Vidutinės biokuro (žaliavos)
kainos Lt/tne galimi
apskaičiavimo netikslumai

*

* BALTPOOL UAB organizuota konferencija „KAS VYKSTA BIOKURO RINKOJE?“ 2013.06.11

Galimos deklaruojamų biokuro pirkimo kainų paklaidos
Biokuro kokybiniai rodikliai
įtakojantys kainos nustatymą:
Lt/tne
1000

CŠTĮ biokuro pirkimo kainos
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Mažiausia deklaruota
biokuro kaina

Jei biokuras nėra sveriamas ir nėra
atliekami laboratoriniai kuro kokybės
tyrimai, deklaruojant biokuro kainą
pateikiami realybės neatitinkantys skaičiai.

Drėgmė, %;
Peleningumas, %;
Šilumingumas, %.

Kai biokuro kokybiniai rodikliai
nėra tiriami laboratorijoje,
deklaruojamo biokuro kainą tai gali
iškreipti 57,2%.
Biokuro kiekio apskaita
įtakojanti kainos nustatymą:
Masė, t;
Erdmetriai, erdm;
Kietmetriai, ktm;
Energetinė vertė, MWh.

Kai biokuras nėra sveriamas, o
masė apskaičiuojama,
deklaruojamo biokuro kainą tai
gali iškreipti 57,9 %.

Sutartinio kuro kiekio skaičiavimas


Kietojo biokuro naudojamoji masė Bn perskaičiuojama į sutartinį kurą
Bs (tne) pagal formulę:

Bs = Bn x Qn/ Qs
kur


Qs – sutartinio kuro naftos ekvivalentu žemutinis
šilumingumas 10 Gcal/t;



Bn- per mėnesį gauto biokuro kiekis, t;



Qn- gauto kuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas, Gcal/t
nustatomas laboratorijoje arba
parenkamas iš lentelių

!

!

Biokuro masė apskaitoma su
paklaida!

Pagrindiniai rodikliai įtakojantys kainą
1- biokuro kiekio nustatymas:



matuojama svarstyklėmis, [t];
apskaičiuojama, daromos prielaidos (apskaitoma su paklaida).

2- biokuro kokybinių rodiklių nustatymas:


Atliekami laboratoriniai tyrimai, nustatomas:






Drėgnumas;
Peleningumas;
Šilumingumas.

Parenkama iš lentelių, daromos prielaidos (nustatoma su paklaida).

Iškastinio kuro apskaita:
Kitos kuro
rūšys

Kuro kiekis
Bn
nm3, apskaitomas pagal
Gamtinės dujos
skaitiklio rodmenis
Mazutas
t, masė nustatoma sveriant
(skystas kuras)
t, masė nustatoma sveriant
Anglis

Kuro kokybė
Qž
Žemutinis šilumingumas ir kiti kokybės rodikliai
nustatomi AB „Lietuvos dujos“ laboratorijoje.
Žemutinis šilumingumas ir kiti rodikliai nustatomi
sertifikuotoje laboratorijoje.
Žemutinis šilumingumas ir kiti rodikliai nustatomi
sertifikuotoje laboratorijoje.

Sutartinis kuras
Bs

Bs = Bn x Qž/
Qs

1. Biokuro tūrinės masės perskaičiavimo į tonas eiga:
1-as žingsnis

Vp x

Cf = Vn

Vp, erdmetris

Vn, kietmetris [ktm]

Nurodytas važtaraštyje arba išmatuojamas.
Faktinis atvežto biokuro tūris.

Apskaičiuojamas.

Cf- biokuro glaudumo koeficientas
po transportavimo, parenkamas priklausomai nuo
biokuro rūšies ir kuro transportavimo atstumo,
(ktm/erdm)

Vn,
[ktm]

2-as žingsnis

Vn x

rn = Bn

Apskaičiuota
gauto biokuro
masė Bn, [t]

rn- medienos rūšies tankis prie nustatyto laboratorijoje drėgnumo, [t/ktm]

1.1. Glaudumo koeficiento Cf parinkimas
1-as žingsnis
Vp x

Cf

= Vn

Kai biokuras nesveriamas, o perkamas erdmetriais (erdm)
Apskaičiuojama
biokuro masė

Bn [t]= Vp[erdm] x Cf [ktm/erdm] x ρn [t/ktm]

Glaudumo koeficientas Cf
Kuro kiekis
Kuro kaina
Nuokrypis nuo kainos vidurkio
Pavyzdyje naudojami duomenys:
Kuro kiekis1000 erdm.
Kuro kaina45 Lt/erdm.
Pirkimo sąnaudos45.000 Lt.
Kuro drėgmė45%.
Peleningumas3%.
Teorinis šilumingumas- 2,54 MWh/t
Tūrinė masė0,639 t/ktm

ktm/erdm
tne
Lt/tne
%

0,42 0,40
58,6 55,8
768 806
-8,1% -3,5%

0,37
51,6
871
4,3%

(4)
0,36
50,2
896
7,2%

15,3%

Cf netinkamas parinkimas gali
iškreipti perkamo biokuro kainą
15,3%

1.2. Biokuro tūrinės masės rn (tankio) (t/ktm) parinkimas
2-as žingsnis
Vn x rn = Bn

Apskaičiuota
gauto biokuro
masė Bn, [t]

Kai biokuras nesveriamas, o perkamas kietmetriais (ktm).
Apskaičiuojama
biokuro masė

Bn [t]=Vn [ktm] x rn [t/ktm]

Kuro tūrinė masė iš lentelės
(priklauso nuo medienos rūšies) t/ktm
Kuro kiekis
tne
Kuro kaina
Lt/tne
Nuokrypis nuo kainos vidurkio

Pavyzdyje naudojami duomenys:
Kuro kiekis1000 erdm.
Kuro kaina45 Lt/erdm.
Pirkimo sąnaudos45.000 Lt.
Kuro drėgmė45%.
Peleningumas3%.
Teorinis šilumingumas- 2,54 MWh/t
Glaudumo koeficientas- 0,42 ktm/erdm

%

0,827
75,9
593

0,754 0,624 0,602 0,595 0,544 0,529
69,2 57,2 55,2 54,6 49,9 48,5
651
786
815
825
902
927

-24,5% -17,2%

0,1%

3,7%

5,0% 14,8% 18,1%

42,6%

Biokuro tūrinės masės rn netinkamas
parinkimas gali iškreipti perkamo biokuro
kainą apie 42,6%

Kuro
kiekis!

1.3. Galimi kainos Lt/tne deklaravimo nuokrypiai,
kai biokuras nesveriamas.
Glaudumo koef-to
Tūrinės masės (t/ktm)
(ktm/erdm)
nustatymo įtaka
nustatymo įtaka

2012 m. gruodžio mėn.

Bendra įtaka

Kai kuras nesveriamas, perkamas Lt/erdm, masė nustatoma parenkant iš lentelių
tūrines mases, glaudumo koeficientus

Rinkos kainos

-D, Lt/tne +D, Lt/tne
4
4.1.
4.3.
4.5.

Biokuras* Lt/t ne
t. sk. skiedros Lt/t ne

670,1

616

719

506

791

452

840

-218

170

512

471

549

387

604

345

642

-167

130

biokuro mišinys Lt/t ne
medžio drožlės Lt/t ne

774,7

712

831

585

915

522

971

-252

196

672,5

618

721

508

794

454

843

-219

170

-8,1%

7,2%

-24,5%

18,1%

-32,6%

25,3%

Galimas kainos nuokrypis

15,3%

+

42,6%

=

57,9%

Jei gautas kuras yra nesveriamas elektroninėmis
svarstyklėmis, o erdmetriai į tonas perskaičiuojami naudojant
koeficientus, maksimaliai galima vidutinės kainos Lt/tne
deklaravimo paklaida 57,9%.

2. Biokuro kokybiniai rodikliai
2.1. Drėgmės nustatymo netikslumo įtaka šiluminingumui
Kuro drėgmė
Kuro šilumingumas
Kuro kiekis
Kuro kaina
Nuokrypis nuo kainos vidurkio

%
MWh/t
tne
Lt/tne
%

45
2,633
226
707
-12,9%

55
2,031
175
916
12,9%

25,8%

Pavyzdyje naudojami duomenys:
Kuro kiekis1000 t;
Kuro peleningumas- 3%;
Kuro kaina160 Lt/t;
Pirkimo sąnaudos- 160.000 Lt.

Jei biokuro šilumingumas nenustatytas
laboratorijoje, bet paskaičiuotas pagal
netiksliai nustatytą drėgnumą,
maksimaliai galima vidutinės kainos Lt/tne
deklaravimo paklaida - apie 25,8 %.

2. Biokuro kokybiniai rodikliai
2.2. Peleningumo nustatymo įtaka biokuro šilumingumui
Kuro peleningumas
Kuro šiluminingumas
Kuro kiekis

%
MWh/t
tne

2,0
2,753
237

6,4
2,408
207

Kuro kaina
Nuokrypis nuo kainos vidurkio

Lt/tne
%

676
-6,7%

773
6,7%

13,4%

Pavyzdyje naudojami duomenys:
Kuro kiekis1000 t;
Kuro kaina160 Lt/t;
Pirkimo sąnaudos160.000 Lt;
Kuro drėgmė45%.

Jei biokuro šilumingumas nenustatytas
laboratorijoje, bet paskaičiuotas pagal
netiksliai nustatytą arba tipinį (sutartinį)
sausos masės peleningumą, maksimaliai
galima vidutinės kainos Lt/tne deklaravimo
paklaida 13,4 %.

2. Biokuro kokybiniai rodikliai
2.3. Šiluminingumo taikymo įtaka
(aukštutinis ar žemutininis)
Kuro šilumingumas
Kuro kiekis

MWh/t
tne

2,54
218

3,05
262

Kuro kaina
Nuokrypis nuo kainos vidurkio

Lt/tne
%

733
9,0%

611
-9,0%

18%
Pavyzdyje naudojami duomenys:
Kuro kiekis1000 t;
Kuro drėgmė45%;
Kuro peleningumas- 3%;
Kuro kaina160 Lt/t;
Pirkimo sąnaudos- 160.000 Lt.

Skaičiuojant Bs (t ne ) galima
pritaikyti naudojamosios masės
aukštutinį ar žemutinį šilumingumą.
maksimaliai galima vidutinės kainos
Lt/tne deklaravimo paklaida
apie 18%.

Kuro
kokybė!

2.4. Galimi kainos Lt/tne deklaravimo nuokrypiai dėl
netikslaus kuro kokybinių rodiklių nustatymo

Drėgmės nustatymo
netikslumo įtaka šilumingumo
parinkimui/ paskaičiavimui

2012 m. gruodžio mėn.

Šilumingumo taikymo įtaka

Kai nenustatomas biokuro
Drėgnumas nustatomas ne
peleningumas ir šilumingumas,
pagal standarto reikalavimus su
apskaičiuojamas esant pastoviam,
galima ± 5% paklaida
sutartyje nurodytam peleningumui

Rinkos kainos
4

Peleningumo nustatymo įtaka
šilumingumo parinkimui/
paskaičiavimui

Biokuras* Lt/t ne

670

4.1.

t. sk. skiedros Lt/t ne

512

4.3.

biokuro mišinys Lt/t ne

775

4.5.

medžio drožlės Lt/t ne

672

Galimas kainos
nuokrypis

57,2%

584
446
675
586
-12,9%

=

757
578
875
759

86,50
66
100
87

625
478
723
627

12,9% ±D, Lt/tne

-6,7%

25,8%

+

715
546
827
718

45
34
52
45

6,7% ±D, Lt/tne

13,4%

+

Skaičiuojant tne taikomas
žemutinis ar aukštutinis
šilumingumas

610
466
705
612
-9,0%

731
558
845
733

61
46
70
61

9,0% ±D, Lt/tne

18,0%

3. Kiti faktoriai įtakojantys biokuro kainą
•

Objektyviam biokuro pirkimo kainų palyginimui ir rinkos biokuro kainos
nustatymui būtina vertinti įmonių deklaruotą bendrą kainą (žaliava,
transportavimas bei kitos sąnaudos).

•

Nėra galimybės VKEKK atskirai nurodyti biokuro žaliavos,
transportavimo ir kitas sąnaudas bei tarifus.

•

Nežinome, kaip deklaruoja biokuro žaliavos kainą kitos įmonės (su
transportavimu ar be jo).

Biokuro priėmimas pagal kiekį ir kokybę

Biokuro katilai

Biokatilų kiekis

Biokatilų inst. galia

Nuo suminės visų
biokatilų galios

Iš viso biokatilų

vnt
220

MW
662

%
100%

Biokatilai kurių šil. galia ≥ 5 MW

36

445

67%

Biokatilai kurių šil. galia ≤ 5 MW

184

217

33%

Biokatilai kurių šil. galia ≤ 2 MW

149

85

13%

2012m duomenys

Investicijų į kuro svarstykles įtaka
šilumos kainai
Investicijų į kuro svarstykles
įtaka šilumos kainai
+0,0514 ct/kWh

Katilo galia
1 MW

Biokuro svarstyklės
50 000 Lt

Šilumos gamyba
6 084 MWh/m.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

