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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА АЕОБ

Организиране на работни срещи, 
семинари, конференции специализации. 
Провеждане на дискусии и всякакви
други форми за обмяна на опит, за
ефективно оползотворяване на
биомасата за енергийни цели. 
Осигуряване на информация и
провеждане на обочение за повишаване
квалификацията на членовете и, 
Предоставяне на консултански услуги
на български и чуждестранни
физически и юридически лица в
сферата на използването на биомасата.



АКТУАЛНИ АСПЕКТИ
ЗА ЕНЕРГИЙНО

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ДЪРВЕСНАТА БИОМАСАТА



У В О Д
През последните години сме свидетели на
задълбочаваща се криза. За да се намали
влиянието на вносните енегроносители е
необходимо те да се използват по-икономично, а
също така да се разкриват алтернативни местни
горива и технологии за тяхното производство и
използване. Биомасата е един от значителните
източници за алтернативна местна
енергия.Съществен принос за увеличаване на
енергопроизводството от възобновяеми
енергийни източници ще дойде от биомасата чрез
използуването и за отопление и комбинирано
производство на топлина и електроенергия



ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВЕИ

В СТРАНАТА, 2007 Г. 
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Потенциал на дървесната

биомаса

Основният продукт за енергийна
употреба в резултат на дърводобивния
процес са дървата за огрев. През
последните години се увеличи значително
употребата на дърва за огрев.За
изгарянето на дървата и
трансформирането им в топлинна енергия
се използуват главно конвенционални
отоплителни системи с ниски инвестиции
за закупуването им. 



Структура дървесна биомаса при
иглолистните дървесни видове

Обща структура при иглолистните дървесни 
видове
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Структура дървесна биомаса при
широколистни дървесни видове

Структура при широколистните дървесни 
видове
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Отпадъчна биомаса

При сечта и първичната преработка на дървените

материали в горите се получава и значително по

количество отпадъчна биомаса под формата на: 
клони,вършина, маломерни и нестандартни обли
материали, суха и паднала маса,материали добивани
при извеждането на отгледни сечи и др.

Отпадъчната биомаса е един от значителните

източници за алтернативна местна енергия. При
съвременните технологии и машини отпадъчната

биомаса може да се превърне в индустриални горива, 
каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ
и др.



ПОТИНЦИАЛ НА ГОРСКАТА
БИОМАСА

Технически потенциал на горската биомаса

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Години

Х
и
л

.п
л

.m
3

Дърва

Отпад

Общо



ПОТЕНЦИАЛ НА БИОМАСАТА
ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

Технически потенциал на биомасата от 
дървообработването
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Енергийни плантации



Производство на биомаса

за енергийни цели

В периода 1997 – 2007 г. потреблението на
биомаса в страната е нараснало почти 3 пъти и
през 2007 г. възлиза на 743 ktoe . Използваните
видове биомаса за енергийни цели , са
дървесните горива и индустриалните
дървесни отпадъци. Дървесните горива се
състоят почти изключително от дърва за огрев
(над 99 % от общото количество дървесни
горива). През последните години нараства
потреблението на възстановени продукти, 
като това са отпадъци получени от целулозно-
хартиената, дървообработващата и
хранително-вкусовата промишленост. През
2007 г. те възлизат на 68 ktoe.
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15.1%

78.4%

6.5%

Индустрия Домакинства Други

Структура на крайното енергийно

потребление на биомаса и промишлени

отпадъци 2007 год.



Раздробена биомаса
Раздробената биомаса представлява частици с
различна форма и дължина от 5 до 50 mm.Към нея
се отнасят -технологичните трески за
индустриалното производство, енергийни
трески,стърготини и дървесна кора. Главен обект за
горене и производство на уплътнените
(денсифицирани) биогорива, като пелети и брикети
са енергийните трески. Треските се добиват от
нестандартни дърва за огрев, клони, материали
добивани при отгледните сечи,капаци, отпадъчни
маломерни материали от дървообработването

,енергийни култури и др.



Преработването на отпадъчната биомаса в енергийни трески се

извършва с помощта на мобилни дробилни машини в сечищата и

на временните складове и със стационарни дробилни машини в

постоянни складове.
Вторичното раздробяване на суровината до необходимия

фракционен състав за производство на пелети и брикети се

извършва с роторни чукови мелници. 

енергийни трески дробилна машина

Енергийни трески

чукова мелница



ТЕХНОЛОГИИ ЗА

ПРОИЗВОДСТВОНА

БРИКЕТИ



СХЕМА НА ЛИНИЯ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА БРИКЕТИ

Хидравлична

Брикетпреси

Механична



Линии за производство

на брикети 700 kg/h



БРИКЕТИ ОТ ДЪРВЕСНА И

СЕЛСКОСТОПАНСКА

БИОМАСА



ТЕХНОЛОГИИ ЗА

ПРОИЗВОДСТВО НА

ПЕЛЕТИ



СХЕМА НА ЛИНИЯ ЗА

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ



СУРОВИНИ ЗА

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ
чисти от кора и пясък стърготини, талаш,

трески,капаци, изрезки слама и др.



ИНСТАЛАЦИИИНСТАЛАЦИИ ЗАЗА ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

НАНА ПЕЛЕТИПЕЛЕТИ

СухаСуха суровинасуровина 500 500 kg/hkg/hВлажнаВлажна суровинасуровина 25250000kg/hkg/h



ПЕЛЕТПРАСИ

С цилиндрична матрица С плоска матрица



ПЕЛЕТНА ЛИНИЯ ПЛ-200



ПЕЛЕТИ



Европейски

сертификат за пелети

EN plus



ENplus: нов европейски
сертификат

С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни
пелети (EN 14961-2) през 2010 г. се въвежда нов

сертификат ENplus за пелети използувани в котли за
битова употреба и EN-B за промишлени пелети, 
използувани в промишлени котли. ENplus  има два класа
за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги
ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас
А2 съдържанието на пепел е до 1,5 %. За промишлените
пелети сертификата EN-B е със значително намалени
ограничения. Въвеждането на единен стандарт за
качество за битови и промишлени пелети ще позволи
ясно отчитане на потреблението и качеството на
продукцията.



Европейски сертификат
за дървесни пелети

≥ 1100≥ 1200° CТочката на топене на пепелта

≤ 1,5≤ 0,7Ма .-% 2)Пепел

≥ 97,5 ≥ 97,5 Ма .-%Механична якост

≤ 1 ≤ 1 Ма .-%Прах

≤ 10≤ 10Ма .-%Влажност

≥ 16,5≥ 16,5MJ / kgКалоричност

≥ 600≥ 600kg / m³Насипна плътност

3,15 ≤ L ≤ 40  3,15 ≤ L ≤ 40 mmДължина

6 (± 1)6 (± 1)mmДиаметър

ENplus-A2ENplus-A1
Измервател
ни единициПараметри



Карта пелети 2010



Производители на пелети

2010 год.



Карта пелети ЕС 2010 г.



Биоенергийна станция



ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ ОТ

ЗАМЕСТВАНЕ

НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА С

БИОМАСА
Увеличаването на енергопроизводството чрез

изгаряне на нафта,мазут и каменни въглища е
свързано с отделяне ня значителни количества

парникови газове ( преди всичко СО2) ,които
замърсяват околната среда. При изгарянето на
горивна нафта се отделят 74-78 kg СО2 / GJ 
енергиен еквивалент.
Изгарянето на биомаса е неутрално по

отношение на емисиите СО2.



Намаляване на емисиите СО2
2007 год.
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В близките години практически намаляването на
емисиите СО2 може да се осъществи само за
сметка на горската дървесна биомаса и
отпадъчната биомаса от дървообработването. 
Селскостопанската биомаса поради редица
причини в много малка степен може да допринесе
до намаляване емисиите СО2.



БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО
WWW.EUBA.BG

d_mladenov@abv.bg


