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ŠESD emisijų skaičiavimas kogene-
racinėse sistemose ir rekomendacijos 

1 Motyvacija  

CO2e emisijų paskirstymo metodai labai svarbūs energetikos politikos įrankiai ir jie kuriami tam, kad 

paremtų energetikos sistemų planavimą, o taip pat sprendimų priėmimą ir politikos plėtrą tiek 

vyriausybiniame, regioniniame ir pramonės lygyje. CO2e emisijų paskirstymas kogeneracijos produk-

tams yra reikalingas, ypač tais atvejais, kai pagamintos šiluma ir Elektra yra vartojamos įvairių 

vartotojų, ir kai reikia atlikti palyginimą kitomis tiekiamos šilumos priemonėmis.  

Kogeneracijos sistemos gamina elektros energiją ir šilumą, bet šiluma gali būti pagaminama iš 

iškastinio kuro ar elektros, kai efektyvumas yra didesnis nei 95% ir Elektros energija yra gaminama iš 

iškastinio kuro/šilumos, kai efektyvumas siekia iki 45% . Iškyla šie klausimai: 

Kiek emisijų mes priskirtume energijos ir šilumos gamybai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ŠESD emisijų vertinimas 

Egzistuoja 3 standartinės lygtys, apibūdinančios CO2 emisijas kiekvienam deginamo kuro tipui: 

ŠESD emisijos = Kuras * ER1         (1) 

ŠESD emisijos = Išmestų CO2, CH4 ar N2O kiekis, Kuras = sudeginto kuro masė arba tūris,  ER1 = CO2, CH4 ar N2O emisijų 

rodiklis masės arba tūrio vienetui,  

ŠESD emisijos = Kuras * KŠ* EF2        (2) 

AAA šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo rekomendacijos, tiesioginės emisijos iš stacionarių deginimo 

šaltinių, 2016; KŠ = Kuro šilumingumas (aukštutinė šilumingumo vertė), energijos vienetais kuro masės ar tūrio vienetui ; 

ER2 = CO2, CH4, ar N2O emisijų rodiklis energijos vienetui, 

ŠESD emisijos = Kuras * AK * 44/12        (3) 
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AK = Kuro anglies kiekis vienetais, išreikštais anglies masės kuro masei ar turiui, 44/12 =  CO2 molekulinio svorio ir anglies 
molekulinio svorio santykis. 

2.1 P irminė energija (PE) 

Reiškia energiją iš atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių, kuri nedalyvavo konversijoje 

ar transformacijoje. PE gali būti iškastinė ar atsinaujinanti, arba kombinacijų abiejų. Ji gali būti 

konvertuota arba pateikta galutiniams vartotojams kaip galutinė energija, pvz., elektra arba šiluma. 

PE indėlis paprastai apima išankstinę veiklą ir procesus tiekimo grandinėje (t.y. įeinančio kuro 

išgavimą, transportavimą ir paruošimą).  

2.2 Pirminės energijos rodiklis  (PER)  

Apjungia pirminę ir galutinę energiją – rodo, kiek PE yra naudojama, siekiant sugeneruoti elektros 

vienetą arba naudingos šiluminės energijos vienetą 

Pirminė energija * Sistemos efektyvumas = galutinė energija 

Pirminės energijos rodiklis = Pirminė energija/galutinė energija 

3 CO2e paskirstymo metodai 

Šie (populiariausi ES) metodai buvo įvertinti LowTEMP projekte: Energijos metodas, Alternatyvaus 

generavimo metodas, Elektros premijos metodas, Eksergijos metodas, 200% metodas, Pas 2050, 

Drezdeno metodas. Literatūroje egzistuoja ir kiti metodai: Darbo metodas, Suomijos metodas, Visi 

sutaupymai priskirti elektrai, Visi sutaupymai priskirti šilumai, 50%-50% sutaupymų padalinimas tarp 

šilumos ir elektros, Šilumos ir elektros pirminės energijos kiekis. 

3.1 Energijos metodas 

Energijos metodas – kuro indėlis arba CO2e emisijos yra priskiriamos pagamintai šilumai ir elektrai, 

pagal energijos kiekį pagamintuose produktuose. Šio metodo privalumas yra tas, kad jis labai 

paprastas ir skaidrus. Trūkumas yra tas, kad produktų energijos kiekis  neskiria energijos produktų, 

t.y. Neįvertina jų kokybės (elektros energija gali būti lengviau transformuojama į šilumą, bet ne 

atvirkščiai). CO2e priskyrimo rodiklis šilumos gamybai: 

fQ = Q / (Q + E )  

3.2 Alternatyvaus generavimo metodas 

Alternatyvaus generavimo metodas taip pat žinomas kaip Efektyvumo metodas arba  Naudos 

dalinimosi metodas (Benefit Sharing Method - BSM ) puvo sukurtas Suomijos CŠT asociacijos. 

Metodas priskiria CO2e emisijas ir išteklius šilumos ir elektros gamybai santykinai kuro kiekiui, kuris 

reikalingas pagaminti tą patį šilumos ar elektros energijos kiekį atskirose jėgainėse. Alternatyvi 

gamyba dvejose atskirose jėgainėse priklausys nuo jų efektyvumų ηheat ir ηelec atitinkamai.  

fQ = (Q/ηalt_heat) / (Q/ηalt_heat + E/ηalt_elec)  

3.3 Elektros premijos metodas 

Elektros premijos metodas dažnai naudojamas priskirti CO2e emisijas tarp šilumos ir elektros 
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gamybos Europos Sąjungoje. Šiame metode šiluma yra pagrindinis produktas, kai tuo tarpu proceso 

metu pagaminta elektros energija yra traktuojama kaip premija. Pirminė energija yra priskirta, 

pirmiausia, elektros energijai, pagamintai kogeneracinėje jėgainėje, kuri vėliau yra atimta iš įdedamos 

pirminės energijos. 

fQ = (EP,in  – WCHP fP,elt ) /  (Qdel + Edel ) 

3.4 Eksergijos metodas 

The Exergy Method (fizikine prasme teisingas metodas) – kuro naudojimas arba CO2e emisijos yra 

priskiriamos pagamintai šilumai ir elektrai remiantis produktuose esančiam eksergijos kiekiui. 

Produkto eksergijos kiekis yra maksimalaus naudingo darbo, kuris gali būti atliktas šiuo produktu, 

matas. Santykis tarp energijos ir eksergijos kiekio vadinamas kokybės rodikliu.  

Termodinaminiu požiūriu, elektros energijai, pagamintai kogeneracijos būdu, suteikiamas eksergijos 

rodiklis 1, taigi elektros eksergija yra apibrėžiama kaip ExE = E. Tai reiškia, kad 100% elektros gali būti 

konvertuojama į bet kokią energijos formą. Šiluma gali būti konvertuojama į elektrą ar kokią kitą 

energijos formą tik tam tikru laipsniu, taigi šilumos eksergija gali būti skaičiuojama  

ExQ = (1 – T0/T) Q 

kur T0 – yra vidutinė aplinkos temperatūra šildymo laikotarpiu, T – yra CŠT termodinaminė vidutinė 

temperatūra T = (Ts – Tr) ⁄ ln (Ts/Tr) 

fQ = ExQ / (ExQ + ExE) 

3.5 200% metodas 

200% metodas – priima 200% efektyvumą šilumos gamybai. Tai reiškia, kad, norint pagaminti 1 

šilumos vienetą, 0,5 vieneto kuro buvo naudojama ir dar 0,5 vieneto bus grąžinta iš turbinos 

kondensatoriaus. Tai reiškia, kad pusė emisijų, susijusių su šilumos gamyba, gali būti susijusios su 

elektros gamyba. Šis metodas, kurį įvedė  Danijos energetikos agentūra, gali būti naudojamas, 

priskiriant kuro išlaidas kogeneracijoje šilumos gamybai energijos ir emisijų statistikoje.   

fQ = Q / 2 Fuelin 

3.6 Pas 2050 

PAS 2050 metodas yra Britų standartas, kuris paaiškina ŠESD emisijų skaičiavimą prekių ir paslaugų 

gamybai. Emisijų priskyrimas  iš kogeneracijos sistemos pagamintai šilumai ir elektrai, yra 

naudojamas specialus ‘intensyvumo’ koeficientas ’n’, kuris apibrėžia emisijas, išmestas deginant kurą 

fQ = Q / (Q + n E ) 

Emisijų priskyrimas šilumai ir elektrai The allocation of emissions to heat and electricity remiasi 

konkrečiam procesui tenkančiu šilumos ir elektros iš kiekvienos kogeneracijos sistemos santykiu. 

Kogeneracinėms sistemoms su katilais (anglies, medienos, kieto kuro), koeficientas n yra 2,5, kai 

kogeneracinėms sistemoms su turbinomis (gamtinių dujų, sąvartyno dujų) n = 2,0. 
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3.7 Drezdeno metodas 

Drezdeno metodas remiasi eksergijos vertinimu. Jėgainėse visa pirminė energija yra susijusi su 

elektros gamyba. Tuo pačiu metu kogeneracinėse jėgainėse, viena pirminės energijos dalis yra 

suvartojama šiluminės energijos gamybai. Drezdeno metodas aprašo, kaip įvertinti elektros energijos 

nuostolius, sukeltus dėl šilumos ištraukimo (vandens garo kondensacijos) kogeneracinėje jėgainėje 

ΔE = Q ηc νp , kur ηc yra Carnot efektyvumas ir νp yra proceso kokybės laipsnis.  

fQ = ΔE / E 

Metodas Šilumos gamybos priskyrimo rodiklis, fQ Pvz., fQ vertė 

Energijos metodas  0,2162 

Alternatyvaus generavimo 

metodas 

 0,3830 

Elektros premijos metodas  0,2226 

Eksergijos metodas  0,1507 

200% metodas  0,0608 

PAS 2050  0,1212 

Drezdeno metodas  0,0834 

Priskyrimo rodiklis kogeneracijos sistemai, kai metinė šilumos apkrova 27 GWh ir maksimalus 

šilumos poreikis 14 MW 

4 Išvados 

 

LowTemp projekto partneriai įvertino priskyrimo metodą, naudojant multikriterijinių sprendimų an-

alizę (MCDA) 

 Partneriai nurodė, kad Eksergijos (Carnot) metodas yra geriausias prieinamas metodas (virš 
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450 taškų) dėl CO2 paskirstymo bent jau tarp vertintų metodų. Du kiti metodai:  PAS 2050 ir 

200% turėtų būtų vertinami kaip galimos alternatyvos – jų rezultatas yra panašus t.y. beveik 

400 taškų.  

 Labiausiai tinkamas termodinaminiu požiūriu –  Eksergijos metodas – ekstensyviau apima 

energijos kokybę ir parodo fizinę viršutinę CO2 priskyrimui šilumai kaip šalutiniam produktui. 

Egzistuoja Eksergijos metodo variantas– Drezdeno, bet šis reikalauja didesnio duomenų 

prieinamumo ir ekstensyvesnių skaičiavimų.  

 Alternatyvaus generavimo ir Elektros premijos metodas buvo nustatyti kaip mažiausiai 

naudingi LowTEMP projekto partneriams. 


