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Производство на електрическа и топлинна енергия при използване на
биомаса . Перспективи за такъв вид когенерация в България

Михаил Милков, Димитър Попов

Резюме: В настоящия доклад са описани начините за производство на електрическа
и топлинна енергия чрез изгаряне на биомаса. Разгледани са технологиите, техните
предимства и недостатъци, както и възможността им за развитие в България. С оглед
на характерните особености на тези съоръжения, са направени предложения за бъдещо
изграждане на когенерационни мощности, като са отчетени и преференциалните
условия, осигурени от държавата за насърчаване на този вид енергопроизводство.

Biomass based combined heat and power generation. Prospects for such cogeneration in Bulgaria
Mihail Milkov, Dimitryr Popov

Summary: This report describe methods for production of electricity and heat by burning
biomass. Technologies are considered, their advantages and disadvantages, and opportunities for
development in Bulgaria. In view of the characteristics of these facilities, suggestions are made for
future construction of co-generation plants, and review of preferential terms provided by the state to
promote this type of energy.

      1. Наличие на биомаса в България
В България е на лице голям потенциал за използване на биомасата като енергиен

източник, поради обстоятелството, че 33% от територията на страната са горски площи и
около 60% земеделски обработваеми земи. Това дава предпоставки за добив на големи
количества биомаса, които биха могли да бъдат използвани за производство на
електрическа и топлинна енергия. Биологичните възможности на горите предлагат
възможност за устойчив прираст в рамките на 4,5-4,6 m3/ха/год. и гарантиран постоянен
добив на стояща дървесна маса в рамките на 11-12 млн. m3/год. до 2050 година 1].
Осигуряването на пазар за продукцията е от съществено значение. Огромни възможности в
тази посока предоставя енергопроизводството от възобновяеми източници. Използването на
биомасата като енергоносител има значителни предимства пред използваните в момента
горива, в това число екологични и икономически. При високотехнологичното изгаряне на
биомаса се реализира значително намаление на емисиите на редица замърсители
(Въглероден диоксид, Серен диоксид, Азотни окиси и др.). Частичното заместване на
горивата (газъол за промишлени и комунални цели; въглища), използвани за отопление на
места, където няма централно топлоснабдяване, би довело до спад в цените на топлинната
енергия и независимост по отношение на вноса на скъпи енергоносители. Произвеждането
на биомаса и полезното използване на земеделските отпадъци, ще стимулират
икономически растеж в селските райони, в областта на фермерството, лесовъдството и
свързаните с тях производства, чрез създаването на нови продукти, пазари и работни места,
както и изграждането, и поддържането на инфраструктура в горите.
      Чрез стимулиране развитието на технологиите за производство на електрическа енергия
от ВЕИ се създават предпоставки за изпълнение на задължението за производство на
електрическа енергия от ВЕИ в размер на 11 % от брутното вътрешно потребление на
страната до 2010г., съгласно 2001/77/ЕС и Договора за присъединяване на Република
България към ЕС, и нарастване на използването (общо в енергийния баланс) на ВЕИ до
16% до 2020 г..За постигане на посочената по-горе цел е необходимо изграждане на
значително количество нови мощности от ВЕИ. В тази връзка са приети специални условия
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при изграждането на нови мощности. Произведената чрез възобновяеми източници енергия
се изкупува задължително и приоритетно, за определен период от време. Осигурени са и
редица административни облекчения, както и улеснена лицензионна процедура.
Определянето на преференциални цени на електрическата енергия е от най-голямо
значение за възвръщаемостта на инвестиция в енергопроизводство от ВЕИ. За
производството на 1 MWel от прякото изгаряне на биомаса – дървесен чипс, определената
преференциална цена е 215 лева [2].

2. Технологии използвани при комбинирано производство с дървесна биомаса
2.1. Органичен цикъл на Ренкин
Органичният цикъл на Ренкин (ORC) се основава на обичайно използвания цикъл, с тази

разлика, че вместо вода се изпарява органичен флуид. Поради това, че органичната среда
има по-ниска температура на кипене, в сравнение с водата, ORC позволява използването на
източник на топлина с по-ниска температура, от тази при парния цикъл.
       Биомасата се изгаря в котел с подвижна или неподвижна скара, като подаването на
гориво (биомаса) и изхвърлянето на пепелта става автоматично (Фигура 1). Отделената
топлина при изгарянето подгрява топлоносител – термично масло, вместо обичайно
използваната вода в парния цикъл на Ренкин. Температурата на маслото е в граници 250 –
300оC. Причината, поради която в инсталацията се използва термично масло, вместо вода
е, че налягането в системата при температури 250-300оС е по-ниско [3]. Това намалява
износването и удължава живота на котела. Обстоятелството, че не се работи с високи
стойности на налягане, не налага лиценз за управление на системата, което е изискване в
някои европейски държави.

Фиг. 1. Принципна схема на ORC цикъл

       Димните газове отдават топлината си и в економайзер и повишават ефективността на
котелната инсталация до около 80%. В някои случаи по газовия тракт може да бъде
инсталиран и въздухоподгревател. Подгрятото в котела термично масло минава през
топлообменник, където отдадената топлина се използва за изпаряването на органичния
работен флуид . Работният флуид може да бъде толулолово, изопентаново, изооктаново
или полисилоксаново масло. Изпарената органична среда се разширява в аксиална
турбина, която работи на ниски обороти, което позволява тя да бъде директно свързана с
генератор, намалявайки по този начин механичните загуби. След като работният флуид
отдаде енергията си за производство на електрическа енергия, той постъпва в регенератор,
където се свяля неговия прегрев и ефективността на цикъла се увеличава. След
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регенератора, флуида постъпва в кондензатор, където отдадената от него топлина се
използва за подгряване на мрежова вода до температура 80-90оС, която е подходяща за
използване в централна топлоснабдителна мрежа. Накрая флуида се изпомпва обратно в
топлообменника, като с това цикъла завършва.
       Основното преимущество на ORC цикъла е в добрите показатели при работа на
частичен товар, като дори при работа на 50% от номиналната мощност системата запазва
електрическият си КПД почти без изменение. Надеждността на технологията е много висока,
както и способността на инсталацията да работи дълго време с малки разходи за
поддръжка. Основен недостатък  е ниският КПД при производството на електрическа
енергия, който е около 15%, а при инсталации с частичен прегрев на работната среда може
да достигне 18,2%. Това е единственият засега широко разпространен метод за когенерация
на биомаса. Опитът от експлоатацията най-вече в Австрия и Германия, показва, че този вид
система работи с голяма производителност, ниски разходи за поддръжка и
конкурентноспособни цени на произведената енергия. Най-мощния модул произвежда 2200
kW електрическа мощност и 9360 kW топлинна енергия. Цената на произведеното
електричество за централа с електрическа мощност от 1 MWel, е около 100 €/MWhel.

       2.2. Газови турбини с външно горене
Основната разлика между турбините с външно горене и обикновените газови турбини, е

в това, че при първите горенето става извън контура на работния флуид (Фиг. 2). Има два
възможни начина за реализиране на технологията – чрез отворен и затворен цикъл.
Затвореният цикъл има по-висок общ КПД, докато отвореният – по-висок електрически КПД.
Топлината, получена при изгарянето се предава, чрез топлообменник,  на компресиран
работен флуид. Следва разширение на работния флуид в турбината и охлаждане в друг
топлообменник (например отдаващ топлина за централно отопление), след което работната
среда се връща отново в компресора. Принципът на работа на отворения цикъл е същият, с
изключение на това, че след разширението си, работния флуид (обикновено въздух) се
използва като въздух за горене в котела, или просто се охлажда и изпуска в атмосферата.

Фиг. 2: Схема на турбина с външно горене (отворен цикъл)

Така реализирана, системата може да постигне абсолютен КПД от над 80%, а
електрическият КПД е около 30%.
       Концепцията на турбините с външно горене има три главни предимства, пред
обикновените газови турбини: висок електрически КПД; възможност за работа с
нискокачествени горива (биомаса с висока влажност); възможност за атмосферно изгаряне
на биомасата. Основният проблем на технологията е конструирането на
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високотемпературен утилизатор на димни газове, който да пренесе необходимата топлина
на входа на турбината и в същото време да издържи на високи температури и износване от
пепелни частици. От друга страна конструирането на топлообменник е по-лесно, отколкото
конструирането на турбина за подобни условия. Цената на произвежданата електрическа
енергия варира между 72-124 €/MWel. Най-мощния модул произвежда 100 kW електрическа
мощност и 260 kW топлинна енергия

       2.3. Парни двигатели
При централи с малки мощности (под 1  MWel) по-целесъобразно е използването на

парни двигатели, вместо турбини. Голямото предимство на тази технология е възможността
на подаването на технологична пара, което е предпоставка за съвмесната работа на
инсталацията с индустриални предприятия, нуждаещи се от пара за производството си.
       Котел, изгарящ биомаса, произвежда прегрята пара, която извършва работа в парен
двигател, който задвижва генератор (Фиг. 3).  След двигателя парата кондензира в
топлообменник, който предава отведената топлина на топлоснабдителната мрежа.
Кондензатът се събира в резервоар, където се деаерира чрез пара, отнета от двигателя.
Подхранващата вода се връща обратно в котела, чрез помпа и цикълът се повтаря отново.
Цената на електричеството, което парните машини произвеждат е на стойност 133-138
€/MWhel.

Фиг. 3: Централа с парен двигател

       2.4. Газификация на биомасата
       Когенерацията с газов двигател е базирана на процес, при който биомасата се
превръща в газ и се изгаря в газов двигател (Фиг. 4). Газификацията може да се разглежда
като форма на пиролизата, с тази разлика, че процеса на газификация протича с по-голямо
съдържание на въздух и по-високи температури, необходими за производството на
възможно най-много газ от биомасата. Полученият газ има широко приложение, като може
да се използва и в газови  турбини с индиректно, външно горене. Основният проблем при
системите за газифициране на биомасата са, че се налага очистването на газа от катрани,
малки частици и алкални частици, които биха могли да повредят двигателите или турбините.
Този процес на очистване почти винаги е скъп и се отразява на цената на произведената
електрическа енергия. В диапазона 100 kWel to  200  MWel, електрическа мощност най-
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целесъобразно е използването на газов двигател, а при по-високи мощности турбина.
Основните предимства на тези системи са високият електрически КПД (около 30%) и
възможността за използване на гориво с висока влажност.

Фиг. 4: Технология с газифициране на биомасата

       Цената на електрическата енергия при този вид производство се движи между 53 и 87
€/MWhel, която е доста ниска в сравнение с останалите методи за комбинирано производство,
представени в настоящия доклад. От друга страна тази технология е доста сложна и често
изисква високо качество на горивото. Системите за газифициране срещат проблем,
изразяващ се в ниска ефективност при работа на частичен товар, което ги прави
неподходящи за подаване на топлина към централно отопление.

       2.5. Двигател на Стърлинг
       Технологията е подходяща за мощности до 100 kWel. Двигателите на Стърлинг се
основават на затворен цикъл, при който работен газ (хелий) последователно се свива в
обема на студен цилиндър и разширява в обема на горещ цилиндър, като налягането
задвижва бутало и по този начин топлинната енергия се превръща в механична. Най-често
двигателят на Стърлинг е директно прикрепен към стената на водогреен котел (Фиг. 5),
изгарящ биомаса. Топлината, необходима за работата на двигателя се осигурява от
димните газове, получени при горенето, а при охлаждането на студената зона на двигателя,
отделената топлина може да се подаде също към централното отопление.

Фиг. 5: Водогреен котел с прикачен двигател на Стърлинг
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       Електрическият КПД на двигателя може да достигне над 30%, а общата ефективност на
инсталацията е между 85 и 90%. Поради това, че горенето не се извършва в двигателя,
възможно е използването на биомаса с висока влажност (до 55%).

       3. Перспективи за развитие на когенерацията на биомаса в България
       В България все още няма изградени ТЕЦ, използващи горивна база биомаса. В
страната обаче има изградени отоплителни централи, които изгарят дървесен чипс и
произвеждат топлинна енергия на конкурентна цена. Отоплителната централа в град
Ихтиман е пусната в експлоатация през 2008 година. В нея е инсталиран водогреен котел с
мощност 3  MW th и КПД около 92%. Топлопреносната мрежа е с дължина 7,2 км и подава
топлоносител вода и БГВ към 20 абоната (болница, училища, общински сгради, частни
домове). По данни на потребителите стойността на месечните им сметки за топлина са
намалели средно с 40%. Поради тази причина, както и поради удобството от
централизираното топлоснабдяване, има голям интерес и желание за присъединяване към
мрежата, като предвиденото разширение е за още 20 консуматора. Управлението на котела,
топлопреносната мрежа и абонатните станции става напълно автоматично и може да се
осъществи и по интернет. Транспортните разходи от излъчване по топлопреносната мрежа
са между 8 и 10%. Отоплителна централ с мощност 5 MW th (първи етап) е построена и в гр.
Банско.
       Основният проблем при съоръженията за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия е в намирането на целогодишен консуматор на топлина. В крайна
сметка най-важния параметър, който влияе на цената на произведената енергия е
годишната използваемост. Счита се, че функциониране на съоръжението по-малко от 6000
часа годишно, не е икономически обосновано. Най-ефикасният подход за увеличаване на
производителността е обвързването на такава когенерация с индустриални предприятия,
имащи нужда от технологична топлина, или пара. Така работните часове биха могли да
стигнат 7000 в годината, а цената на електричеството да намалее съществено. За
предприятия, които се нуждаят от пара за производството си, технологията използваща
парен двигател (или турбина) е оптималното решение.  Макар и повечето от разгледаните
технологии за когенерация да са в етап на развитие и все още да нямат широко
приложение, при обвързване с индустрията те биха били напълно рентабилни. За
предприятия, които се нуждаят от топла вода за производството си, технологията
използваща органичен цикъл на Ренкин е оптималното решение.
       Друго възможно приложение на ТЕЦ, използващ за гориво биомаса е във всички
селища, където е реализирано на централизирано топлоснабдяване. През лятото, когато
отопление не е нужно, основните водогрейни мощности могат да бъдат спрени, а да се
използва примерно модули с органичен цикъл на Ренкин или газотурбинен агрегат с външно
горене с изгаряне на биомаса. Така тези когенерационни модули биха могли да се използват
целогодишно.
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