
Биомаса. Биомасата като енергиен източник  
 
1. Общи характеристики на биомасата 

Биомасата е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята, която представлява 
слънчева енергия, съхранявана под химическа форма в растителните и животинските тъкан. Тя 
осигурява не само храна, но и енергия, строителни материали, хартия, платове, лекарства и 
химически вещества. Използва се като източник на енергия още от откриването на огъня. В 
днешни дни горивата от биомаса намират най-разнообразно приложение: от отопляването на 
сгради до зареждането на автомобили и захранването на компютрите. 
Биомасата е един от най-мощните природни акумулатори на слънчева енергия. Общият 
потенциал се формира от количеството слънчева енергия, която се преобразува чрез 
фотосинтеза в растителния свят. Погълнатата при този процес слънчева енергия е 
акумулирана енергия, която при подходящи условия се освобождава във вид на топлинна 
енергия (горене, гниене). Общо за земната повърхност този процес се осъществява с 
интензивност 0.26 W/m2. Тази интензивност е различна за сушата и океаните. Върху сушата тя е 
значително по-висока (средно 0.52 W/m2). Акумулираната на сушата биомаса е 99.9% от общата 
биомаса на земята.  
Биомасата включва всички органични материали синтезирани от растенията (включително 
водораслите), дърветата и семената и са специфична форма на акумулирана слънчева енергия 
посредством фотосинтеза. Енергията от биомаса или биоенергията се явява трансформация на 
биомасата в подходяща форма на енергията, като топлина, електрическа енергия или течни 
горива.   
Общата биомаса в биосферата се оценява на 2,4х1012 тона. От цялото количество, на 
растенията се падат 97 %, а на животните 3 %.  Растителната биомаса се нарича фитомаса, а 
животинската – зоомаса. 
Като един от основните видове възобновяеми енергийни източници, към биомасата се включват 
всички органични продукти получени директно или индиректно от растителния свят (дървесина, 
тревисти растения, водорасли, микроскопични растителни видове) и всички отпадъци от тяхната 
употреба. Към биомасата се отнасят и отпадните органични продукти от животинския свят, както  
и всички органичните отпадъци от дейността на човека – производство, бит, култура. 
На земята съществува и определено количество ‘мъртва’ органична маса в различни стадии на 
преобразуване, която се разглежда като невъзобновяем ресурс от органични горива. Тези 
запаси не са големи. Те са резултат на биохимични превръщания които се извършват с много 
ниска скорост. Срока за образуването на органичните горива в земните недра е 0.5 до 500 
милиона години. При темповете с които се изразходват в момента, те са практически 
невъзбновими, още повече, че условията на земята сега са променени до такава степен, че 
практически процеси на образуване на органични горива в земните недра не се съществуват. 
За разлика от ‘мъртвата’ органична маса в земните недра, свежата биомаса, създавана в 
природата непрекъснато, е възобновяем енергиен ресурс. Използването й като енергиен 
източник, обаче е свързано с използване на значително по-сложни технологични системи 
отколкото конвенционалните органични горива. Тази енергийна маса не е подготвена за 
непосредствено оползотворяване. Поради това, изкопаемите органични горива все още се 
използват в много по-големи мащаби, въпреки че от свежата биомаса могат да се получат 
всички компоненти, които се получават от органичните горива. 
Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези които представляват интерес от 
гледна точка на използването им за енергийни цели са: 
• дървесината (дърва за огрев, отпадна дървесина от горското стопанство и горскостопанските 
работи и др.); 
• енергийните култури: 
- бързо растящи дървесни видове – върбови, тополови и др. 



- маслодайни култури за производство на течни биогорива (слънчоглед,рапица и др.); 
• селскостопанските отпадъци: 
- твърди отпадъци: от земеделски култури – слама, царевични стъбла и др. 
- течни отпадъци: животински и др. 
• индустриални отпадъци: 
- твърди (хартия, талаш, стърготини – дървопреработване, мебелна промишленост, 
производство на строителна дограма и др.) 
- течни (от хранително вкусовата промишленост и др.). 
• градските отпадъци: 
- твърди (органични твърди фракции от домакинствата и търговския сектор – над 70% от 
нетретираните отпадъци подлежат на биологично разпадане); 
- течни (отпадни води). 
• утайките от пречиствателните станции 

 
Химически състав на биомасата 
Химическият състав на биомасата се различава в зависимост от вида й, но растенията се 
състоят от около 25% лигнин и 75% въглехидрати или захари. Въглехидратната част е 
съставена от много молекули захар, свързани в дълги полимерни вериги. Две по-големи 
въглехидратни категории със значителна стойност са целулозата и полуцелулозата. 
Лигниновата фракция се състои от не-захарни типове молекули. Природата използва дълги 
целулозни полимери за изграждане на тъканта, която осигурява структурата и устойчивостта  на 
растението. Лигниновата фракция реагира като "лепило", което държи целулозните тъкани 
заедно. 

 
2. Образуване (генериране) на биомасата 

Въглеродният диоксид от атмосферата и водата от почвата участват в процес на фотосинтеза, 
образувайки въглехидрати (захари), които формират градивните елементи на биомасата. 
Слънчевата радиация, която осигурява енергийно фотосинтезата, е съхранена в химическите 
връзки на структурните компоненти на биомасата.  
Биомасата реагира с кислорода, при което се отделя топлина и затова може да бъде наречена 
още “биогориво”. В природната среда биомасата се разгражда с отделянето на топлина, макар и 
това да се извършва бавно и с температури близки до температурата на околната среда 
посредством микробен процес на естествено разлагане или метаболизъм. Следователно, 
отделянето на топлина и на други продукти при изгарянето на биомасата наподобява 
естествените природни процеси (гниене). Процесът е цикличен, понеже новият въглероден 
диоксид може да се използва за образуване на нова биомаса.  
Ето защо биомасата като източник на енергия може да бъде причислена към възобновяемите 
източници на енергия и по принцип, макар и не винаги на практика, използването й не замърсява 
околната среда (не се добавят допълнителни замърсители). Следователно, биомасата е 
източник на екологично чиста или “зелена” енергия. Това контрастира с енергията от 
органичните и ядрените източници, които се добиват от находища под земята и в повечето 
случаи не са част от екологичната среда. Често тя е наричана “кафява” енергия, тъй като 
нейното използване винаги води до отделянето на допълнителни материали, които замърсяват 
околната среда. 
По своята същност, използването на биомасата се извършва чрез енергиен и материален 
процес, който е обратен на фотосинтезата и може да бъде изразен със следната формула: 

                              светлина 
CO2+2H2O ‹==============› {[CH2O]+H2O}+O2 
          топлина 

В дясната част на формулата има биомаса и кислород. Обратният процес представлява 
изгаряне на биомасата във въздушна среда. 



Освен естетическата стойност на земната флора биомасата представлява полезен и ценен 
ресурс за човека. Хилядолетия наред хората са използвали слънчевата енергия, съхранявана в 
растителния свят, като са изгаряли биомаса като гориво и са се хранили с растения заради 
хранителната стойност на захарта и скорбялата в тях.  
През последните няколко столетия се използва вкаменената биомаса под формата на въглища. 
Тези изкопаеми горива са резултат от много бавни химични преобразувания, които превръщат 
захарната полимерна част в химично съединение, подобно на лигниновата част. Така 
образуваните допълнителни химически връзки във въглищата ги правят по-концентриран 
източник на енергия. Всички изкопаеми горива, които се ползват ( въглища, нефт и земен газ) са 
просто много древна биомаса.  
В продължение на милиони години земята е заравяла вековен растителен материал и го е 
превръщала в тези ценни горива. Но макар да съдържат същите елементи, които изграждат 
прясната биомаса - водород и въглерод, изкопаемите горива не се считат за възобновяеми, 
защото образуването им отнема много дълго време. 
Влиянието върху околната среда представляват друга съществена разлика между биомасата и 
изкопаемите горива. Когато растенията се разлагат (изгаряне, гниене), те освобождават 
повечето от химическите си вещества в атмосферата. Изкопаемите горива, от друга страна, са 
затворени дълбоко под земята и не влияят върху земната атмосфера, освен ако не бъдат 
изгорени. 
Вероятно най-добре известният пример за биомаса е дървесината. Други ресурси на биомаса, 
които могат да бъдат ползвани, са остатъците от земеделското стопанство (например от захарна 
тръстика или цвекло, зърнените фибри, оризовите стъбла и обелки, черупките на ядките) и от 
лесовъдството (стърготини, клонак,хартиени отпадъци), отпадъчната хартия и картон в 
градските отпадъци, енергийните култури (бързорастящи дървета, като тополите, върбите, и 
треви, като switchgrass или слонската трева), както и метанът, събран от сметищата, 
обработката на градските отходни води и животинската тор. 
Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в малки и големи мащаби. Тя вече 
осигурява 14% от основната консумация на енергия в света. За три четвърти от хората на 
Земята, които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия. С 
увеличаването на населението и потреблението на глава, успоредно с изчерпването на 
изкопаемите горива, търсенето на биомаса в развиващите се страни се очаква да нарасне 
стремително. Биомасата произвежда средно 38% от първичната енергия в развиващите се 
страни (90% в някои от тях). Вероятно тя ще остане важен глобален източник в развиващите се 
страни поне до следващото столетие. 
 
Съществуват следните основни направления за използване на биомаса за енергийни цели: 
- Използване на растителни отпадъци чрез директно изгаряне или друга преработка; 
- Използване на енергийни ферми (специални стопанства, в които се отглеждат бързо растящи 

растителни видове за енергийни цели); 
- Използване на растителни видове в пресни или океански води; 
- Използване на отпадъци от животновъдството, хранителната промишленост и др. за 

производство на биогаз. 
 
3. Видове биомаса 
3.1. Биоенергийни ресурси 

Растителните биоенергийни култури са многогодишни растителни видове, които се отглеждат 
специално за енергийни нужди и се прибират, след като е минал определен период за 
постигането на пълна производителност. Това включва тъй наречената 'слонска трева' (e-grass), 
бамбук, сладко сорго, власатка, и други. Такива ресурси са и дървесните култури, като 
бързорастящи дървета с твърда дървесина, които се използват след пет до осем години от 
засаждането им. Те включват хибридни тополи, хибридни върби, клен, канадска топола, ясен, 



орех и чинар. Промишлените култури се разработват и отглеждат за производството на 
специфични индустриални химикали или материали. Например рициново масло за глицерин. 
Селскостопански биоенергийни култури  включват продукти, като царевична скорбяла и 
царевично масло, соево олио и соя, пшенична скорбяла, други растителни мазнини и 
новоразработвани растителни продукти, които могат да се използват в големи мащаби. От тях 
по принцип се добиват захар, масла и есенции, въпреки че могат да се използват също така за 
производството на пластмаса и други химикали и продукти. 
Съществува широка гама от ресурси биомаса, като водорасли, гигантски келп, други морски 
водорасли и морска микрофлора. Като примери в това отношение могат да се посочат екстракти 
от гигантски келп за хранителни добавки, продукти от водорасли и нововъведени 
биокатализатори, използвани в биопроцесите и други.  
Плантации за производство на биомаса могат да се създадат от различни растителни видове. 
Потенциални източници на биомаса са: 

1. Тревни култури. Използват се едногодишни (царевица, суданка, сорго, рапица) или 
многогодишни растения (топинамбур, власатка, житни треви). 

1. Горски плантации за биомаса. Създават се от бързорастящи широколистни дървесни видове и 
са известни с името краткотурнусни култури поради сравнително краткия период на ротация. 
Те включват отглеждането на хибридни тополи и върби, клен, ясен, черен орех, платан. 

1. Водни култури. Водната биомаса се получава от червени водорасли, гигантски кафяви морски 
водорасли, други морски водорасли или микрофлора. 

 
3.2. Останки от селскостопански култури  

Останките от селскостопански култури включват предимно стъбла и листа, които не са прибрани 
или премахнати от полето за комерсиални цели. Примерите включват царевичен фураж (стъбла, 
листа, обелки и кочани), пшенични стъбла, както и оризови стъбла.  Остатъците от 
лесовъдството и дървообработващата промишленост включват биомаса, която не е прибрана 
или премахната от сечищата, където за комерсиални цели се добива твърда и мека дървесина, 
както и материали, добивани чрез действия за горско управление, като разреждане или 
премахване на загиващи дървета. 
 

3.3. Природни маслодайни култури.  
Съществуват много култури със семена, богати на мазнини, които имат непроменящ се 
химически състав. Отделяни посредством пресоване, тези мазнини могат директно да бъдат 
използвани за горива, например като заместител на дизела  или пък като продукти за отопление.  
Употребата в автомобилни двигатели на химически непреработени и неподложени на никакви 
други обработки освен на филтрация растителни масла засега трудно могат да се наложат.  
По-перспективно е използването на биодизела като гориво. Практически за неговото получаване 
се ползват за суровина същите растителни масла, но основно преработени чрез химически 
процес. Това, което превръща биодизела в интересен и изгоден енергиен източник е фактът, че 
може да бъде произведен от множество различни растителни видове от рода на соя, рапица, 
кокосови орехи, ленено, конопено и слънчогледово семе, фъстъци и много други.  
Всяка една от тези суровини е широкоразпространена на различни места по света - в Америка 
предимно соята, в Европа – рапицата, а в Малайзия – кокосът. Общото при всички тези изходни 
суровини е във високото им съдържание на растителни мазнини. Тези мазнини, познати още 
като триацилглицероли, са органичини съдинения и подобно на нефтените горива съдържат 
водород, въглерод и кислород (в този случай в по-голямо количество). Формата на молекулата 
на глицерола прилича на буквата Е, към която като към скелет са закачени три вериги на мастни 
киселини. Именно защото изграждащите ги молекули са доста големи, използването на 
растителни масла като горивен източник е толкова трудно.  



Биодизелът се произвежда чрез процеса транс-естерификация, при който структурата реагира с 
алкохол (етилов или метилов), вследствие на което дългите мастни киселини се откачат от 
основната конструкция и се преобразуват, изграждайки три отделни естерни молекули (плюс 
тази на основаната структура). Крайните продукти на процеса са глицерол и метилов (или 
етилов) естер на мастните киселини, като именно естерите са основния компонент на 
биодизела.  
Отпадъчните готварски мазнини имат същото приложение, както и първичните мазнини 
използвани за гориво.  
 

3.4. Ексудати.  
Това се естествени химически горива и материали, които се получават от живи или прясно 
отсечени и отрязани растения. Ексудатите се получават след разцепване на трупи или след 
пресоване на прясно прибрана реколта. Естественият каучуков латекс и терпентиновата основа 
са широкоразпространени продукти. Въглеводородите с по-малко молекулно тегло от каучука, 
могат да бъдат използвани за заместител на бензина. Пример за това са добивите от 
растителния вид Euphorbia.  
 

3.5. Битови и животински отпадъци 
Битови отпадъци имат  значителен енергоресурс. Жилищните, търговските и институционални 
отпадъци след консумация съдържат значителна част от органичния материал, добиван от 
растения, който е ресурс на възобновяема енергия.  
Отпадъчната хартия, картон, дървесина и градински отпадъци са примери за ресурси биомаса 
сред битовите отпадъци. Всяко обработване на биомаса дава вторични биопродукти и отпадъци, 
които се наричат с общото название остатъци, които имат значителен енергиен потенциал. 
Например, обработването на дървесина за различни продукти или пулпа (целулоза), генерира 
дървени стърготини и кори, клони и листа/иглички. 
Животновъдните ферми, кланиците и месопреработващите предприятия дават животински 
отпадъци, които представляват комплексен източник на органичен материал с последици за 
околната среда. Тези отпадъци може да се използват за производството на много продукти, 
включително и енергия. Животинските мазнини, например, се използват за производство на 
биодизел. 

 
4. Условия за използване на биомасата като енергиен източник. 

В настоящия момент от 6 до 13 % от световните енергийни потребности се задоволяват от 
ресурси включени в раздела биомаса. Това се равнява на около 1000000 тона нефт за 
денонощие. Тази енергия е много малка част от общия енергиен ресурс на биомасата. Само в 
горите ежедневно се произвежда биомаса с енергиен потенциал надхвърлящ 3 пъти световните 
енергийни потребности.  
Въпреки тези общи оценки за енергийния потенциал на биомасата, трябва да се отчетат и 
редицата условия, които влияят върху използването й. 
- Производството на биомаса като енергиен продукт се конкурира с използването й за 

изхранване на населението и животинския свят. На сегашния етап на развитие на 
производството на храни и наличните ресурси от хранителни суровини, предполагат 
приоритетно използване на наличните ресурси (обработваеми площи) за  производство на 
храни. 

- Предположението, че могат да се използват необработваеми (не селскостопански) площи за 
производство на биомаса като енергиен ресурс е в голяма степен нереалистично. Тези земи 
обикновено са непристъпни за конвенционален транспорт, слабо плодородни са, падат 
рядко дъждове и др. Такива площи ще изискват твърде много капиталовложения за да 
бъдат доведени до условия благоприятстващи производството на биомаса за енергийни 
цели. 



- Опитите да се култивират растителни видове, които да дават значително по-голям добив на 
биомаса от сега съществуващите бързо растящи видове (например тополи, върби и др.) от 
доста време не дава резултати и вероятно значителен напредък няма да се реализира. 

- На сегашния етап на развитие на технологиите, производството на горива от свежа биомаса 
е все още доста скъпо. 

- Основният компонент на биомасата е лигноцелулозата (дървесина). Той е слабо 
енергетичен материал, и в пресно (свежо) състояние съдържа голямо количество влага.  

Основните проблеми при отглеждане на култури за добив на органични горива са:  
- Необходимост от сеитбообръщения при отглеждане на селскостопанските култури (смяна на 

засажданите култури, за да не се амортизира почвата); 
- Висока себестойност на произвежданите горива, поради необходимостта от провеждане на 

агротехнически мероприятия 
- Агрономическите изследвани за тези култури са насочени главно в развитието им като храни 

и почти не се изследва добива им от гледна точка на енергийно съдържание. 
Най-често срещаната и употребявана класификация на биомасата е според начина на 
преработката и използването им, които са в неразривна връзка. Според нея има три основни 
групи биопреработка, които могат да бъдат разделени и на подгрупи: термохимични, 
биохимични, агрохимични. 
 

 
5. Преобразуване на биомасата 

Има много начини и  технологии за преобразуване (обработка) на биомасата. Част от тях 
повтарят естествените природни конверсионни процеси, които се активират по различни методи 
и технологии.  
Ензимите и микроорганизмите се използват често като биокатализатори за превръщане на 
биомасата  в горива в процеси, познати като ферментация. Целулазните (цитазни) и хеми-
целулазните ензими разрушават въглехидратните фракции на биомасата до 5 - и 6 - въглеродни 
захари, процес, познат като хидролиза. Маята и бактериите ферментират захарите до продукти 
като етанол например. Напредъкът на биотехнологиите се очаква да доведе до драматични 
биохимични подобрения в областта на превръщане на биомасата в биогорива.  
Фотобиологичните процеси използват естествените действия на организмите за производство 
на биогорива директно от слънчевата светлина. Например, фотосинтетичните дейности на 
бактериите и зелените водорасли се използват за производството на водород от водата и 
слънчевата светлина. 
Топлинната енергия и химичните катализатори се използват за разлагането на биомасата на 
междинни съединения или продукти. При газифицирането, биомасата се загрява в 
безкислородна среда за производството на газ, съставен предимно от водороден и въглероден 
окис. В пиролизата, биомасата се подлага на висока температура в отсъствието на въздух, което 
я разлага. Разтворителите, киселините и основите могат да се използват за разграждане на 
биомасата в гама от продукти, включително целулозни фибри и лигнин. Много от тези продукти 
могат да заменят продукти и материали, традиционно получавани от нефтени химикали, но се 
очаква разработването на нови и подобрени технологии за обработката им. 
За получаване на горива от дървесно-целулозни отпадъци от биомаса се използват 
термохимични процеси на преобразуване. Най-често като резултат се получава синтетичен газ 
(СО и Н2). Използват се установки, при които органичните вещества в биомасата претърпяват 
химически преобразувания, при определени условия (суха дестилация, пиролиза и др.). 
Получаваните горива при тези процеси също са с висока цена. Освен това трябва да се 
съблюдават определени екологически изисквания.  
При термохимическите процеси се губи част от топлинната енергия, тъй като процесите се 
извършват при висока температура 250 – 750 оС. Освен това съоръженията с които се 



извършват тези процеси са подложени на корозионно въздействие на някои агресивни 
компоненти, които се получават по време на процеса. 
 

5.1. Получаване на органични горива от растителни култури (алкохолна 
ферментация) 

5.1.1. Развитие на технологията 
Най-перспективните горива, които могат да се добиват от растителни култури са етанол и 
метанол (спирт). Основен процес за биохимично преобразуване при добива на органични горива 
е ферментацията (превръщане на биомасата в алкохол). Най-подходящи растителни видове 
за добив на етанол и метанол са : захарна тръстика, захарно цвекло, някои зърнени (технически) 
култури, свързани с производството на растителни масла; пщеница ; ечемик и др.  
Основно развитие тези методи на използване на биомаса намират в някои Латиноамерикански 
страни: Бразилия – използване на захарна тръстика; Мексико – маслени култури и др. Така 
например в Бразилия е в действие програма “Спирт – слънчева енергия в течна форма”, 
съгласно която 20 % от необходимите потребности от течни горива да се покриват чрез спирт 
произведен от захарна тръстика. 
Националната петролна агенция на Бразилия обяви в края на 2008 година, че продажбите на 
етанол от захарна тръстика са достигнали рекордни нива и за пръв път са превишили 
количеството на продадения петрол в страната. Продажбите на етанол са се увеличили с 
безпрецедентните 44.9 % спрямо предходната 2007. 
Тук трябва да се има предвид също така, че се отчита само чистия хидриран етанол, който може 
да се ползва директно в автомобилите. Така че ако се добави етанола, ползван като добавка 
към бензина, сумата ще бъде още по-впечатляваща. Причината за този ръст е огромната 
разлика в цените – произвежданият в страната етанол е почти наполовина по-евтин от бензина. 
По „бензиностанциите” (което вече явно не е съвсем точно наименование на пунктовете за 
продажба на горива) един литър етанол се предлага срещу 0,63 US$, докато цената на бензина 
е 1,07 US$. 
Бразилия е най-големия производител на етанол от захарна тръстика и втория най-голям 
производител на етанол в света след САЩ, които са №1, но използват като основна суровина 
царевица. 9 от всеки 10 автомобила в Бразилия могат да се движат на етанол или комбинация 
от етанол и бензин във всякакви пропорции. Освен че задоволява нуждите на местния пазар, 
Бразилия изнася милиарди литри за Европа и САЩ. 
 

5.1.2. Основни показатели на отделните растителни видове за добив на течни 
горива 

- Захарна тръстика  
Предимства: най-висока производителност (много бърз растеж); малки транспортни разходи 
(преобразува се в района където се добива); дълъг сезон на добиване сравнение с другите 
‘енергийни’ култури; голямо количество дървесно-целулозни отпадъци, които могат да се 
използват за директно добиване на енергия; съдържащата се захар се превръща директно в 
спирт (директна ферментация – без подготвителен период); не извлича голямо количество 
азот от почвата. 

- Захарно цвекло  
Предимства: по-добри възможности за съхраняване (донякъде се компенсира първия 
недостатък); като източник на захар за ферментация е близък до захарната тръстика.  
Недостатъци: по-малък добивен сезон; използването му като хранителна култура го прави 
малко приложим за енергийни цел; листната част изтощава почвените слоеве, затова тя 
трябва да се оставя (връща) в тях ( да изгнива) 

- Зърнени култури 
Зърнените култури са сериозни конкуренти на захарното цвекло и захарната тръстика като 
източник на ферментираща захар. Съдържат и маслени продукти; Добива се допълнителен 



енергиен ресурс (стъбла, листа); Може да се използва в сеитбообръщения с другите 
енергийни култури. 
 

5.1.3. Ферментация 
Това е отдавна известна технология - получаване на спирт от въглехидратни продукти. 
Основният проблем е производството на значителни количества, достатъчно евтини продукти 
съдържащи въглехидрати, които да се преобразуват в горива. Решение в това направление 
може да бъде използване на дървесно-целулозни отпадъци за производство на пара, която 
подържа процеса на ферментация и дестилация на етанола. 
Етанолът има топлотворна способност около 2/3 от топлотворната способност на 
конвенционалните горива (бензин). Засега цената на етанола е по-висока от тази на 
обикновените горива. Но той се получава от възобновяем енергиен източник. Етанолът е 
високоенергийно течно гориво, което може да се използва вместо бензин в автомобилите.  
Най-добрият известен източник на етанол е захарната тръстика, или меласата, която остава 
след извличането на сока й. Други подходящите суровини са захарно цвекло и плодове. Освен 
тях могат да се използват растения, чийто главен въглеводород е скорбялата (картофи, 
пшеница и други зърнени култури), но те изискват обработка за превръщане на скорбялата в 
захари. Това често се осъществява от ензими в малца, например при производството на някои 
алкохолни напитки. Дървесината също може да служи за суровина, но нейният въглеводород, 
целулозата, не се поддава на разлагане на захари чрез киселина или ензими (дори в много 
раздробена форма като триците), което усложнява процеса. 
Ферментацията е анаеробен биологичен процес, при който захарите се превръщат в алкохол 
под действието на микроорганизми, обикновено мая. Полученият алкохол е етанол (C2H3OH) и 
може да се използва в двигатели с вътрешно горене пряко в модифицирани двигатели или като 
добавка към бензина. Стойността на даден вид биомаса като суровина за ферментация зависи 
от сложността, с която може да бъде превърната в захари. Получената от ферментацията 
течност съдържа едва 10% етанол, който трябва да бъде дестилиран, преди да може да се 
използва за гориво. Енергийното съдържание на крайния продукт е около 30 GJ/t, или 24 GJ/m3. 
Целият процес изисква значително количество топлина, която обикновено се осигурява от 
остатъци от реколтата (например тръстикови или царевични стъбла, царевични кочани). По 
време на ферментация има съществена загуба на енергия, но тя може да се компенсира от 
удобното транспортиране на течното гориво и от сравнително ниската стойност и доброто 
познаване на технологията. 

 
5.1.3.  Етанолът като автомобилно гориво 

Етанолът е най-широко използваното биогориво днес, с капацитет от 1.8 билиона галона на 
година. Етанолът е много по-чисто гориво от бензина, редуциращо замърсяването на въздуха. 
За разлика от органичните горива, неговото производство и изгаряне не увеличава парниковия 
ефект. Той, също така, има и важна роля за производството на биодизел: ethyl esters biodiesel 
(етилов биодизел), който е по-чист и по-рационален от метиловия биодизел, произвеждан в 
реакция на мазнините с метанол. Последният, за разлика от етанола, е токсичен и се добива 
най-често от органични горива.  
Проучване от 2002 г., направено от US Department of Agriculture, на база финансов анализ за 
употребата на бензин и дизелово гориво, обогатители и множество други входящи за 
производството енергийни източници, стига до заключението, че енергийният баланс на етанола 
е 1.34:1. Това означава, че етанолът отдава 34% повече енергия, отколкото се отнема за 
производството му, включително отглеждането на царевицата, прибирането на реколтата, 
транспортирането й и дестилирането й в етанол. Тези данни са съвместими с изследване, 
направено от д-р Брус Дейл, от Michigan State University (2002), както и с проучване на Argonne 
National Laboratory (1999).  Енергията на крайното течно гориво, добита от органично гориво, се 



отнася за етанола както 1.34, но за бензина само 0.74. С други думи енергията, добита от 
етанола, е (1.34/0.74) или 81% повече, в сравнение с добитата от бензин.  
Освен изгодният енергиен баланс, етанолът е "преносимо" гориво, за разлика например от 
дървесината или царевицата, от която той може да се произвежда. Това му качество го прави 
много по-желан енергиен източник, дори и когато неговите разходи за производство са по-високи 
от цената на енергията, която той отдава при изгарянето си.  

 
5.2. Биодизел 

Мазнините сами по себе си, като въглеводороди, са подобни на дизеловото гориво от петрол и 
могат, след известна преработка, да се смесват с него и да се използват като гориво в повечето 
дизелови двигатели без никакво преустройство. Преработката на мазнините и смесването им с 
петролен дизел, най общо, се нарича блендинг. Блендинг горивата могат да се използват и за 
изгаряне в различни видове промишлени и жилищни отоплителни инсталации, фурни, сушилни, 
печки и т.н..  
Биодизелът се произвежда от органични масла чрез химическа реакция с алкохол (етанол 
или метанол) в присъствието на катализатор. Получават се, съответно, етилови или метилови 
естери. Добивът на алкохолните естери (100% биодизел) се увеличава, когато реакцията 
протича при излишък на алкохол и се ускорява при повишаване на температурата. Този процес 
се нарича преестерификация или трансестерификация на мазнините.  
При преесетерификацията се получава глицерин. С различни допълнителни технологични 
процеси глицеринът може да се обработва, както и да се получават сапунени продукти (калиев 
фосфат).  
Биодизел може да се добие от соево, палмово, репично, слънчогледово, царевично масло, 
животински и растителни мазнини, отпадни кухненски мазнини чрез преестерификация, както 
и от талаш и други дървесни отпадъци, микро-водорасли, селскостопански растителни 
остатъци чрез пиролиза.  
У нас се използват десетки хиляди тона годишно биодизел за транспортни и други цели. В 
съвременното екологично растениевъдство опазването на почвите от замърсяване е от 
първостепенно значение за покриване на изискванията за биологично земеделие (organic 
farming). При биологичното земеделие и животновъдство селскостопанският транспорт и 
механизация задължително следва да използват 100% органични горива (биодизел, етанол, 
биогаз), които не замърсяват почвата, повърхностните води и въздуха и по този начин се 
гарантира екологично чисто производство.  
В България има идеални климатични условия за производство на рапица, и то върху пустеещи 
земи. За една година у нас е произведен над 26 тона биодизел от употребявани мазнини от 
фритюрници и растителни масла. В Брусарци е изградена пилотна инсталация за производство 
на биодизел, която има капацитет от 300 тона на месец, или 3-4 хиляди тона годишно. За 
суровина се използват всички растителни мазнини - маслото от рапица, соя и отпадни от 
готварството мазнини.  
"Шведски кибрит Плам" - България, е един от най-големите потребители на биодизел, които го 
използват за производство на екологично чисти брикети, следван от "Траяна транс" ООД, която 
зарежда с биодизел товарните си автомобили.  
В Русенско се отглежда рапица на площ от около 27 хиляди декара. През 2005 година 
рафинерията "Плама" Плевен и "Приста ойл" Русе започнаха производство на  блендирани 
екогорива. Всички транспортни средства на "Приста ойл" се движат с биодизелово гориво.  
В инсталацията  край гр. Димово (Видинско) се бъдат произвеждани 7 хил. тона биодизел. Той 
има по-подходящо за двигателите цетаново число, почти същата калоричност и е по-евтин от 
горивата от петрол като крайна цена, защото в нея не се начислява акциз.  
Неизбежна е тенденцията за увеличаване цените на горивата от петрол, във връзка с глобалния 
дефицит на петрол, поради изчерпващите се ресурси. Все по-скъпите акцизи върху цената им, 
налагащи се за компенсация на еклогичните вреди от тяхното изгаряне, правят икономически 



рентабилен всеки проект за биогорива поради факта, че у нас почвено-климатичните условия са 
много подходящи за отглеждане на суровините за биогорива.  
Всички блендове на биодизела дават по-нисък разход на гориво на двигателите, защото 
изгарянето е по-пълно, което го прави конкурентноспособно гориво. Биодизелът не съдържа 
никакви серни съединения (за сравнение в обикновения петродизел има 3% сяра, а в по-скъпия 
петродизел - 0.3%). Липсата на сяра  в биодизела означава, че не се налага да се сипват в 
двигателите скъпи синтетични масла на калиева основа, задържаща корозията в двигателя след 
конденз на сярна киселина и серните двуокис и триокис.  
Техническите култури, като суровини за биогорива, могат да се отглеждат и на замърсени и 
засолени почви, тъй като това не влияе на произведените от тях горива. А хилядите тонове 
отпадна кухненска мазнина, които ежегодно се изхвърлят и замърсяват почвата и водите у нас, 
са икономически най-изгодната суровина за блендинг производства. Същевременно се решават 
и екологичните проблеми с неутрализирането на отпадните мазнини. 

 
5.2.1. Екологични предимства на биодизела 

Според Британската асоциация за биогорива и мазнини (BABFO) биодизелът е решение на 
много от световните проблеми и може да задоволи до 10% от нуждите на Великобритания от 
гориво. Според асоциацията, заместването на един тон конвенционален дизел с биодизел 
спестява 3 тона въглероден диоксид, намалявайки емисиите от парникови газове с 55%. Той е 
безопасно биоразградим, много по-добър по отношение емисиите на парникови газове, 
отколкото изкопаемите горива, предлага начин за рециклиране на отпадните мазнини, намалява 
въглерода при изгарянето и произвежда по-малко локални атмосферни замърсители, отколкото 
изкопаемите горива.  
Биодизелът има по-висока калоричност в сравнение с горивата от петрол, той по-добре смазва 
двигателя и по-малко замърсява горивната му система, защото е по-добър разтворител. Той 
изгаря по-чисто, следователно се произвежда повече мощност и се отделя по-малко топлина 
при работа двигателя.  
В САЩ и Южна Америка основното биогориво все още е биоетанолът, произведено от 
въглехидратни култури (царевица, захарна тръстика), в Европа се произвежда биодизел от 
маслодайни култури, основно от рапица. Животинските мазнини също са суровина за 
производство на биодизел и биогаз. През последните години в САЩ много бързо се увеличава 
производството на биодизел. Тази тенденция превръща споменатия продукт в алтернативното 
гориво, което е отбелязало най-бърз растеж в американската индустрия.  
Основни предимства на биодизела: 
• Биодизелът замества около 10% от потреблението на дизел в Европа.  
• Биодизелът отделя само толкова въглероден двуокис, колкото е необходим при растежа 
на растенията.  
• Биодизелът не съдържа сяра, следователно не създава опасност от киселинни дъждове, 
унищожаване на горите и др.  
• Биодизелът съдържа 11% кислород, което спомага за по-доброто му изгаряне.  
• Биодизелът се разгражда бързо биологично и намалява посредством това опасността 
при транспорт, съхраняване и използване за почвите и подпочвените води.  
• Биодизелът и конвенционалният дизел могат да се смесват безпроблемно.  
• Биодизелът има по-добри смазочни качества и намалява износването на мотора.  
• При производството му се оползотворяват и отпадните продукти от растителни и 
животински мазнини в заведенията за обществено хранене  
• Препоръчва се използването му в големите градове поради отделянето на по-малко 
вредни емисии.  
В последните години в Германия, Австрия, Франция, САЩ, Австралия и други развити страни се 
прилагат широкообхватни мерки за намаляване на вредните емисии в атмосферата. Когато 
биодизелът се смесва с петродизел сместа се бележи с буква и число, например В20. Това 



означава, че сместа е съставена от 20% биодизел и 80% петродизел. Във Франция всичкото 
дизелово гориво е В5, в Чехия е В30, в Австралия е В20, в България Министрество на 
енергетиката препоръчва  да бъде В30, а фермерите в САЩ, Германия и други държави карат 
тракторите и другите селскостопански машини с В100, което означава чист биодизел, без 
прибавка на петродизел. 

 
5.3. Термохимични технологии за използване  на биомасата 

Почти всички видове сурова биомаса се разграждат доста бързо, затова по принцип не стават за 
добри дългосрочни енергийни запаси. Поради сравнително ниската си енергийна плътност, 
обикновено биомасата е твърде скъпа за транспортиране на значими разстояния. Затова през 
последните години усилено се търсят най-добрите начини за използване на тези ценни 
източници на енергия. 
При прилагането на термична, биологична или хидролизна обработка са разработени над 80 
технологии за добиване на високо калорично гориво, като в някои от разработките то е напълно 
равностойно на дизеловото гориво от петрол и дори по-добро.  
При термичните процеси се използват три основни метода: с наличие на въздух;  с наличие на 
ограничен въздух;  без въздух. 
Първият метод основно се използва за загряване на вода в бойлери или за пещи, където не е 
рентабилно да се използват органични горива. В тези инсталации могат да се внедрят и 
двигатели с външно горене (двигател на Стирлинг), които превръщат директно топлинната 
енергия в механична работа или електрическа енергия. При директното изгаряне на биомасата 
остава около 50 % пепел .  
Вторият метод е за добиване на газ, като основният му състав е около15 - 30 % въглероден 
окис, 10-20 % водород, метан, въглероден двуокис и вода. Също така се получава и до 60 % 
азот, който е инертен газ. В този вид газът е най-евтин, тъй като е ниско калоричен от 4-6 MJ/m3 
и най-малко енергия е вложена за добиването му, като пепелта варира от 10-40 % в зависимост 
от технологията. 
Важна роля за високата калоричност в газа играе водородът. В някои от технологиите водородът 
достига 50-55 %, при което калоричността на газа се повишава до 18-19MJ/m³. Въглеродният 
окис се произвежда от редукцията на въглеродния двуокис. Въпреки че той има високо октаново 
число (106), запалителната му скорост е ниска. 
Водородът също се получава при процес на превръщане на биомасата посредством 
газификация. Той има октаново число 60-66 и увеличава запалителната способност на газа. 
Увеличените дялове на метан и водород в газа го правят високо калоричен. 
Третият метод е пиролиза – обработка на биомасата с отсъствие на въздух. Това е процес, при 
който органичният материал бързо се загрява до 450-600 °С без въздух и при определени 
условия се получават органични изпарения, пиролизни газове и въглища. Изпаренията 
кондензират в био-масло, което е 70-75 % от преобразуваната биомаса. Относителното тегло на 
био-маслото е 1100-1200 kg/m³ с калоричност приблизително 20MJ/m³, вискозитет 25 -1000 сР и 
рН в границите 2-4. Най-предпочитаното използване на био-маслото е като добавка на 
петролния или биодизела, защото е напълно съвместим с тях . Високото му цетаново число (по-
голямо от 70, докато на дизеловото гориво от петрол е 40-50) го прави желано гориво за 
дизелови двигатели.  
Био-маслото може да се преобразува в синтетичен газ, който след това да се преработи в 
синтетично дизелово гориво или био-метанол с известния метод Fischer-Tropsch. В 
Американската национална лаборатория (NREL ) правят експерименти, като промиват био-
маслото с пара за извличане на водород.  
Над 300 химически съединения се съдържат в състава на био-масата. До сега са 
идентифицирани само около 40-50 % от съединенията в био-маслото. Това показва, че то може 
да се използва не само като източник на енергия, но и в химическата и хранителната 
промишленост като източник на много компоненти нужни в създаването на продукти .  



Био- маслото е привлекателно и от гледна точка на лесното транспортиране и съхранение като 
се използват конвенционални цистерни. Био-газът е също привлекателно гориво, тъй като може 
да се получи висококалорично гориво още при конвертиране на биомасата. С инжектиране на 
пара се повишава водорода и лесно се контролира температурата и процеса. След пречистване 
може да се използва директно в двигатели, газови турбини, котли и др..  

 
5.3.1. Използване на растителни видове и отпадъци за директно изгаряне 

Най-често за директно изгаряне се използват дърва за горене и отпадъци от селскостопанска 
продукция (слама). От селскостопанската продукция се получават големи количества отпадъци. 
Тяхната цена е много ниска, защото разходите за обработка на почвата, торене, напояване, 
семена, пестициди и др.) се включват в себестойността на основната селскостопанска 
продукция. Разходите са само за транспорт и непосредствена подготовка за изгаряне.  
Добре развита система за оползотворяване на селскостопанските отпадъци има в развитите 
европейски страни. Особено широко разпространение на има оползотворяването на 
селскостопански отпадъци в Австрия и Германия. Този начин на оползотворяване на биомаса 
има сериозни недостатъци във връзка с изискванията за опазване на околната среда.  
В подгрупата на  директното изгаряне биомасата се използва за пряко отделяне на топлина, 
обикновено във въздушна среда. За предпочитане е използването на суха и хомогенна маса. 
Въздухът съдържа почти 80% азот, който се отделя като такъв или под формата на газообразни 
азотни окиси.   
Дървата за огрев са традиционно биогориво за пряка домашна употреба. В индустриални 
мащаби, плантациите за дървесина като гориво са обект на пълно оползотворяване след 
изсичането. Подкастрянето на горските насаждения и дървообработващите предприятия 
предоставят също отпадъци за горене. В България дървесните отпадъци от дърводобива и 
дървообработването са един от основните източници на биомаса. Проучванията показват 
наличие на 1 600 000 тона дървесни отпадъци годишно. 
 Нетрансформираната дървесна маса (клони, кори, изрезки, трупчета, трески, стърготини, 
стружки) заема голям транспортен обем, поради което създава трудности при складиране и 
дозиране. В сурово състояние тя е с високо съдържание на вода, което намалява значително 
топлотворната й способност. Ето защо от средата на миналия век се прилагат технологии за 
подобряване свойствата на биогоривата чрез уплътняване на раздробена биомаса.  
Уплътнените биогорива се отличават от първичната биомаса с подобрени свойства по 
отношение на енергийната им плътност, по-добро транспортиране, ниско влагосъдържание, 
устойчивост при съхранение и ниско отрицателно влияние върху околната среда. 
Високоплътните горива са известни под наименованието биопелети и биобрикети, често се 
употребяват и термините пелети и брикети. 
Технологиите на пелетизиране и брикетиране са процеси, при които предварително 
раздробената растителна биомаса под действието на налягане (от 10 до 20 MPa) се 
трансформира в пелети или брикети с компактна форма и голяма плътност, които са годни за по-
нататъшно манипулиране и използване. Технологичните линии включват смилане, пресяване, 
сушене до минимална зададена влажност, пресоване, охлаждане, складиране и опаковане. 
Био-пелетите имат цилиндрична форма с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. Това, освен че 
позволява снижаване на разходите за транспорт, но също така способства за пълното 
автоматизиране на горивния процес, независимо дали се отнася за еднофамилни къщи или за 
крупни топло и електроцентрали. По тези причини се забелязва значителен ръст в 
производството на био-пелети през последното десетилетие в различните страни-членки на 
Европейския Съюз.  
Едромащабните инсталации, работещи на био-пелети, като комбинираните централи за 
производство на топлинна и електроенергия, както и за регионално отопление, са 
преобладаващи главно в скандинавските страни, докато по-малките инсталации за централно 
отопление са често срещани в Австрия и Германия, главно в жилищния сектор. Другата важна 



форма, базирана на изгаряне на био-пелети, е отоплителната печка, много разпространена в 
Италия [4]. 
Втора по развитие, след технологията за производство на био-пелети, е технологията за 
производството на био-брикети. Те се отличават по размерите си, които са много по-големи и 
наподобяват нарязани дърва за огрев. Тези размери ги правят непригодни за автоматизирано 
изгаряне в малките горивни инсталации. 
Отделяната при изгарянето топлина може да бъде използвана както директно, така и за 
получаването на пара за производството на електричество от бутални двигатели или турбини. 
Често срещана практика при изгарянето на биомасата е смесването й с органични горива или 
битови отпадъци. Пепелта от изгарянето на чистата биомаса се използва за наторяване на 
почвата.   
 

5.3.2. Пиролиза.  
При този процес биомасата се загрява или в извънвъздушна среда (например индиректно) или 
пък чрез нейното частично изгаряне при ограничено подаване на въздух или кислород. 
Традиционен продукт на пиролизата са дървените въглища, а всички други съвременни 
продукти са изключително разнообразни и представляват газове, пари, течности, масла, въглени 
и пепел. Съставът и пропорциите на отделените вещества зависят от температурата, състава на 
изходящия материал, допълнителната обработка, особеностите на въздуха. Отделените 
вещества включват вторични горива и вторични материални продукти.  
Пиролизата е термично разлагане на въглеводородите в органичната биомаса, при отсъствие 
на кислород при 450 – 550 оС. На пиролиза могат да бъдат подложени всички твърди органични 
вещества. От 1 м3 дървесина сеполучава: 140 – 180 kg дървени въглища (кокс); 280-400 kg течни 
горива и съединения (метанол, ацетон) ; 80 kg горящи газове. 
Пиролизата е най-простият и почти сигурно най-старият метод за обработка на едно гориво с 
цел получаване на по-добро. Чрез пържене на суха дървесина или дори слама може да бъде 
получен широк спектър от високоенергийни горива. Този процес се ползва от векове за добив на 
дървени въглища.  
Конвенционалната пиролиза включва нагряването на първоначалното вещество (което често 
се пулверизира или настъргва, преди да се изсипе в реактора) при почти безвъздушни условия, 
обикновено при 300-500 °C, докато не бъдат освободени летливите вещества. Остатъкът се 
нарича "дървени въглища" - гориво, чиято енергийна плътност е почти два пъти по-голяма от 
тази на дървесината и което гори при много по-висока температура.  
В продължение на много векове и в много райони по света и до днес дървените въглища се 
произвеждат чрез пиролиза на дървесина. В зависимост от водното им съдържание и 
ефективността на процеса, за всеки тон дървени въглища са нужни 4 - 10 тона дървесина и ако 
летливите вещества не бъдат събрани, горивото се получава за сметка на две трети от 
първоначалното енергийно съдържание.  
Пиролиза може да се осъществи и в присъствието на малко количество кислород 
("газообразуване"), вода ("парно газообразуване") или водород ("хидриране"). Един от най-
полезните продукти е метанът, който е подходящ за генериране на електричество във 
високоефективни газови турбини. С по-усъвършенствани техники за пиролиза летливите 
вещества могат да бъдат събирани, а внимателен избор на температурата, при която протича 
процесът, позволява контрол на съдържанието им. Течният продукт има потенциал като гориво, 
но е замърсен от киселини и трябва да бъде обработен преди употреба.  
Бързата пиролиза на растителен материал, като дървесина или черупки на ядки, при 
температури 800-900 °C оставя едва 10% от веществото под формата на твърда сгур и 
превръща около 60% в газ, богат на водород и въглероден монооксид. Това я прави 
конкурентноспособна на конвенционалните методи за газифициране, но подобно на тях тя все 
още се нуждае от разработване в комерсиални мащаби. Понастоящем за по-атрактивна 
технология се счита конвенционалната пиролиза. Сравнително ниските температури означават, 



че се отделят по-малко потенциални замърсители, отколкото при пълното изгаряне, което дава 
екологично преимущество на пиролизата при работата с определени отпадъци. 
 
Принцип на функциониране на пиролизен котел: 
Стабилното изгаряне при малки емисии и максимален к.п.д. при всички степени на натоварване 
на котела се осигурява чрез свободната циркулация на горивния газ, получен от дървесното 
гориво чрез термично разграждане (фиг. 9.1). Генерираните летливи газове се окисляват в 
условията на турбулентен горивен процес в горивната камера. Основните зони на процеса са: 
• Зона 1 – горивна камера (в условията на недостиг на кислород) ; 
• Зона 2 – горивният газ се размесва с кислород ; 
• Зона 3 – турболизиране на газа; това е най-горещата част от горивната камера. Горивният газ 
се окислява (изгаря); 
• Зона 4 (зона на догаряне) – реализира се окисление на неизгорелите газове и редукция на 
вредните емисии (CO, NOx) ; 
• 5 - Топлообменик ; 
Поради многообразието на биомасата (биогоривата), на пазара се предлага широка гама котли 
със специфични конструктивни особености, подходящи за изгаряне на съответния вид гориво. 

 
 Фиг. 9.1. Пиролизен котел 
 

5.3.3. Газификация.  
Така се нарича форма на пиролиза, при която се подържат оптимизирани условия за отделянето 
на газообразни горива, които най-често са наричани “карбуриран газ”, дървесен газ или 
синтетичен газ. Процесът протича при температури от порядъка на 800 – 1300 оС. Полученият 
горим газ се състои от въглероден оксид, водород, метан, въглероден диоксид, неголямо 
количество въглеродни съединения като метан и етан. Този газ може да се използва като 
газообразно гориво за захранване на котли, газови турбини, двигатели с вътрешно горене и 



други. В състава на газа влизат също водни пари, азот и различни примеси като смоли, пепел и 
др. Съдържанието на твърди частици в получения газ предполага неговото предварително 
очистване, при използването му като горива за двигатели или турбини, тъй като тези частици 
могат да увредят подобен тип машини. 
Предимства на процеса 
Сред предимствата на газификацията пред директното изгаряне са много по-малките количества 
газ, подлежащи на очистка при използването на получения от газификацията газ като гориво за 
газови турбини и двигатели, както и по-лесното управление на процеса на горене на газа в 
сравнение с управлението на процеса на директно изгаряне на биомасата.  
Предимство на процеса е и фактът, че при газификация на биомасата и при последващото 
изгаряне на получения газ, емисиите азотни окиси са значително по-ниски в сравнение с 
директното й изгаряне, което се дължи на по-ниските работни температури на тези процеси. 
Проведени изследвания на процеса на изгаряне на газа показват добра устойчивост на пламъка, 
висока ефективност на изгаряне с ниско съдържание на въглероден оксид и висши 
въглеводороди. 
Основни етапи 
Газификацията е сложен термохимичен процес, който основно включва два етапа: окисление и 
редукция. При газификация на биомасата, в газификаторите протичат по едно и също време в 
отделни зони на газификатора няколко процеса – изсушаване, пиролиза, редукция и окисление 
(фиг. 9.2).  
По време на процеса изсушаване, от биомасата, намираща се в газификатора се извлича 
влагата. Известно е, че съдържанието на влага в биомасата може да варира в широки граници. 
За процеса газификация се препоръчва използването на биомаса с процентно съдържание на 
влага в границите от 5 до 35%. При температура над 100 оС, съдържащата се в биомасата влага 
се изпарява. 
Следващият процес е разлагане на биомаса при висока температура 300 - 800 оС, в среда с 
ограничен достъп на въздух или кислород (познат като пиролиза). Крайният продукт на 
пиролизата е смес от твърди (въглен), течни (оксидирани масла) и газообразни (метан, 
въглероден моно-оксид и въглероден диоксид) съставки. Съотношението на отделните съставки 
в сместа зависи от химичния състав на използваната биомаса и условията на работа на 
газификатора. По време на този процес се отделя газ с калоричност около 3,5 – 8,9 MJ/m3, 
съдържащ водород, азот, вода, въглоден диоксид, въглероден оксид, метан. 
Други основни етапи от газификацията са процесите на окисление и редукция. За протичане на 
процеса окисление в реактора се подава въздух, кислород или пара, а процесът протича при 
температура 700 - 2000 oC.  
В редукционната зона протичат няколко високотемпературни химични реакции, в среда без 
кислород. Сред основните от тях са взаимодействието на въглерода с въглеродния диоксид, 
водата и водорода, а получените продукти са въглероден оксид, водород и метан, както и 
взаимодействието на водорода и въглеродния диоксид, при което се получава вода и 
въглероден оксид. Протичането на част от тези реакции е съпроводено с поглъщане на топлина, 
което допринася за намаляване температурата на газа.  
При осъществяването на пълния процес на газификация, голяма част от въглерода е 
оползотворен или е редуциран до въглероден оксид. Отпадни продукти от процеса са пепел и 
малка част въглени. 



     
   Фиг.9.2 Схема на газификатор 
 
Използвани окислители  
В качеството на окислител може да се използват въздух, кислород, пара или смеси от тези 
газове. При използването на въздух, полученият от газификатора газ е с относително високо 
съдържание на азот и невисока калоричност между 4 и 6 MJ/m3. Добре е да се има предвид 
обаче, че този газ е подходящ за използване като гориво за котли, газови двигатели или 
турбини, но е непригоден за транспортиране по тръбопроводи поради ниската му енергийна 
плътност. 
Газификаторите използващи кислород и пара произвеждат газ, който съдържа относително 
голяма концентрация на водород и въглероден оксид. Неговата калоричност е между 10 и 20 
MJ/m3. Този газ е подходящ за транспортиране по тръбопроводи на сравнително кратки 
разстояния. Може да се използва като синтетичен газ за получаване на метанол и газолин. 
В практиката по-широко използвани са газификаторите използващи въздуха като окислител. 
Сред причините този тип газификация да е предпочитана, е елиминирането на загубите и 
трудностите, свързани с производството на кислород необходим за кислородната газификация. 
Използването на пара като окислител, от своя страна, обикновено е свързано с изграждането на 
инсталация включваща не един, а няколко реактора. 
  
Видове газификатори 
Днес съществуват разнообразни методи за газификация на твърди горива, различни 
конструкции газификатори в зависимост от предназначението на газа, качествата на изходното 
гориво и т.н. В зависимост от начина на подаване на биомасата в реактора, посоката на двата 
потока – този на биомасата и този на окислителя, начина на загряване на реактора, 
газификаторите могат да бъдат групирани в четири основни групи – газификатори с еднопосочно 
низходящо движение на биомаса и окислителя (fixed-bed downdraft), газификатор с 
противоположно движение на двата потока – биомасата се подава от горната страна на 
газификатора, а окислителят се движи в противоположна посока (fixed-bed updraft), 
газификатори с кипящ слой (bubbling fluidized bed) и газификатори с циркулиращ кипящ слой 
(circulating fluidized bed). 
 
Биомасата може да се газифицира за производството на синтетичен газ, съставен предимно от 
водороден и въглероден окис, наречен още 'syngas' или 'biosyngas'. Водородът може да бъде 
възстановен от този 'syngas', а може и чрез катализа да бъде превърнат в метанол. Освен това, 



чрез Fischer-Tropsch катализа може да бъде превърнат в течно гориво с характеристики, близки 
до тези на дизеловото гориво, наречено Fischer-Tropsch дизел. Всички тези горива могат да 
бъдат произведени и от природни газове, използвайки подобен процес.  
Основните принципи на газификацията на биомаса се изучават и развиват от началото на 19-ти 
век, а по време на Втората световна война в Европа се използват почти един милион превозни 
средства, задвижвани от газопреобразовател от биомаса. Интересът към газопреобразуването 
от биомаса се възражда през “енергийната криза” на 70-те и отново замира с последвалия спад 
в петролните цени през 80-те. 
Газификаторите преобразуват биомасата в горим газ, който може да се изгаря в подходящ котел 
или да захранва генератори на електричество. Обикновено 1 л. нафта се замества от 3,5-4 кг. 
дървесина или приблизително 5,5 кг. оризова люспи.  
Единственото ограничение при използването на производствения газ за изгаряне и получаване 
на топлина е максималната температура на получения пламък - 1100оС, при условие че 
възпламеняващия въздух не е загрят. В случай на относително високи температури на 
възпламеняващия въздух, пламъкът може да достигне и по-висока температура. 
От изключителна важност, когато получения производствен газ захранва дизелов двигател, са 
параметрите на двигателя. В тези случаи може да се замести само 65%-70% от обичайната 
консумация на дизелово гориво, тъй като за започване на процеса на горене е необходимо 
известно количество дизелово гориво.  
Газификацията има един голям недостатък – около половината от въглерода в биомасата се 
превръща във въглероден двуокис (газ, който е краен продукт от горенето и се изхвърля). 
Изследователи от University of Minnesota и University of Massachusetts, Amherst са разработили 
нов метод за газификация на биомаса, при който цялото количество въглерод се преобразува 
във въглероден окис. При този метод в газовата камера се добавят контролирани количества 
въглероден двуокис и метан, както и се добавят специални катализатори, разработени от 
научните екипи. В резултат на така променените условия цялото количество въглерод от 
биомасата и метана се превръща във въглероден окис 
Смесването на СО2 и водород води до получаване на вода и СО – това е отдавна известна 
реакция. Иновацията на University of Minnesota и UMass Amherst се състои в това, че те успяват 
да осъществяват процеса в един единствен реактор, което е условие неговото промишлено 
осъществяване да бъде икономически изгодно. 
Прилагането на новия метод за газификация на биомаса ще има две основни предимства: 
намаляване на отделянето на СО2 при газификацията на биомаса и увеличаване на добива на 
биогаз от биомасата от единица площ. 
 

5.3.4. Термохимична допълнителна обработка и производство.  
Възможни са и много други процеси, включително и съпътстващото производство на 
биоматериали или “естествени пластмаси”. Киселинната или ензимната допълнителна 
обработка може да разгради целулозата или скорбялата (нишестето) до захари, които да бъдат 
използвани за ферментация. 
 

6.  Проблемите при оползотворяването на биомаса 
Основната грижа на операторите на инсталации за оползотворяване на биомаса са високите 
разходи, изкупната цена на произведената електроенергия и надеждността на самата 
инсталация 
Въпреки че на пръв поглед изглежда перфектна, инвестицията в производство на зелена 
енергия чрез оползотворяване на отпадъчна биомаса има някои проблеми, на които всеки 
инвеститор в подобна инсталация трябва да обърне внимание. 
Операторите на инсталации за изгаряне на отпадъчна биомаса (от битови отпадъци, дървесни 
отпадъци и други) и производство на електроенергия и пара често се сблъскват с проблеми, 
свързани с високата цена на изходната суровина. Въпреки постигнатата вече по-високата 



ефективност на този тип инсталации, осигуряването на суровина на приемливи цени и 
транспортирането й до инсталацията може да се окаже толкова скъпо, че да обезсмисли цялото 
начинание. 
За производство на един киловат електричество инсталация, работеща на биомаса се нуждае от 
1,5 до 2 кг биомаса. В повечето случаи цената на изходната суровина не е висока, но често 
транспортните разходи значително повишават себестойността й. За икономически ефективна 
работа на една инсталация за изгаряне или газификация на биомаса, цената на изходната 
суровина не би трябвало да надвишава 60 лева на тон. Това е постижимо, когато суровината се 
доставя от не повече от 30 км. 
Друг проблем, който застрашава цялата инвестиция в инсталация за оползотворяване на 
биомаса са изкупните цени на електроенергията след 2012 година. Към момента изкупната цена 
на един киловат електроенергия, добита от дървесни отпадъци, е 22,6 стотинки. Прогнозите за 
цената на този тип електроенергия след 2012 варират от 11,5 до 16,5 стотинки. Този факт, 
особено ако не е взет предвид при изготвянето на бизнес плана, може да доведе до фалит за 
оператора на такава инсталация. 
Проблем съществува и с надеждността на самата инсталация. В повечето случаи 
производителите на инсталациите за газификация на биомаса не са съвсем коректни с 
информацията за експлоатационните разходи и надеждността на цялата система. Според  
проучване на пазара на тези инсталации, в повечето случаи една такава инсталация се нуждае 
от основен ремонт на всеки 2 години. Което освен, че води до допълнителни разходи, води и до 
загуба на приходи за период от 2 месеца. Като се отчете и необходимостта от поне 30 дни 
годишно, в които инсталацията няма да работи за поддържащи ремонти, ефективността 
значително пада. 
 

7. Предимства на биомасата 
Устойчиво развитие 
Технологиите за биомаса са един подход за придвижване на икономиката ни към по-устойчива 
база, защото те ни отдалечават от органичните горива. Една от най-големите пречки към 
устойчивото развитие е нашата икономическа система, която не цени достатъчно околната 
среда или бъдещето. 
Енергийна сигурност 
Като вътрешен източник на енергия, биомасата може значително да намали зависимостта от 
внос на суров петрол. Биомасата се разпространява по земното кълбо по-равномерно, сравнено 
с други ограничени енергийни източници и затова предлага възможности за местна, регионална 
и национална енергийна независимост. 
Икономически растеж в селските райони 
Произвеждането на биомаса и използването на селскостопански остатъци за технологии за 
биомаса ще стимулират селското развитие в областта на фермерството, лесовъдството и 
свързаните с това обслужващи индустрии чрез създаването на нови продукти, пазари и работни 
места. 
Проблеми на околната среда 
Технологиите за биомаса са по-съобразени с околната среда, отколкото конвенционалните 
технологии за енергия, които разчитат на органични горива. Тези органични горива допринасят 
значително за много от днешните проблеми на околната среда - парникови газове, замърсяване 
на въздуха, както и замърсяване на водата и почвата. Технологиите за биомаса биха могли да 
ни помогнат да разчупим общоприетия модел на използване на енергията за подобряване на 
качеството на околната ни среда. 
Качество на въздуха 
Алтернативите с биомаса могат да намалят емисиите на азотен двуокис, серен двуокис и други 
замърсители на въздуха, свързани с използването на органични горива. 



Глобални проблеми в климата 
Увеличените емисии на парникови газове с употребата на органични горива, особено 
въглероден двуокис, доведоха до разрастване на парниковия ефект, познат като промяна в 
климата или глобално затопляне. Технологиите за биомаса произвеждат много ниски или 
никакви количества емисии от въглероден диоксид. 
Почвена конверсия 
Проблемите за съхраняването на почвата, свързани с производството на биомаса, включват 
контрол върху ерозията на почвата, задържане на биогените, въглеродните субсидии и 
укрепването на речните брегове. 
Опазване на водата 
Жизнените цикли на технологиите за биомаса може да имат ефект върху стабилността на 
водните басейни, качеството на подпочвените води, течението и качеството на повърхностната 
вода и местното ползване на вода за селскостопански напоявания и/или за нуждите на 
съоръженията за конверсии. 
Промени в биологичното разнообразие и местообитанията 
Биологичното разнообразие е генетичното и видово разнообразие на съществата, живеещи в 
определен район или регион. Променените ползвания на земята в подкрепа на увеличеното 
производство на биомаса може да доведат до промени в местообитанието и нивата на 
биоразнообразието. 
 

8. Алтернативни теории за използване на биогоривата. 
Защо биогоривата са така тясно свързани с продоволствения проблем е разбираемо. 
Организацията за прехраната на населението (ОПН) подчертава, че производството на 
биогорива от селскостопански стоки от 2000 г. до 2007 г. се е увеличило три пъти. В момента, 
биогоривото обезпечава около 2% от общото гориво, използвано в транспорта. Според всички 
прогнози тази тенденция ще продължи, но по принцип използването на биогоривата за 
решаване на проблемите транспорта, ще бъде много ограничено. С други думи, етанолът и 
биодизелът не могат сериозно да повлияят на ситуацията в транспорта, както и да повлияят на 
положението в глобалния енергиен сектор.  
Въпреки това, търсенето на този тип гориво в следващите десетилетия ще нараства, и затова 
ще се изразходва повече захар, царевица, маслодайни семена, но не за хранителни нужди, а за 
енергийни. В резултат на това ще се увеличат цените на селскостопанските стоки и на храните. 
В това е и особеността на биогоровото - с негова помощ се решава проблема с енергията, но 
може да доведе до покачване на цените на хранителните продукти.  
Икономическо изгодно ли е да се произвежда биогориво? 
ОПН посочва, че търсенето на биогорива, до голяма степен се подкрепя изкуствено. На 
производителите се предоставят данъчни облекчения и отстъпки, за задължително добавяне на 
етанол при продажбата на бензин, биодизел - при продажбата на дизелово гориво, според 
съществуващите стандарти. Всичко това има цена от гледна точка на икономическите, 
социалните и екологичните последствия и този въпрос трябва да бъде основно преразгледан.  
ОПН отбелязва, че всички изгоди се получават от земеделските производители в развитите 
страни. В случай на отказ на тези страни от огромните земеделски субсидии и стимули за 
производителите на биогорива, от плодовете на биогоривния бум могат да се възползват всички, 
включително и бедните страни. Разбира се при условие, че се премахнат търговските бариери, 
които изкуствено създават пазар, печеливш за производителите от богатите страни. Ако 
развиващите се страни биха могли да се възползват от ситуацията и ако ползите от биогоривата 
се почувстват от най-бедните фермери в развиващите се страни, биогоривата действително 
могат да допринесат за развитието на селските райони. 
Къде производството на биогорива може да бъде полезно? 
Търсенето на биогорива и повишаването на цените на селскостопанските стоки, донякъде, може 



да даде на развиващите се страни благоприятен шанс. Селското стопанство може да се 
превърне в двигател на растежа и да спомогне за намаляване на глада и намаляването на 
бедността. 
Произвеждането на суровини за производство на биогорива може да допринесе за увеличаване 
на трудовата заетост в селските райони, особено в случаите, когато дребните земеделци ще 
имат възможност под формата на стимули да увеличават своята реколта. Въпреки това, 
насърчаването на дребните земеделските производители да участват в производството на 
суровини за биоенергията ще изисква инвестиции в инфраструктурите, научните изследвания, 
създаване на система за финансиране и пазарна информация, промени в съдебната система и 
други 
Всичко това също е свързано с риск за безопасността на продоволствието. Факт е, че високите 
цени на храните имат отрицателно въздействие върху развиващите се страни, които са силно 
зависими от вносът на храни. Особено висок риск има за бедните в градовете на развиващите 
се страни. Тази категория от населението харчи за храна половината от доходите си. 
Според Жак Диуф, когато се разглежда въпросът с развитието на биоенергетиката, трябва да се 
вземе под внимание проблемът за наличието на земя и вода. В крайна сметка, първо трябва да 
се спаси човечеството от заплахата на глада. Докладът също така отбелязва, че не всичко е 
задоволително от гледна точка на въздействието върху околната среда вследствие развитието 
на биоенергетиката. Увеличената употреба на биогорива не е задължително автоматично да 
доведе до намаляване на парниковите емисии в атмосферата, както се смяташе по-рано. 
Единствената култура, която наистина може значително да намали емисиите (ако се използва за 
производство на етанол) е захарно цвекло. При другите култури не е толкова просто. 
В голяма степен ефектът от намаляването на емисиите от преминаването към биогорива се 
определя от промените в използването на земята. Такива промени, като изсичане на горите за 
нуждите на земеделието, представляват опасност от гледна точка на качеството на почвата, 
биоразнообразието и количеството на натрупаните парникови газове. 
Екологичните последствия от въвеждането на биогорива могат да бъдат сведени до минимум, в 
случай, че се приемат международни критерии свързани с интегрирани въздействия върху 
околната среда според развитието на биоенергетиката. 
Може ли да помогне биогориво от второ поколение? 
Това не е безсмислен въпрос. ОПН отбелязва, че се разработват нови видове биогорива, които 
ще се произвеждат от целулоза. За суровини биха могли да служат треви, селскостопански 
отпадъци и дървесни отпадъци от дърводобивната промишленост. От гледна точка на емисиите 
на парникови газове, това гориво може да подобри имиджа на биогоривата. До момента, няма 
произведени образци на такива горива. 
Така че, изследванията в тази област може да доведат до добър резултат за намаляване 
емисиите на въглероден двуокис, но това са само желания и планове. ФАО признава това и 
затова изисква най-напред преглед на сегашната политика в областта на биогоривата. 
 
Биогорива. Някои факти. 
През 2007 г. в света са произведени 52 милиарда литра етанол. Това е 3 пъти повече, отколкото 
през 2000 година. Най-много етанол е произведен в САЩ - 27 милиарда литра, Бразилия - 19 
милиарда литра и Китай - 2 милиарда литра. През 2007 г. са произведени около 10 милиарда 
литра биодизел. Увеличението в сравнение с 2000 г. е било 11 пъти. Основен производител на 
биодизел е Европейския съюз - 6 милиарда литра, следван от САЩ - 2 милиарда литра, 
Индонезия - 0,4 милиарда литра, Малайзия - 0,3 милиарда литра. Развитите страни в света 
(членки на ОИСР), през 2006 г. са инвестирали повече от 10 милиарда щатски долара за 
стимулиране на производството на биогорива. Биогорива от второ поколение, извлечени от 
растения, отпадъци при дървопреработване и др., могат да намалят емисиите на CO2 с 70-90%. 
В момента населението на 22 страни се смята за хронично недохранено и живее в глад. Същите 
22 страни до голяма степен са зависими от вноса на храни, както и от енергоресурсите. 



 
Учените бяха първите, които биха тревога за негативните последици от масовото производство 
на биогорива. Експерти многократно предупреждаваха, че е необходимо да се направят по-
мащабни проучвания за влиянието на тези алтернативни източници на енергия върху 
световната екосистема, преди да се пристъпи към масовото им въвеждане. Проучвания сочат, 
че заменянето на горски площи с царевица, рапица и други енергийни култури води до 
увеличаване концентрацията на въглеродния двуокис в атмосферата и до ускоряване на 
глобалното затопляне, тъй като посевите поглъщат много по-малко CO2 от дървесните видове. 
Според британско изследване засиленото производство на биогорива ще доведе до отделянето 
на между 2 и 9 пъти повече въглероден двуокис в атмосферата през следващите 30 години, 
отколкото това би станало при традиционните изкопаеми горива.  
По някои оценки само за да бъде постигната поставената от Брюксел цел до 2020 г. 
минималният дял на биогоривата да стане 10 процента от общото потребление на бензин и 
дизел в Евросъюза, около 40 на сто от обработваемата земя в Европа трябва да бъде 
отделена за засаждането на енергийни култури. Тъй както нито Старият континент, нито Щатите 
могат да си позволят това, по всяка вероятност основната тежест отново ще падне върху 
развиващите се страни. Още сега в държави като Бразилия, Парагвай и Индонезия 
съществуват мащабни програми за масово изсичане на гори и заменянето им с енергийни 
насаждения, за да бъдат покрити нуждите на световния пазар за биогорива. Ако безогледното 
обезлесяване в тези райони в търсене на по-големи печалби не бъде овладяно навреме, 
постепенното унищожаване на “белите дробове” на планетата неминуемо ще доведе до 
катастрофални последици. 
Други странични ефекти от индустриалното производство на биогорива, за които 
предупреждават специалистите, са намаляването на биологичното разнообразие и 
високото потребление на вода. Същевременно при самия процес на отглеждане и преработване 
на такива насаждения се изисква голямо количество изкопаеми горива (за, торене и т.н.), 
при което също се отделят вредни емисии, често надхвърляйки екологичните ползи от тях. 
Същевременно засиленото производство на такива горива поставя света не само пред 
екологични, но и пред социални, икономически, политически и морални проблеми. Критици 
твърдят, че тенденцията за увеличаване на дела на енергийните източници на биооснова 
обрича на глад и бедност милиони хора в третия свят, тъй като базови култури като царевица, 
захарна тръстика, соя и др. все повече се ползват за добив на биогорива. Това поставя пред 
световните лидери въпроса морално ли е храна, която може да спаси хиляди човешки живота, 
да бъде използвана за транспорт.  
По данни на Би Би Си необходимото зърно за производството на етанол, за да бъде напълнен 
резервоарът на един джип “Рейндж Роувър”, е достатъчно, за да изхрани един човек за една 
година. Ако приемем, че собственикът на возилото зарежда веднъж на две седмици, 
изразходваното количеството зърно ще стигне за изхранването на цяло село в Африка в 
продължение на 12 месеца. 
Авторитетни проучвания от последните месеци потвърждават, че засиленото производство на 
биогорива е една от основните причини за продоволствената криза в света. Конфиденциален 
доклад на Световната банка, публикуван в британския "Гардиън", твърди, че тенденцията за 
отглеждане на култури за добив на енергия е довела до повишаване на глобалните цени на 
храните със 75 на сто. Според документа в резултат близо 100 млн. души в света вече живеят 
под прага на бедността. 
Програмата на ООН също посочи биогоривата като един от виновниците за рекордното 
покачване на цените на редица основни хранителни култури в по-бедните страни. По данни на 
световната организация оризът в Бангладеш е поскъпнал със 70 на сто през 2007 г. и с 25-30 на 
сто за първите три месеца на 2008 г. В Афганистан цената на пшеницата е скочила с 60 на сто 
спрямо миналата година. Оскъпяването на храните вече предизвика гладни бунтове в редица 
държави от третия свят, засилвайки социалното напрежение и подкопавайки стабилносттта в 



световен мащаб. Жан Зиглер, специален докладчик на ООН, дори определи преработването на 
храна в гориво като „престъпление срещу човечеството”.  
Тревожните статистики накараха европейските лидери също да преосмислят поставените цели 
за производството на биогорива. На среща в Париж европейските министри на енергетиката 
признаха, че ЕС трябва да се откаже от амбициите си за по-голямо потребление на биогорива и 
да пренасочи вниманието си към други алтернативни източници на енергия 
Тази позиция бе подкрепена и от Европарламента. В началото на месеца евродепутатите 
одобриха нова концепция, според която до 2020 г. една десета от потреблението на горива в ЕС 
трябва да идва от възобновяеми енергийни източници, но само половината от тези 10 на сто да 
са от биогорива. По-късно тази година се очаква ЕП да обсъди още по-радикално предложение 
за намаляване на квотата за биогоривата в транспорта на 4 процента до 2015 г.  
Все пак международни организации предупредиха да не се прибързва с окончателния отказ от 
биогоривата. “Не искаме да се стигне до пълно обществено отхвърляне, което да ни попречи да 
се възползваме от потенциалните ползи”, заяви Никълъс Нътол, говорител на Програмата на 
ООН за околната среда. Според експерти макар биогоривата да не са се оказали очакваната 
“панацея” за климатичните промени, те все още могат да бъдат част от решението вместо част 
от проблема. За целта обаче е необходима нова обоснована стратегия, съчетана с мерки за 
предотвратяване на негативните последици от производството и използването им. 
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