
Лекция 2. 
Енергийни ресурси. Възобновяеми енергийни източници 
20-ти век отбеляза много бързо (около 20 пъти) нарастване на използването на 
органични горива. Сега по-голяма част от електроенергията (почти 80%) се 
произвежда при изгарянето на различни видове изкопаеми енергоизточници, на първо 
място, нефт, газ и въглища. По мнението на учените откритите запаси на гориво ще 
стигнат за не повече от 70-130 години.  
В геологията, ресурсите се разглеждат като количеството на специфична субстанция, 
която може да се представи като залеж (количество, което може да се оцени). Тази 
дефиниция не взема под внимание икономическите възможности за добив на 
суровината или нивото на технологиите за добив.   
Резерви (енергийни източници) се дефинират като част от ресурсите, които могат 
да се добиват икономически изгодно (да са пазарно рентабилни) при съвременното 
ниво на технологиите. Това означава че, за определяне на резервите се използват и 
икономически критерии. Например, резервите намаляват когато пазарните цени са 
много ниски и икономическата рентабилност на добива на суровините е ниска и 
нарастват, когато пазарните цени се повишават. Производството на енергия изисква 
енергийни инвестиции (използване на енергия за производството). Когато влаганата 
енергия за добива не даден енергиен ресурс стане по-голяма от получаваната от 
ресурса енергия, този ресурс престава да бъде енергиен източник (резерв).   
Това означава, че част от органичните ресурси, може да не са подходящи за 
производство на енергия. Такива ресурси могат да се използват като суровина за 
производство на полимерни материали, изкуствени торове или даже за транспортно 
гориво, но като акумулирана енергия - изразходва се енергия (например ядрена или 
ВЕИ) за да се съхрани във вид на гориво.  
 Нови технологии могат да променят състоянието на запасите, ако се намали 
влаганата енергия при добива на енергийния ресурс. За голяма част от технологиите 
има физически ограничения за подобряване на ефективността на добива 
Енергийните ресурси съществуват в различна форма – някои съществуват във 
формата на складирани материали и следователно са изчерпаеми, други съществуват 
като поток и следователно са неизчерпаеми, и трети се основават на изчерпаеми 
материали, но могат да се разглеждат като неизчерпаеми. Оценките за най-важните 
енергийни източници се променят динамично като функция на технологичното 
развитие на човечеството.  
Ресурси, за които няма пазарно търсене в момента се наричат неутрални материали. 
Наличие на търсене и технологично развитие могат да прехвърлят неутрални 
материали в обхвата на енергийните ресурси. 
 
2.1. Разпределение на консумираната енергия: 
Световното производство на енергия сега се разпределя както следва:  

• Петрол 40%,  
• природен газ 22.5%,  
• каменни въглища 23.3%, 
• хидроенергия (електричество) 7.0%,  
• ядрена енергия 6.5%,  
• биомаса и други 0.7%.  

От това разпределение се вижда силната зависимост на човечеството от органичните 
горива 



 
Американската информационна служба редовно публикува доклади за световната 
консумация на основните енергийни източници: 
Тип енергиен 
източник 

Средна консумирана мощност [TW] 
1980 2004 2006 

Петрол 4.38 5.58 5.74 
Газ 1.80 3.45 3.61 
Въглища 2.34 3.87 4.27 
Хидрпенергия 0.599 0.933 0.955 
Ядрена енергия 0.253 0.914 0.929 
Геотермална, вятърна, 
слънчева, биомаса 

0.016 0.133 0.158 

Общо 9.48 15.0 15.8 
 
2.2. Органични горива . 

2.2.1. Каменни въглища.  
Каменните въглища са в основата на индустриалната революция през 18 и 19-ти век. 
Те съставляват най-големия дял от запасите на органични горива. В момента те са 
енергиен ресурс с много бързо нарастващо използване (особено в Китай). Световното 
разпределение на запасите от каменни въглища са показани на фиг.1.  
Големите резерви от този източник го правят най-популярният кандидат за решаване 
на много бързо растящите нужди от енергия на човечеството. Проучените резерви от 
каменни въглища се оценяват на 909 х109 тона, които могат да се добият, използвайки 
сегашната минна технология. Енергийния еквивалент на световните запаси от каменни 
въглища се оценяват на около 27 1015 KWh. Това означава, че запасите от въглища 
могат да задоволят нуждите на човечеството за следващите 300 години. Тези оценки 
не отчита нарастването на населението и възможността за използването на въглища 
вместо петрол и природен газ. Последните изследвания (2003) показват, че в САЩ 
около 2032 година ще се консумира най-голямо количество въглища, след което 
потреблението им ще започне да намалява. 

 

  Фиг. 1. Разпределение на резервите от каменни въглища 



2.2.2. Петрол.  
Съществуват оценки за петролни резерви от 57 ZJ върху земята, но съществуват и 
оценки за 8 ZJ (това са сегашните проучени находища в земните недра, от които може 
да се извлича петрол). Максималните оценки са за 110 ZJ, съдържащи всичките 
налични резерви (включително и такива, които на сегашния етап на развитие на 
технологиите не биха могли да се извлекат от земните недра) и някои 
неконвенционални петролни залежи такива като пясъци от катран (битум)  и петролния 
шелф (фиг. 2).  

    Фиг. 2. Разпределение на залежите от нефт 
 

За оценка на конвенционалните залежи от петрол се използва теорията на Хуберт. 
Съгласно тази теория след разкриването на всички резерви от петрол нарастването на 
потреблението ще се извършва приблизително по експоненциален закон, след което 
ще започне понижаване на потреблението с бързи темпове (фиг.3). Това ще се дължи 
на затрудненията, които ще възникнат при добива. 
Една част от консервативните прогнози показват, че максимумът на консумацията на 
петрол ще бъде през 2007 година. Съществуват много други прогнози, които 
предвиждат че максимумът на консумация на петрол ще бъде между 2020 и 2050 
година, но всички са единодушни че след 2020 година нарастването на консумацията 
ще спадне чувствително.  
Други по-раншни изследвания предричаха максимум на консумацията на пет между 
2004 и 2037година. Тези прогнози все още не са опровергани.  
Все повече се налага мнението, че пикът на петролното производство ще се достигне 
в много близко бъдеще. Предстои съществено повишаване на цената на петрола, 
което ще доведе до спиране на растежа и преминаване към намаляване на 
производството на петрол. Много прогнози посочват като граница на нарастване на 
производството на петрол периода между 2012 и 2017 година.  



 

   Фиг. 3. Теории за оценка на залежите от петрол 
 

Неконвенционални петролни продукти. Неконвенциални петролни продукти са 
продукти получени чрез технологии различни от конвенционалните петролни 
технологии. На сегашния етап тези технологии са по-неефективни. Тежък петрол или 
катранени пясъци са широко разпространени залежи, съдържащи органични вещества. 
Засега са разкрити множество залежи, но две от тях са изключително богати 
находища: Атабаски катранени пясъци в Канада и Ориноко във Венецуела. 
Въглеводородите съдържащи се в тези находища се наричат битуми. Оценките 
показват, че в тези две находища се намират около 2/3 от всички ресурси от този вид. 
Използването на енергията от тези находища е затруднено от високите инвестиции за 
добив на енергия и необходимостта от изграждане на нов тип съоръжения за това.   
 
2.2.3. Природен газ.  
Природен газ се получава или като съпътстващ продукт при нефтените находища или 
в специални находища за природен газ. Най-големите газови находища се смятат 
газовото находище ‘South Gas Fields’, намиращо се в Иран и Уренгойското находище 
в Русия.  
Катар също притежава големи залежи от природен газ – около 25 трилиона м3 (5% от 
разкритите залежи), които могат да се експлоатират при сегашните темпове на добив в 
продължение на 250 години.  
Много политици говорят за газова криза в настоящия момент. Тя се предизвиква от 
повишаване на цената на природния газ в САЩ, поради намаляване на местните 
запаси и увеличаващото се производство на електроенергия от газ. Основните 
проблеми са свързани с преноса на природен газ. Особено сложно е транспортирането 



през морета и океани. Световната консумация на природен газ в момента се оценява 
на 97 TCF (2.75 1012 м3) – 2005 година  

Основни газови находища 
Азербеджан - (1.37 1012 м3) 
Индонезия - (2.76 1012 м3)  
Иран   - (26.74 1012 м3)  
Алжир  - (5.45 1012 м3)  
Австралия - (2.52 1012 м3) 
Северно море: Норвегия - (2.41 1012 м3) 
Нигерия - (5.23 1012 м3)  
Русия   - (47.82 1012 м3) 
САЩ   - (5.45 1012 м3) 
Катар   - (25.78 1012 м3  
Боливия, Канада, Нова Зеландия, Казахстан, Бруней, Китай, Ирак 
Общо за света - 179.83 1012 м3 

 
 Фиг. 4. Разпределение на залежите от природен газ 
 

2.3 Ядрена енергия – 6.3%.  
През 2006 година са произведени 2.658 TWh електроенергия от ядрени реактори, 
което е 16% от световното производство на електрическа енергия. До ноември 2007 
година в действие са 439 ядрени реактора с обща инсталирана мощност 372002 MW. 
33 ядрени реактора са в строеж и 94 са в проектна фаза. 
Почти всички реактори са построени със значителни държавни субсидии и не включват 
в себестойността на произвежданата енергия цената за дезактивацията на ядрените 
отпадъци от процеса.  
Международната агенция за ядрена енергия оценява резервите от уран на около 2500 
ZJ. Тази стойност включва използването на ядрени реактори с бързи неутрони, които 
при ядрените реакции генерират нов материал, който се използва отново за 
производство на енергия. Проучените до момента икономически рентабилни за 
използване резерви на ядрено гориво за обикновени ядрени реактори се оценяват на 2 
ZJ. Пълните резерви от уран, проучени до момента се оценяват на 17 ZJ за 
обикновени реактори и 1000 ZJ за ядрени реактори с бързи неутрони. 



Ресурсите и технологиите не ограничават възможностите за посрещане на 
енергийните потребности на човечеството през 21 век с ядрени ресурси. Политически 
и екологически причини, свързани със сигурността и съхраняването на ядрените 
отпадъци обаче поставят сериозни ограничения за по-масово използване на ядрената 
енергия. Причините, свързани с производството на ново гориво от реакторите с бързи 
неутрони са особено важни, тъй като възможност за производство на ядрени оръжия 
от държави с нестабилни режими на управления става напълно реална.  
Запасите от евтин уран за гориво се оценяват на около 50 години експлоатация. Тъй 
като цената на горивото е малка съставка в цената на енергията се очаква, че могат да 
бъдат използвани и залежи, които на този етап са по-скъпи (например уран съдържащ 
се световния океан или в гранитни находища).  
Друг алтернативен ядрен енергиен източник може да бъде елемента торий, тъй като 
той е три пъти по-разпространен на земята от урана. Индия е страната, притежаваща 
големи запаси от този елемент и има намерение да развива тази технология.   
 
2.4. Термоядрен синтез 
Термоядрен синтез е процес на съединяване на две ядра (най-често на изотопи на 
водород или хелий), при който се отделя голямо количество енергия. Този процес е 
основен за енергийното производство в звездите.  
Най-оптимистичните прогнози предвиждат развитие на термоядрената енергетика 
едва след няколко десетилетия. На този етап функционират единствено някои 
експериментални установки, чиято ефективност е много малка.  
Най-перспективното «гориво» на бъдещето вероятно е управляваната термоядрена 
реакция — синтезът на хелий от деутерий (тежък водород). При превръщането на един 
грам деутерий в хелий се отделят 100 000 kWh енергия, толкова, колкото се получава 
при изгарянето на 10 тона въглища. 
Световният океан на Земята съдържа 25 000 милиарда тона деутерий, запас, който би 
стигнал на човечеството и при най-разточително разходване. Нагледно това богатство, 
може да се оцени като се направи сравнението, че всеки литър вода съдържа 
деутерий (в чист вид), който може да даде енергия колкото 300 литра бензин. А това 
означава, че на разположение на човечеството стои още недокоснат резервоар от 
бензин, равен на 300 световни океана. Да не говорим за планетите гиганти (особено 
Юпитер и Сатурн), които се състоят главно от водород. 
Вижда се че природата е предоставила на човечеството огромна суровина. Засега не 
може да се използва тази суровина,тъй като все още не открита технология, с която да 
се оползотворява. Вече четири десетилетия учените на СССР, САЩ, Франция, Япония 
и други страни работят усилено над тази задача. Първите крачки са направени, но все 
още няма окончателен резултат. Задачата се оказа много по-трудна, отколкото 
изглеждаше в началото. Във всеки случай това е по-трудно, отколкото да се създаде 
водородната бомба.  
Според по-ранни прогнози, до края на миналия век трябваше да се очаква, че ще 
бъдат създадени първите лабораторни инсталации, даващи електроенергия от 
термоядрен синтез. През първите десетилетия трябваше да заработят 
полупромишлени инсталации, а към 2020 година да ще влязат в действие и първите 
термоядрени електроцентрали, които постепенно да изместват старите видове 
електроцентрали. Всички тези прогнози сега са преместени доста напред във времето. 
 



Наличието на такъв огромен енергиен ресурс крие опасност, че при прекомерно и 
неразумно използване на термоядрения синтез може да се стигне до прегряване 
земната атмосфера.  
 
не бива да забравяме, че само на 150 милиона километра от нас работи безотказно 
(вече поне 5 милиарда години и ще работи поне още толкова!) една гигантска 
термоядрена печка — нашето Слънце. Вярно е, че Земята получава само 1/2 200 000 
000 част от излъчването му но дори и тази нищожна порция представлява 180 000 
милиарда киловата. Около 60% от нея се отразяват, но дори и остатъкът, достигащ 
земната повърхност, възлиза на 72 000 милиарда киловата, което е равно на 16 000 
киловата за всеки човек! 
ЕС, САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай и Южна Корея ще разработват 
експериментален термоядрен реактор. Изграждането на реактора започна през 2008 в 
Кадараш, Южна франция. Ще бъдат вложени над 10 млрд. Евро (40% от ЕС и по 10% 
от останалите участници. Започва с известно забавяне поради спор между Франция и 
Япония за мястото, където да се строи. Япония направи отстъпка, реактора да бъде 
построен във Франция, но 20% от екипа, който ще строи реактора ще бъде японски, 
както и директора на проекта. Европа поема по-голяма част от финансирането за да се 
облекчи енергийната зависимост на съюза. 

 

Възобновяеми енергийни източници 

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са тези, които се доставят на земята по 
естествен път и не се изчерпват – те постоянно се допълват. ВЕИ включват слънчева, 
вятърна, геотермална, хидро енергия, енергия на приливни и океански вълни и 
биомаса. Невъзобновяемите енергийни източници, каквито са  органични горива, имат 
ограничени резерви и на сегашния етап почти не се добавят нови количества. По-тази 
причина невъзобновяемите източници стават все по-трудни за добив и тяхната цена 
непрекъснато нараства. Освен това добива на органични горива може да увеличи 
екологичните рискове (при сондиране или минни дейности). 
Използването на ВЕИ намалява зависимостта от неорганични горива, диверсифицира 
енергийните източници и намалява емисиите на парникови газове в атмосферата. 
Въпреки многото предимства някои ВЕИ технологии се използват много ограничено 
поради много високата цена спрямо невъзобновяемите енергийни източници. Поради 
тази причина, за тези енергийни източници се въвеждат определени субсидии или се 
подпомага тяхното използване посредством различни икономически стимули. 
През 2004 година ВЕИ осигуряват около 13.1% от световната консумация на енергия . 
79.4% от тази енергия се добива от изгаряне на органични материали, основно от 
биомаса. Следващият по важност енергиен източник е хидроенергията, който доставя 
около 16.7% от общата ВЕИ енергия. Възобновяемите енергийни източници стават все 
по-важни не само за получаване на топлинна енергия, но и за електропроизводство. 
През 2004 година ВЕИ осигуриха около 18% от глобалното производство на 
електроенергия. 90% от това производство се пада на хидроенергията. 

Слънчева енергия 
Това е енергиен източник, при който се използва директно постъпващата от слънцето 
енергия, във вид на топлина и естествено осветление в сградите или индиректно, чрез 
преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Четири основни технологии се 



използват за оползотворяване на слънчева енергия: термично преобразуване, 
осветления на сгради, концентриране на слънчева енергия и фотоволтаично 
преобразуване (Photovoltaics – PV). Някои други ВЕИ, като биомаса, вятърна енергия и 
хидроенергия могат да бъдат отнесени към слънчевата енергия (като първоизточник), 
но се разглеждат като самостоятелни технологии, поради специфичните особености на 
оборудването за оползотворяване. 

- Термично преобразуване. Топлинна енергия може да се получава чрез 
загряване на вода или въздух. Слънчевите инсталации за топла вода използват 
слънчеви колектори, които абсорбират слънчева енергия и я предават директно 
към водата или индиректно, посредством междинен флуид. В повечето случаи 
слънчевите инсталации за топла вода се използват съвместно със 
конвенционална система за топла вода (газ или електричество).  

- Осветление на сгради. Хибридни слънчеви системи за осветление използват 
слънчевата светлина за естествено осветление в сградите (посредством 
прозорци). При някои специални системи слънчевата светлина се събира 
посредством концентратор и след това се разделя на светлинна и 
инфрачервена порция (топлина).  

- Концентрирана слънчева енергия. Системите за концентриране на слънчева 
енергия използват рефлектиращи елементи (огледала) или елементи с 
пречупване на светлината за фокусиране на слънчевата енергия върху по-
малка повърхнина и преобразуването й в най-често в топлина  (в по-редки 
случай директно в електроенергия). Получената топлинна енергия (с висока 
температура) най-често се използва за получаване на електроенергия (по 
конвенционалните методи – парна турбина). Тези системи могат да бъдат малки 
(до 10 kW) или много големи (до 100 MW).  

- Фотоволтаично преобразуване на слънчева енергия. Фотоволтаичните 
елементи използват фотоволтаичният ефект, при който се извършва директно 
преобразуване на слънчева енергия е електрическа енергия. Приложенията на 
този тип преобразуване варират от захранване на улично осветление и 
сигнализация на магистрали до осветление в жилищни и административни 
сгради и директно подаване на енергия в електроразпределителната мрежа. 

Навсякъде се правят опити за оползотворяването на слънчевата енергия за добив 
на електричество и за други цели. Занапред този процес непрекъснато ще се 
засилва, начините ще се усъвършенстват, защото слънчевият източник на енергия 
е най-изгоден — нито замърсява природата, нито създава опасност за прегряване 
на планетата. Добре илюстрира неговите възможности следният пример: участък 
от пустинята Сахара с размер 100 на 100 километра, покрит с високоефективни 
фотоелементи, по реализирана мощност би се равнявал на всички действуващи 
електроцентрали. А Слънцето огрява къде повече, къде по-малко цялото земно 
кълбо. 
Наличната слънчева енергия е 3.8 YJ/yr (120000 TW). По-малко от 0.02% от 
постъпващата слънчева енергия е достатъчна да замени напълно използването на 
органични горива и атомна енергия. Ако се приеме, че използването на енергийни 
ресурси се запази на нивото на 2005 година, то недостигът от петрол ще се 
почувства много осезаемо през 2045 година, а на каменните въглища – през 2159 



година [1*-Wikipedia]. Практически това няма да се случи, тъй като най-вероятно ще 
се предприеме преструктуриране на използваните енергийни ресурси. През 2007 
година производството на PV- инсталации, свързани с електрическата мрежа бяха 
най-бързо растящия енергиен източник. Към 2009 година в света има инсталирани 
около 15 GW. Почти половината от нарастването на този енергиен ресурс се 
осъществява от Германия, която в момента е най-големият световен консуматор на 
PV електричество. Консумацията на топлинна енергия от слънцето се оценява на 
88 GWt (2004 година).  
Според експертите, фотоенергетиката може да се превърне във водещ източник на 
промишлена енергия в световен мащаб. Перспективността на фотоелектричния 
метод за преобразуване на слънчевата енергия се определя от неговата 
екологична чистота, значителния срок на служба на фотоелементите и ниските 
разходи за тяхната поддръжка. Модулите на слънчевите батерии най-често се 
монтират на покривите на къщите. Обикновено се използват системи с мощност от 
2 до 5 кВт, което покрива около половината от нуждите от електроенергия. Средно 
цената на такава установка възлиза на около 2 000 долара, а срокът, за който тя се 
изплаща, е 5-10 години. 
Този вид енергетика е достъпен не само в тропическите и екваториални региони. 
По разчети на учени от Русия, в средната полоса на Русия една двуетажна къща с 
площ 100 м2, намираща се в крайградски район, за една година получава от 
слънцето повече от 160 мегаватчаса електроенергия, което превишава и най-
нескромните потребности на нейните обитатели. 
Днес в различните страни по света ежегодно се въвеждат в експлоатация повече от 
100 МВт слънчеви фотоелектроустановки. В САЩ например общата мощност на 
слънчевите електроцентрали понастоящем възлиза на повече от 400 МВт, а към 
2010 година по прогнози на американските специалисти тя ще е равна на 11,5 ГВт. 
Общата мощност на всички слънчеви енергийни топлинни установки в Европа 
възлиза на 9,5 ГВт за година. 
Повече от 20 хил. къщи в Мексико, Индонезия, Южна Африка, Шри Ланка и други 
развиващи се страни ползват фотоелектрически системи, монтирани върху 
покривите на сградите. В американските градове вече функционират 50 хил. такива 
съоръжения, като всяка година се монтират още около 8 хиляди. Най-успешна 
програма за поддръжка на слънчевата енергетика се реализира в Япония, където с 
фотоелементи са оборудвани повече от 25 хиляди жилищни сгради. 

Хидроенергия.  
Хидроенергия е механичната енергия, която се съдържа в движещата се вода. Тази 
енергия се оползотворява или директно като механична енергия или се 
преобразува в електрическа енергия. Най-старите примери за използване на 
хидроенергия са водните мелници. Основните източници могат да се разделят на 
океански и речни хидроенергийни източници. 
- Океански хидроизточници. Полезна енергия от океанските води може да се 

реализира от приливните процеси и от океанските вълни. Приливната енергия 
се оползотворява области, където водата се събира в заливи или естуари. Тъй 
като водата се ‘влива’ или изтича от тези естествени или изкуствено създадени 
водоеми, тя може да движи водни турбини и да произвежда електроенергия. 
Енергия може да се получава и като повърхностните океански вълни движат 
специални механични конструкции, които са свързани с електрически 



генератори за производство на електроенергия. Освен тези начини, 
електроенергия може да бъде получавана и от акумулираната в океаните 
топлинна енергия. Използват се специални процеси, които могат да се обединят 
под общото наименование термични океански процеси за оползотворяване на 
енергия. На сегашния етап тези технологии все още са в експериментална фаза 
и добива на енергия е незначителен. 

- Речни хидроизточници. Енергията на движещата се вода в реките може да се 
оползотворява посредством водни турбини, които са свързани с генератори за 
производство на електроенергия. За да се осигури постоянно производство на 
електроенергия най-често се използват специални хидротехнически 
съоръжения (язовири). Хидроенергията от речни хидроизточници е енергийния 
източник с най-съществен дял от възобновяемите енергийни източници в 
общото енергийно потребление.  

Общия световен капацитет на инсталирани мощности за оползотворяване на 
хидроенергия е около 816 GW (2005 година). Около 750 GW от тази мощности се 
отнасят до големи хидроресурси и 66 GW – за малки хидроресурси. За 2005 година 
са добавени 10.9 GW – основно в Китай, Бразилия и Индия. Много по-голям е 
ръстът на малките хидроресурси – 5 GW, като по-голямата част от тях се падат на 
Китай (58%). В развитите страни има застой на изграждане на нови мощности за 
големи хидроресурси, главно поради екологически проблеми. 
Търсейки неизчерпаеми източници на енергия, не можем да пропуснем Световния 
океан: приливните и ветровите вълни крият огромен потенциал. До настоящия 
момент обаче този източник се смяташе за неперспективен поради необходимостта 
от големи капиталовложения, които се изплащат изключително бавно. 
Най-добрият начин за използване на океанската енергия очевидно е изграждането 
на приливни електроцентрали (ПЕЦ). Първата в света ПЕЦ беше построена през 
1966 г. на устието на река Ранс във Франция върху приливи с височина до 13 
метра. По същото време в Съветския съюз е създадена Кислогубската 
експериментална приливна електроцентрала с мощност 400 kW, която след 
реконструкция работи и досега. 
В процес на разработка са проекти за построяване на нови приливни 
електроцентрали. Едната е в Бяло море (Мезенска ПЕЦ) и други две – в Охотско. 
Върху Пенжинская губа в Охотско море най-високите приливи в света достигат 17 
метра, и съгласно разчетите централата, която е построена тук, ще бъде в 
състояние да осигури електричество за целия Магадан. 
Сумарно енергията на ветровите вълни се оценява на 2,7 млрд. кВт годишно. 
Експериментите показват, че е по-резултатно нейното използване не в близост до 
брега, където вълните достигат вече обезсилени, а в открито море или в 
крайбрежната зона на шелфа. В някои шелфови акватории енергията на вълните е 
с висока концентрация: в САЩ и Япония – около 40 кВт на един метър фронт на 
вълната, а по западното крайбрежие на Великобритания – дори 80 кВт на метър. 
Използването на тази енергия, макар и в местен мащаб, вече е предприето в тези 
държави. 

Вятърна енергия.  
Вятърната енергия е резултат от температурната разлика при нагряването от 
слънцето на различните области от земята. По-силно нагретите области 
предизвикват издигане на въздушни маси (нагретият въздух е по-лек) и на тяхно 



място постъпва въздух от по-студени области.  По този начин се създават както 
локални премествания на въздуха, така и глобални въздушни течения. Така 
вятърната енергия се явява индиректно проявление на слънчевата енергия. 
Движещите се въздушни маси притежават кинетична енергия, която може да се 
използва или директно като механическа енергия или да се преобразува в 
електрическа енергия.  
- Механична енергия. Най-често използваният начин за оползотворяване на 

механична енергия са вятърните турбини (в миналото вятърни мелници). 
Получаваната енергия се използва за изпомпване на вода, мелене на зърно или 
за рязане на дървен материал. Платноходните лодки и кораби са друг пример 
за използване на механичната енергия на вятъра. 

- Електрическа енергия. Производството на електрическа енергия е по-
важното приложения на вятърната енергия в настоящия момент. Механичната 
енергия на вятъра се улавя от вятърни турбини, които задвижват електрически 
генератор за производство на електрическа енергия. Вятърните турбини в 
последните години  увеличиха многократно своите размери за да достигнат в 
момента типични мощности от 1 до 1.5 MW и в някои случаи до над 3 MW. 
Енергията от такива турбини се преобразува и директно се подава към 
електропреносната мрежа.  

Инсталираните мощности за оползотворяване на вятърна енергия регистрират 29% 
ръст в периода от 2007 до 2008 година – около 121 GW. Основен принос в този 
ръст се реализира от САЩ, Испания и Китай. За 3 години инсталираните мощности 
за вятърна енергия се удвоява. 
Специалистите са на мнение, че вятърът е един от най-перспективните енергийни 
източници. Към днешна дата вятърната енергетика е най-бързо развиващото се 
направление, което ежегодно увеличава своите мощности с 22%. Причините за 
това са очевидни – цената на електроенергията, произведена благодарение на 
вятъра, в много случаи е по-ниска от произведената в топлоцентралите в резултат 
на сравнително ниските разходи за монтаж и поддръжка на вятърните генератори. 
Голямо предимство на вятърните електроцентрали е възможността им за 
захранват райони, които са отдалечени от големите градове. 
В много държави обаче развитието на вятърната енергетика среща редица пречки: 
вятърните паркове заемат значителни площи и пораждат проблеми, свързани с 
промяната на ландшафта. Освен това ветрогенераторите могат да бъдат 
монтирани само на открити места, на които вятърът не среща прегради под 
формата на сгради и промишлени обекти. 
Около 80% от вятърните енергийни мощности сега са съсредоточени само в четири 
развити в промишлено отношение страни: Германия, Дания, Испания и САЩ. Лидер 
в развитието на вятърната енергетика е Германия, която покрива с помощта на 
вятъра 4,7% от енергопотреблението на страната (във федералната провинция 
Шлезвиг-Холщайн – повече от 15%). Дания планира към 2030 година да покрива 
около 50% от своето енергопотребление. 
Испания също развива много активно вятърната енергетика, мощностите там 
надхвърлят мегаватовата граница. Най-“ветрофициран” в Испания е регионът на 
Навара, в който вятърните генератори произвеждат 23% от цялата произведена 
електроенергията. 
В САЩ в средата на 2006 година общата мощност на всички ветрогенератори е 
била 10 000 МВт. Най-големият действащ вятърни ферми се намира в Минесота, 



неговата мощност е 107 МВт. Вятърната енергетика е добре развита и в 
Калифорния, Уайоминг, Орегон, Тексас, Невада. 
Наред с това все по-голяма популярност придобива идеята за инсталиране на 
вятърните централи да се използват крайбрежните води, където скоростта на 
вятъра обикновено е голяма, а стопанската стойност на такива територии е 
незначителна. Нидерландската фирма Enron Wind вече изгради в плитките 
крайбрежни води на Швеция седем вятърни електроцентрали с мегаватова 
мощност. 

Биомаса и биогорива.  
Енергията от биомаса е енергията, която се съдържа в растителния свят на 
планетата (във вид на органична материя). В момента дървесната маса е най-
големият източник на биомаса, въпреки, че други източници, като зърнените 
култури, селскостопанските отпадъци и градските и индустриални отпадъци заемат 
все по-важно място в енергийния баланс на човечеството. Газът, който се получава 
при декомпозицията на органични отпадъци, основният компоненнт на които е 
метан е също важен енергиен източник от биомаса. 
Биогоривата, биоенергията и биопродуктите стават все по-популярни като 
заместители на органичните горива. Биогоривата се получават от биомаса чрез 
специални процеси като термична дестилация, ферментация и други. 
До началото на 20-ти век биомасата беше основно енергийно гориво, а в момента е 
само малка част от енергийната консумация. Производството на електроенергия от 
биомаса се оценява на 44 GW инсталирани мощности (2005 година). Около 220 GW 
(инсталирани мощности) се използват като топлинна енергия. Световното 
производство на биоетанол нараства през 2005 година с 8% и достига 33 млрд. 
литра. Най-голямо е нарастването в САЩ, достигайки ниво на производство както 
водещия производител – Бразилия. Биодизелът нараства с 85%, достигайки до 3.9 
млрд. литра, правейки този тип възобновяем енергиен ресурс най-бързо 
нарастващ. Около 50% от производството се осъществява в Германия. 

Геотермална енергия.  
За разлика от другите възобновяеми енергийни източници, геотермалната енергия 
не произхожда от слънцето, а е свързана с земните недра. Типичен пример на 
геотермални ресурси са горещите минерални извори и гейзерите, както и 
вулканичните изригвания. Геотермалната енергия може да бъде оползотворена 
директно като топлинна енергия (за отопление, гореща вода за битови и 
индустриални нужди, отопление на оранжерии) или за производство на 
електроенергия (когато е с висока температура – над 200оС). Освен това тя може 
да се използва или като естествено доставена топлина на повърхността на земята 
или чрез специализирани сондажи на различна дълбочина от стотици метри до 
няколко километра. Много често при оползотворяване на геотермална енергия се 
използват специални устройства, наречени термопомпи, чрез които се 
оползотворява пълният топлинен потенциал на геотермалните ресурси. 
В земните недра е скрит колосален източник на енергия – това може да се оцени по 
грандиозните изригвания на вулканите. Именно използването на природната 
топлина на Земята стои в основата на така наречената геотермална енергетика. 
Геотермална енергия се използва в над 70 страни. През 2004 година е произведена 
над 200 PJ (57 TWh) електрическа енергия от геотермалните ресурси и 270 PJ 



геотермална енергия е използвана директно (като топлина) – главно за отопление 
на сгради. През 2007 година в света са били налични около 10GW 
електрогенериращи мощности и 28 GW директни топлинни мощности.  
Първата геотермална електроцентрала е построена през 1904 г. в италианския 
град Лардерело, наречен така в чест на френския инженер Лардерели, който още 
през 1827 г. изготви проект за използването на многобройните горещи извори в 
този район. 
Схемата на преобразуването на топлината на земните недра в електричество е 
много проста. През направените в планинските почви сондажи в дълбочина се 
нагнетява с помпа студена вода, а нагоре се издига образувалата се от водата 
пара, която върти турбината. А в местностите, богати на геотермални води и 
гейзери, тяхната топлина се използва директно. Така например Рейкявик, 
столицата на Исландия, както и всички останали градове на този остров със суров 
климат, се отопляват само за сметка на подземните извори. Водите, нагрети от 
топлината на Земята, дават 28% от енергията в Никарагуа, 26% - във Филипините. 
За съжаление, себестойността на използването този енергиен източник все още е 
много висока, поради което се използват само най-концентрираните ресурси. Днес 
в света работят геотермални електроцентрали с обща мощност повече от 6000 
МВт, в това число: в САЩ – 2700 МВт, във Филипините – 900 МВт, в Мексико – 600 
МВт, в Македония – 220 МВт, в Германия – 20 МВт. 

 


