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Увод

Поради опасността от енергийна криза’ учени от всички краища на
света сериозно проучваТ възможността за ефективна алтернатива на
конвенционалните горива и нулеви вьглеродни емисии.

Единственият начин за получаване на «нулев парников ефект” и
нулеви емисии” е ползването на отпадна биомаса за горивна компо

нента’ те. при изгарянето да се генерира точно толкова вьглероден
диоксид, колкото растението е погьлнало от атмосферата в етапите на
своя растеж. Отпадна биомаса е всеки продукт от растителен произход’
основната част на който е използвана за други цели! Такива продукти
са : дървесен чипс /натрошени изрезки от дърводобива или дървопре
работването!’ екопелети и екобрикети /пресована сгърготина, слама!,
костилки /череши’ сливи! и др.

1’ Енерпiйно законодаТелсТво в Република Вьлгария, скьрзано с
използването на биомасата като ВЕИ

Основната институция отговаряща за разработването на политики’
отнасящи се до енергетиката е Министерството на икономиката и енер
гетиката и туризма (МИЕТ). В министерството има отделна дирекция
която да се занимава с въпросите на енергийната ефективност и защи
тата на околната среда. други министерства свьрэвни с развитието на
използването на биомасата са Министерството на околната среда и
водите’ Министерството на земеделието и горите (МЭГ) и Министерст
вото на регионалното развитие.

друга институция имаща отношение към използването на биомаса е
държавната комисия за енергийно и водно регулиране (дКЕВР), чиито ос
новни задължения по отношение на биомасата са: (а) издаване и контрол
на различните лицензи, свързани с електроенергията’ топлоенергията и
природния газ; (б) регулиране на цените на електроенергията и топлоенер
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гията; (в) разработване на правилата за приаъединяване кьм електриче
ската мрежа; (г) издаваке на удостоверения за произход и на зелени сер
тификати за електроенергия, произведена от ВЕИ и когенерация.

Също така, важна институция е Агенцията за устойчиво енергийно
развитие —правителствена организация със задължекия главно в обла
спа на енергийната ефективност.

2. Определение за биомаса

Съгласно опредепението, дадено в европейската директива
20091281Е0, биомасата е «биоразградимата част на продукти, отпадъци и
остатьци от биологичен произход от селското стопанство (включително
растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с
тях индустрии, включително рибно стопанство и аквакултури, каюго и
биоразградимата част на промишлени и битови отпадьци”l

Това означава, че чрез подходяща промишлена обработка, прясно
събраната биомаса може да се преработи в хомолог на природния газ и
на течните и твърдите изкопаеми горива. С помощта на различни
трансформационни процеси, като изгаряне, газифициране и пиролиза,
биомасата може да бъде превьрната в «биогориво” за нущ’ите на
транспорта, ~био-топлина” или «био-електроенергия”.

3. Възможности за разширяване на употребата и повишаване на
енергийната ефективност при използване на биомасата в Бьлгария

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоцен
на биомаса (над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се
използва за енергийни цели.

Таблица 11. Потенциал на биомасата в Вългария

ПОТЕНЦИАЛВид отпадък
Общ Неизпопзван
ktoe ktoe %

дървесина 1 110 510 46
Отпадъци от индустрията 77 23 30
Селскостопански растителни отпадъци I 000 I 000 100
Селскостопански животински отпадъци 320 320 100
Сметищен газ 68 68 100
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Технико-икокомическият анализ показва, че използването на про
изводство на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем из-
точник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и има
значителни екологични предимства пред всички традиционни горива.

Разпределението на общия потенциал на биомаса за енергийни
цели в България е показано на фиг.1.2, а на неизползвания досега по
тенциал на фиг.1 .3.
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основата не само ка разрастващата се битова газификация, но и на
комбинираното производство на енергия.

5. Изчисляване ресурса на биомасата

Изследванията и оценките на ресурсите за производство на био
маса (и по-специално тези, които обхващат биомаса в относително
големи географски райони) обикновено се сблъскват с проблеми,
свързани с надеждността ка данните за съществуващите остатъци,
отпадъци, потенциала на биомасата от енергийни култури, а също та-
ка и свързани с определянето на наличките ресурси, за които няма
ясни ограничения технически и икономически.

За да се оцени наличната биомаса, е необходимо в модела да
бъдат включени различни забрани, които биха могли да огракичат
нейната наличност — екологични, социални и икономически.

Производството на първична енергия задоволява малко над 55%
от брутното вътрешно потребление на енергия в страната при срав
нително неизменна структура през последните години и при динами
ка, произтичаща от тази на потреблението.

Пр.. ~,р.s,,. ...~ ‘°~О?.’~

:

Фиг. 1.6. Вложени горива за преобразуване

През 2011 година биомасата е представлявала 3.6% от първичното
енергийно потребление (ПЕП) и 10.1% от крайното енергийно потреб
ление (КЕП).
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Фиг. 1.7. Крайно енергийно потребпение

Екергийният потенциал на биомасата а ПЕП се предоставя почти
100% на крайния потребител, гъй като липсват загубите при преобра
зуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии.
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Фиг. 1.8 Производство на Пьрвична енергия

6.Общ енергиен потенциал на Западна Стара планина

Осковните дейности, развити на територията на района, свързани с
икономическото използване на горите, са лесничейство, вьзра~щане на
горите, добив на дьрвета от общинската гора и дървопреработване.

Разглежданият район включва в себе си 5 общини: Белоградчик,
Берковица, Георги дамяново, Чипровци и Чупрене Общата площ на
разглеищаната територия е 1800,9 кв.км,

При дърводобива се получава отпадъчна биомаса, която включва
преди всичко клоните и вършината, а към неизползваемата биомаса
спадат пъновете и отчасти кората, които остават на сечището. Много
често кьм неизползваемата биомаса се отнася и вършината, която за
едно с листната маса служи за естествено наторяване на горите.

Суб-продуiп-ите на горското стопанство е цялата горска биомаса,

—
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получена в следствие на лесовъдните дейности. Тона вкпючва кори и
дървесни трески от кпоните и горните части на дърветата’ както и
пънове и трески, получени при проре~ане на горите. доколкото тези
суб- продукти са предмет на производствени процеси (като производст
во на брикети или пелети от дървени стьрготини и талаш), те се отна
сят към промиuзлени продукти.

Особено важно е наличието на влага в биомасата и възможностите
за нейното извличане. Енергийната плътност и физическите свойства на
биомасата са критични фактори по отношение на решенията за сурови
ната за производство на биомаса и следва да бъдат разбрани, за да мо-
же суровините и преработващите технологии да се подберат правилно.

Таблица 1.2. Категории дървесина

Категории Производ- Влага при NlинималнатоплиннаВид ство нагорска биомаса биомаса25 прибиране стойност
дьрвесина (тсв/ха) (МJ/кГсв)

Смесени Връшки и 2—4 25—60,40 18.5— 19.2
гори клони
Иглолистни Връшки и 2—4 25—60,40 18.8— 19.8
гори клони
Крайречни Връшки и 0.8~1.626 40—60 16 -18
гори клони

Щом веднъж се установи количеството на наличната биомаса, ней
ното използване може да бьде само частично устойчиво.

Оценката на “Успiойчиеия добин на биомаса” (УдБ) може единстве-
но да проследи ключовите аспекти на биоенергийната верига. Изчисля
ването на “НагтичнLш добив на биомаса” (НДБ) от “Потенциапния добпв
на биомаса’(ПдБ) е показано по-надолу.

Обикновено, количеството на материалите може да се изчисли
според Уравнение 1, която дана наличната биомаса в тонове годишно,
отчитайки съответните указани горе индекси на биомасата. Целта е да
се изчисли количеството биомаса (като първичен продукт и остатъци),
която може да бъде събрана от даден район.

Биомаса=Площ х добив х ОП(I — загуба) х (I — сегашно приложение.)
— екол (1-икономически ползи)
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Където:
Площ в разгле~цания регион
добив I (тlха): добивът от културите i в разглеждания регион
Oni: съотношението остатьк-в-продукт за растителни култури
Загуба, (%): загубите вследствие от технически проблеми
Текущо приложение, (%):
Екол (%): частта на остатъците, които не трябва да се оТстраняват

поради екологични съображения i
Иконi (%): частта от остатъците, която е икономически подходяща

за енергийно проеобразуеане .

Изчисления

добитата енергийна биомаса (дърва + вьршина) е 397855плmЗ.
Към енергийната биомаса трябва да се прибавят и около 10000 пл.mЗ
индустриални дървесни оТпадъци. Необходимо е да се отбележи оба-
че, че реално оползотворената енергийна биомаса не надвишава 60%,
те. годишният й обем е под 239 000 плоi3. От тази биомаса може да се
добиват енергийни трески в количество 143400 t (при влажност 50%)

Основният енергиен компонент от горите, резултат от дърводобив
ния процес са дървата за огрев. През последната година от общото ко
личество добита дървесина съставляват 230071 пл.mЗ, от които 20225
пл.mЗ са иглолистни и 209846 плmЗ — широколистни. Пресметнати ка-
то т не. (тона нефтен еквивалент) общото количество на добиваните
дърва за огрев е 25000пл, МЭ, при което топлинната мощност 1k гне.
е равен на 11,6 GWh; а 1 простр.кубм (i.нирокол.50% влажност) = 1000
kWh; 1 простр.куб.м (иглолистни,50% влажност)= 1100 kWh;

Изводи и препорьки

От проучването на суровинния ресурс (потенциала) на горската
биомаса в Западна Стара планина могат да се направят следните
по[]важни изводи и препоръки:

1 Разгiределението на залесената площ по вид на горите е главно
от: иглолистни 34,8%, широколистни издънкови за превръщане 56,8% и
широколистни високосгьблени 8,4%

2. Годишният обем на реално оползотворяемата енергийна биома
са (дърва за огрев + част от вършината) е около 397855пл. mЭ. Пре
сметнато като тне. общото количество на добитата енергийна горска
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биомаса е тне. 20000
ЗОбщините в разглеящания район разполагат с необходимите

енергийни ресурси от горска дървесна биомаса за откриване в близко
бъдеще на мащабно производство на енергийни трески (чипс) и на ден
сифицирани биогорива — главно дървесни пелети.

4. С оглед на сегашната икономическа ситуация в страната ефек
тивно ще бъде да се проаеде етапна реализация на стратегия по опол
зотворяването на отпадната лигноцелулозна маса е региона на Запад-
на Стара планина,

Заключение

Анализът, извършен а тона изложение, показва по категоричен на-
чин, че Западна Стара планина има значителен неусвоен енергиен по
тенциал от биомаса.

Териториалният анализ често предвижда наличие на достатъчно
ресурс за производство на биомаса, но ако се реализират биоенергий
ните вериги, става ясно, че само малка част от общата биомаса може
да бъде използвана в устойчиви условия. Трябва да се отбележи, че
потенциалната биомаса не е същата налична биомаса и тя все още се
различава от устойчивата биомаса. Оценяаането на наличността и ус
тойчивостта на суровините е критичен въпрос в стратегическото разви
тие на биоенергийните проекти и е тясно свързано с избора на техно
логии за превръщане на биомасата в енергия.

Биомасата от лигноцелулозни ресурси (както от енергийни култури,
така и от остаiъци и отпадъци) засега е с най-голямо значение, от
гледна точка на мащабите и на използването й по-скоро в синергия, от
колкото в конкуренция с другите употреби на биомасата, като храна,
материали, екологични услуги и природни местообитания. Използване
то на бавнорастящи многовидови ресурси за дървесна биомаса пред
ставлява най-сериозната възможност за развитието на нови широко
мащабни ресурси, които допринасят за биоразнообразието, екологич
ните въглеродни депа и екосистеми с минимално въздействие върху
хранителните ресурси.

Преработващите технологии, които произвеждат различни енер
гийни и материални продуIсги с широка пазарна реализация, най
вероятно ще отговорят на социалните нужди и ще предоставят устой
чиви бизнес възможности. въглеродно-неутралното бъдеще ще про-
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дължи да се нуищае от значителни количества аъглеродни ресурси, в
областта на течките транспортни горива, металургията и органичките
химикали, така термичните преработващи технологии, които обхващат
всичките разкородни производства ще бъдат предпочитани.

Ha последко място, една устойчива биоенергийна верига изисква
максимална стойност, извлечена от ресурса ка биомасата, Суб
продуктите, които използват присъщите качества на материалите,
обикновено придобиват по-голяма стойност. Предварителната обра
ботка на суровините за извличането на дървесина, масла, протеини и
разтворими захари следователно се насърчава (ако е в икономически
пропорции) и следва да се разглеища като по’щържаща производство-
то на биоенергия при наличие на подходящи широкомащабни пазари.

Разработването на специфични биоенергийни проекти следовател
но не се основана само на икономически условия, но също така и на
редица социапни и екологични аспекти, като например: осигуряване на
социален лиценз за функциониране и включнане на екологичните, тех
нологичните, финансовите и социалните проблеми.

Монографии

1. НАРЪЧНИК ПО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
2. ПРАВНА РАМКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОМАСАТА В СТРА

НИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
З. ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ — ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
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