Е2’ са обозначени еквивалентните емисии на CO2 от изгаряне на гориво

природен газ в котелните инсталации и от производство на електричество в
националната мрежа. Те са на годишна база и са изчислени по следния начин:

Е1’ = Qпг*EFпг, ктонCO2/год. (1),
където:
Qпг – Топлинна енергия от природния газ, TJ/год
Qпг = Qh*Sc*29,33/1000, TJ/год (1.1),
където:
Qh – необходимото количество топлинна енергия за обекта, TJ/год
Sc – Специф. консумация на условно гориво с долна топлина на изгаряне = 29,33

GJ/кг. За конкретния случай Sc = 35 кг/GJ.
По данни за 2008 г. Qh = 1051 TJ [1]. Замествайки във формула (1.1) Qпг = 1079

TJ. Съгласно действащата методика [2], EFпг = 0,0561 ктон/TJ. Тогава, замествайки в
(1):

Е1’ = 61 ктонCO2/год.
Е2’ = Wел*ЕFел, ктонCO2/год. (2),
където:

Гориво

Е1’

Електричество от
нац. мрежа

Е2’

Котелно
Консуматор
на топлина

Ел. консуматори
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EFел – еквивалентен емисионен фактор на CO2 за електричество от
националната мрежа, ктон/MWh. EFел = 0,00101 ктон/MWh е изчислен съгласно
методика [2].

Wел – консумирана ел. енергия в обекта. По данни за 2008 г. Wел = 7772 MWh. [1]
Тогава:

Е2’ = 8 ктонCO2/год.

2. Избор на модул за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия.

Проектът за внедряване на инсталация за високоефективно производство на
топлина и електричество предвижда инсталиране на 6 газови двигатели със
следните характеристики:

Технически данни за газовите двигатели [4]
Табл. 1

Характеристика Двигател 1 Двигател 2
Ел. мощност, MWел 3,127 2,814
Топлинна мощност,

MWтопл
3,240 2,956

Брой 3 3
К.П.Д. 82 81,6

Базовият целогодишен топлинен товар е определен на 19 МWтопл,  който ще се
покрива от когенерационните модули. Допълнителната топлинна енергия ще се
осигурява от съществуващите котли, които в случая ще играят ролята на върхови
котли. Инсталираната ел. мощност ще бъде 18 MWел, а работните часове на
съоръженията – 8000 ч/год.

Съгласно определената базова линия и изборът на когенерационни модули,
новата инсталация за комбинирано производство на електричество и топлина ще
покрива частично нуждите от топлинна енергия и изцяло нуждите от електричество,
като излишната ел. енергия ще се внася в националната разпределителна мрежа,
заменяйки част от нискоефективното производство на електричество някъде в
страната. При такъв сценарий единственият енергоносител в обекта е природният
газ, който да захранва двигателите и върховите котли.

При така описания сценарий, отчитайки техническите характеристики на газовите
двигатели и данните за консумация на топло- и електроенергия, може да се
направят прогнозни изчисления за:

- Общо производство на топлоенергия в обекта

- Производство на топлоенергия от газовите двигатели

- Производство на топлоенергия от върховите котли

- Производство на електроенергия от газовите двигатели за нуждите на обекта
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- Заместващо високоефективно производство на електроенергия за нац. мрежа

- Консумация на природен газ в газовите двигатели

3. Изчисления и схема на проекта

Фиг. 2 Схема на проекта

Е1 – Емисии на CO2 от работа на газовите двигатели
Е2 – Емисии на CO2 от работа на върхови котли
Е3 – Спестени емисии на CO2 от внедряване на газовите двигатели
Е4 –Емисии на CO2 от производство на електричество в нац. мрежа
Прогнозната консумация на топлоенергия след внедряване на проекта е 1051

ТJ/год, а на ел. енергия 7000 MWh/год, отчитайки промяната в баланса на
инсталираните ел. мощности в обекта [1].

При тези прогнозни данни, 96 % натовареност на газовите двигатели, отчитайки
условията в които работят модулите и 8000 работни ч/год, производената енергия от
газовите двигатели е:

Qтопл,chp = 443 TJ/год.
Wел,chp = 127 670 MWh/год.
Общата енергия с използваното гориво (природен газ) Qпг, chp = 1148 ТJ/год.
От горните цифри, следва, че произведената топлоенергия от върховите котли

ще бъде 608 ТJ/год. (вложената енергия с природен газ – Qпг, вк = 624 TJ/год), а ел.
енергията, която ще се добави към националната мрежа е 120 670 MWh/год.

Изчисляване на емисиите на CO2 от Фиг. 2:
E1 = Qпг, chp*EFпг, ктонCO2/год (3)
където Qпг, chp = 1148 TJ/год, а EFпг = 0,0561 ктон/TJ
E1 = 64 ктонCO2/год
Е2 = Qпг, вк*EFпг, ктонCO2/год (4),
където Qпг, вк = 624 TJ/год, а EFпг = 0,0561 ктон/TJ
Е2 = 35 ктонCO2/год
E4 = Wел,предв.*ЕFел,, ктонCO2/год (5),
където Wел,предв. = 7000 MWh, a ЕFел. = 0,00101 ктон/MWh
E4 = 7 ктонCO2/год
В случай, че 120 670 MWhел. са произведени някъде в България, то емисиите на

CO2 от това производство са: Енп = 120 670*0,00101 = 122 ктонCO2/год. Тогава

Е1

Е4 Е3

Е2

Прир. газ

Прир. газ

Върх. котли

Коген. модул Консум. на топлина

Ел. консуматори
Национална ел.
разпределителна

мрежа
Граница на проекта
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спестените емисии на CO2 от внедряване на високоефективно комбинирано
производство на електричество и топлина са:

Е3 = E1’ + E2’ + Енп – Е1 – Е2, ктонCO2/год (6)
Е3 = 61 + 8 + 122 – 64 – 35 = 92 ктонCO2/год

III. Резултати

Табл. 2
Показател Единица Годишна стойност

Съществуващо положение
Производство и
консумация на топлинна
енергия, котли

ТJ 1 051

Консумация на ел.
енергия, нац. мрежа MWh 7 772

Емисии на СО2 от горивен
процес в котли, Е1’ ктонCO2 61

Емисии на СО2 от
производство на ел.
енергия, нац. мрежа, Е2’

ктонСО2 8

Общо емисии, ЕС: ктонСО2 69
След проект

Производство на топлина
от газови двигатели TJ 443

Производство на топлина
от върхови котли TJ 608

Производство на
електричество от газови
двигатели

MWh 127 670

Консумация на
електричество в обекта MWh 7 000

Внос на електричество
към нац. мрежа MWh 120 670

Емисии на СО2 от горивен
процес в газови двигатели ктонCO2 64

Емисии на СО2 от горивен
процес във върхови котли ктонCO2 35

Общо емисии за проекта,
Еп:

ктонCO2 99

Емисии на CO2 в случай
на производство на
120 670 MWh в нац.
мрежа, Енп

ктонCO2 122

Спестени емисии
Е3 = Ес + Енп - Еп = 92 ктонCO2/год



XIV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2009

17.09 – 20.09 2009 г.
Созопол

IV. Използвана литература:

1. Данни за консумацията на енергия от разглеждания обект за 2008 г.

2. Operational Guidelines for Project Design Documents of Joint Implementation
Projects, MEA – Netherlands, June 2003

3. Технически данни за газовите двигатели, 2008 г.

Автори:
Доц. д-р инж. Никола Бориславов Станков,
 ТУ-София, ЕМФ, катедра ТЯЕ, e-mail: nstankov@tu-sofia.bg, тел. 965 22 49
Маг. инж. Божидар Бойнов Иванов,
 Филтър ЕООД, е-mail: bozhidar.ivanov@filter.eu, тел: 0885 60 52 71

mailto:nstankov@tu-sofia.bg
mailto:bozhidar.ivanov@filter.eu

