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ЧАСТ I: БЪЛГАРСКО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА
НА ВЕИ И ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ
1.
Българско законодателство в областта на енергията от
възобновяеми източници
1.1. Закон за енергията от възобновяеми източници
Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) e основният нормативен акт,
регламентиращ националната политика в областта на енергията от ВИ. Според закона
държавната политика за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВИ
се провежда от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се изпълнява от
изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране има преди всичко контролни функции, но също
така определя преференциалните цени за електрическата енергия от ВИ. Ролята на
кметовете и общинските съвети е преди всичко свързана с разработването и приемането на
общински програми за насърчаване използването на енергията от ВИ и биогорива.
Съгласно ЗЕВИ, производството на електрическа енергия от ВИ се насърчава чрез:







предоставяне на гарантиран достъп до преносната и разпределителните
електрически мрежи;
гарантиране на преноса и разпределението на енергията;
осигуряване изграждането на необходимата инфраструктура и електроенергийни
мощности за регулиране на електроенергийната система;
предоставяне на приоритет при диспечиране;
изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, за
определен в този закон срок;
определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия;

Също така, ЗЕВИ определя следните механизми за насърчаване на топлинната енергия и на
енергията за охлаждане от ВИ:



подпомагане и реализиране на проекти за изграждане на топлопреносни мрежи и на
малки децентрализирани системи за топлинна енергия и/или енергия за охлаждане;
присъединяване на обекти за производство на топлинна енергия от ВИ към
топлопреносната мрежа и изкупуване от топлопреносното предприятие на
произведената от друг производител топлинна енергия.

Производството на газ от ВИ се насърчава чрез:




предоставяне на гарантиран достъп до преносната и разпределителните мрежи
гарантиране на преноса и разпределението на газ
задължително изкупуване на газа и други.

Производството и потреблението на биогорива и енергия от ВИ в транспорта се насърчават
чрез:




насърчаване на въвеждането на електрически автомобили и на изграждането на
съпътстващата инфраструктура;
предлагане на смеси на биогорива като съставна част на течните горива от нефтен
произход;
финансова подкрепа за потреблението на биогорива.
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достъпност на транспортните горива, осигуряване ефективна работа на двигателите
и други.

1.2. Други закони, свързани с производството и потреблението на енергия от ВИ
Освен ЗЕВИ, споменат по-горе, важни разпоредби в областта на енергията от ВИ се
съдържат в следните закони (и наредби под тях):












Закон за енергетиката
Закон за устройство на територията
Закон за опазване на околната среда
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Закон за водите
Закон за рибарството и аквакултурите
Закона за почвите
Закон за опазване на земеделските земи
Закона за горите
Закон за биологичното разнообразие
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

1.3. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) е
разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с
Решение на Европейската комисия. Целта е да се осигури устойчив преход към ниско
въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на
възобновяеми енергийни източници.
Съгласно Директива 2009/28/EО, задължителната национална цел на България е през 2020 г.
делът на енергията от ВИ да достигне 16 % дял от крайното брутно потребление на енергия,
включително 10 % дял на енергията от ВИ от потребление на енергия в транспорта. През
2005 г. първият от тези показатели за България бе 9,27 %, докато вторият бе 0%.
Анализът на съществуващата рамка показва, че тя се нуждае от усъвършенстване и
развитие в няколко посоки, както за отстраняване на някои недостатъци, така и за
разширяването й в съответствие с Директива 2009/28/ЕО. Посоките са следните
1. Съгласуване на изпълнението на плана за действие между всички държавни органи
на страната и усъвършенстване на административната система, определяне на
отделна изпълнителна институция, която да следи за процеса на изпълнение на
националния план и да предлага мерки за подобряване на законовата рамка,
опростяване на административната система.
2. Разработване на необходимата информационна система и развиване на
съществуващата база данни за производството и потреблението на енергия от ВИ
свързани с изпълнение на плана, които включват провеждане на изследователска
дейност и установяване на териториалното разпределение на потенциала на ВИ и
възможностите за усвояването му чрез разработване на Географска информационна
система при отчитане на климатичните характеристики и очаквани изменения, на
плановете за развитие на преносната и разпределителните мрежи, идентифициране
на ограничения и др.
3. Въвеждане на изисквания към производителите на електрическа енергия от ВИ
свързани с изискванията за сигурна експлоатация на преносната и
разпределителните електрически мрежи като се има предвид и необходимостта от
въвеждане на нови технологии, свързани с изграждането на интелигентни мрежи,
регулиращи мощности, модерни акумулиращи системи и комуникации.
4. Привличане на потенциални участници в инвестиционния процес по изграждане на
инсталации за производство на енергия от ВИ чрез предоставяне на информация и
създаване на бази данни по отношение, както на инвеститорите, така и по условията
за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи, състоянието на
разработваните и изграждани обекти, наличните технологии, доставчиците на
съоръжения и др.
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5. Подобряване на условията и разширяване на възможностите за финансиране на
проекти за изграждане на нови инсталации и за разширяване на мрежата.
6. Усъвършенстване на регулаторната рамка за прилагане на насърчения свързани с
въвеждане на нови технологии за управление на енергийната система и
изпреварващо развитие на преносната и разпределителните електрически мрежи за
присъединяване на нови инсталации.
7. Съобразяване на законовата и регулаторна рамка за постигане на целите с по-малки
разходи чрез пренасочване на потребителите, където е възможно, ,към: използване
на ВИ за отопление и подгряване на вода (многократно по-евтино от използване на
електроенергия); насърчаване на потреблението на електрическа, топлинна енергия
и енергия за охлаждане енергия произведена от малки генериращи инсталации на
мястото на потреблението; управление на потреблението (включително използването
на електрически автомобили) така, че да се облекчава регулирането и намалява
нуждата от акумулиране на електрическа енергия и изграждането на резервни и
регулиращи мощности; и въвеждане на конкуренция между технологиите за
производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ.
8. Усъвършенстване на механизмите за насърчаване използването на биогорива, в т.ч.
на биогорива от второ поколение, при спазване на изискванията на критериите за
устойчивост и отчитане спецификата на процеса от отглеждането на суровините до
крайното потребление на биогоривата в транспорта.
В плана всяка от тези посоки е конкретизирана в набор от мерки.
Съгласно плана, потреблението на енергия от ВИ в страната следва да се движи по следния
начин:
2010
г.

2012
г.

2014
г.

2016
г.

2018
г.

2020
г.

Дял на ВЕИ в общото енергопотребление, 10.1
%

10.7

11.4

12.4

13.7

16.0

Общо потребление на ВЕИ, хил. т.н.е.

1296

1560

1786

1934

2059

1107

Страната ни е задължена на всеки две години да отчита пред ЕС напредъка си по прилагане
на описаните в плана мерки и потреблението на ВЕИ по видове. В случай, че страната
изостава от набелязаните цели, следва да се предприемат коригиращи действия.
През месец декември 2011 г. бе отчетен прогреса през 2009 г. и 2010 г. През тези две години,
особено през 2010 г.) страната ни значително надхвърля поставените цели за дял на
енергията от ВИ.

2.
Българско законодателство в областта на енергийната
ефективност
2.1. Закон за енергийната ефективност
Основната нормативна база в областта на енергийната ефективност е Закона за енергийната
ефективност и подзаконовите актове към него. Този закон регламентира провеждането на
държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление
на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Тази политика се провежда от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а дейностите по провеждането на тази политика - от
изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
Разработват се национална стратегия и планове за действие по енергийна ефективност.
Стратегията дефинира националните приоритети, индикативните цели и други, а плановете
конкретизират изпълнението на дефинираните в стратегията насоки в краткосрочен план.
Националните индикативни цели за енергийни спестявания, определени в Националната
стратегия за енергийна ефективност, са процент от крайното енергийно потребление на
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крайните потребители на енергия. Тези цели се разпределят като индивидуални цели за
енергийни спестявания между:




търговците с енергия, които могат да постигат целите си като предлагат енергийни
услуги на своите клиенти на конкурентни цени или като правят вноски във Фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници"
собствениците на сгради, които са длъжни да изпълняват мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сградите
собствениците на промишлени системи, които също са длъжни да изпълняват мерки
за повишаване на енергийната ефективност.

По-нататък, в закона са регламентирани следните дейности за повишаване на енергийната
ефективност:






енергийно паспортизиране;
задължително сертифициране на всички сгради в експлоатация с разгъната
застроена площ над 1000 кв. м., като сертификатът е със срок на валидност до 10
години.
задължително обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, чието
годишно потребление на енергия е над 3000 МWh.
задължителна проверка за енергийна ефективност на определени водогрейни котли и
климатични инсталации в сгради.
задължение на собствениците на определени сгради и промишлени системи да
извършват управление по енергийна ефективност.

Законът регламентира прилагането на следните финансови механизми за повишаване на
енергийната ефективност:





доброволни споразумения; Доброволните споразумения целят намаляване
потреблението на енергия чрез предоставяне на енергийни услуги и/или извършване
на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с енергия, или
обследване за енергийна ефективност и/или предприемане на съответните мерки от
крайните потребители на енергия. Доброволните споразумения се сключват между
изпълнителния директор на АУЕР и лицата с индивидуални цели за
енергоспестявания (търговци и собственици на сгради и промишлени системи).
договори с гарантиран резултат, при които възстановяването на направените
инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се
извършват за сметка на реализираните икономии на енергия;
финансиране от Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", който ще
бъде разгледан по-нататък.

2.2. Национален план за действие по енергийна ефективност
Националните планове за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) се разработват въз
основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и
енергийните услуги. Директиватата задължава държавите-членки, вкл. България, да приемат
и се стремят да постигнат общо национално индикативно ниво на енергийни спестявания от
9% за 9-годишен период от 2008 г. до 2016 г. включително. За страните разработват три
плана за действие, всеки от които обхваща тригодишен период.
Националната цел, която следва да бъде постигната през 2016 г., възлиза на 7291 GWh
годишни спестявания или 627 ktoe/год, представляващи 9 % от осреднената стойност на
крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. Действащият понастоящем втори
тригодишен НПДЕЕ 2011 – 2013 г. дефинира мерки, които имат за цел спестяване на горива
и енергии към 2013 г. в размер на 6 % от осреднената стойност на крайното енергийно
потребление, възлизащи на 4860 GWh (418 ktoe) годишни спестявания.
Постигнатите спестявания на енергия до 2010 г. надхвърлят целите на първия тригодишен
план. При използване на метода „отгоре-надолу“ спестяванията до 2009 г. са не по-малко от
5168 GWh/год (444,3 ktoe), което надхвърля дори целта за 2013 г. При използване на метода
„отдолу-нагоре“ до 2010 г. са постигнати спестявания 3 549 GWh/год (305 ktoe).
Вторият НПДЕЕ посочва следните планирани мерки по енергийна ефективност при
производство и пренос на енергия:
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Усъвършенствани
регулаторни
методи
стимулиращи
ефективността
на
производството, преноса и разпределението на електрическа и топлинна енергия
Създаване на електроенергийна борса
Провеждане на активни информационни кампании и осигуряване на достъпна
информация за нетните ползи, разходи и енергийна ефективност на съвременното
оборудване
Въвеждане на Програма за обучение и квалификация на специалисти
Осигуряване на кредити със значителен дял грант за развитието на
децентрализираното производство на енергия, в това число микрокогенерацията и
микротригенерацията
Индивидуални цели за енергийни спестявания на преносните и разпределителни
предприятия по отношение на спестяване на първична енергия при преноса и
разпределението
Създаване на условия и стимулиране на инвестиции в съвременни технологични
решения - умни мрежи, умни измервателна инфраструктура, интеграция на
децентрализираното енергопроизводство, управление на потреблението и др
Разширяване обхвата на Закона с включване на инсталациите от енергийния сектор
Задължително обследване за енергийна ефективност на всички инсталациии в
енергийния сектор
Задължително изпълнение на мерките по ЕЕ предписани в обследванията и други.

Също така, във втория НПДЕЕ са заложени следните мерки по отношение на крайното
енергийно потребление:









Разработване на Проект на адаптирана национална програма за обновяване на
жилищните сгради
Задължителни мерки за ефективно осветление
Подпомагане на обследванията на жилищни сгради етажна собственост при
гарантирано прилагане на предписаните мерки
Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и публични
сгради
Облекчени кредити за пестене на електрическа енергия в бита
Изграждане на велосипедни алеи, регулиране на градския трафик, използване на
съвременните технологии за намаляване на пътуванията
Изисквания за закупуване на ЕЕ транспортни средства за публичния сектор и
обществения транспорт
Развитие на железопътната инфраструктура, подобряване корабоплаването във
вътрешните водни пътища, разширяване на метротранспорта и други.

Финансови мерки

3.

3.1. Преференциални тарифи
Преференциални тарифи се прилагат само за електроенергията. Действува системата на
двукомпонентни преференциалните тарифи. Тарифите се преразглеждат всяка година в края
на март и след публикуване на сайта на ДКЕВР са в сила една година Преференциалните
цени, които действуват от 31 март 2011 до 20 юни 2011. Те имат две компоненти:



75,84 лв/MWh, което е 80 % от средната продажна цена на краен снабдител, която е
била 94,8 лв/MWh за 2010 г.
и добавка определена от Регулатора.

След влизане в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници от 03 май 2011 (ДВ
№ 3, 03.05.2011), според Наредба на ДКВЕР от 20 юни 2011 са определени цени на
електроенергията от ВИ въз основа на разходите, в които има известни отклонения от
двукомпонентните вследствие уточненията на различните разходни компоненти, направени
от ДКЕВР.
3.2. Структурни и кохезионен фондове
Разгръщането на ВЕ може да се финансира от три оперативни програми:
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013, по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие
2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми
енергийни източници" е откритата процедура за подбор на проекти (BG161PO0032.3.01: Инвестиции в „зелена индустрия”), по която са предвидени безвъзмездни
финансови средства в размер на 78 233 200 лева. Процедурата има за цел оказване
на инвестиционна подкрепа на големите предприятия и сред дейностите допустими
за финансиране е производството на енергия от ВИ за собствени нужди.
Безвъзмездната помощ е до 50% от стойността на допустимите разходи по проекта,
като тя не може да е по-малко от 1 мнл. лв. и повече от 4 млн. лв.
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. подкрепя проекти за ВЕ
най-вече в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“. В тази приоритетна ос инвестициите във ВЕ са хоризонтална мярка в
проектите по обновяване на публични сгради и многофамилни жилищни сгради,
където бенефициенти са съответно публични институции и сдружения на
собствениците на жилища.
Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. По Приоритетна ос 2:
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“
програмата финансира изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените
газови емисии (метан) от депата за битови отпадъци чрез производство на
електрическа енергия.
Програма за развитие на селските райони, 2007 – 2013 г. Инвестициите във ВЕ са
сред допустимите дейности по следните мерки: „Модернизиране на земеделските
стопанства“ (код 121), „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ (код
123), „Разнообразяване към неземеделски дейности“ (код 311), „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“ (312), „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ (321).

3.3. Кредитни линии
Има няколко кредитни линии, които действат постоянно или с прекъсвания за определени
периоди.








Фонд енергийна ефективност (ФЕЕ) финансира чрез нисколихвени кредити главно
проекти за енергийна ефективност в размер от 30000 лв до 3000000 лв. В проекти,
където се съчетават мерки за енергийна ефективност ФЕЕ финансира също и ВИ
особено, когато те имат подобряването на ефективността като очевиден резултат.
Например монтиране на слънчеви колектори, с които се заменя използване на
електроенергия и други подобни. Изискванията към проектите е изкупуването на
инвестицията да става в рамките на пет години. Освен това заемополучателят
трябва да инвестира собствени средства не по-малко от 25 %. Капиталът за ФЕЕ е
осигурен от дарение от Международната банка за възстановяване и развитие,
Българското правителство, Австрийското правителство и частни дарители.
Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
(КЛЕЕВИ). Кредитната линия е създадена с цел да подпомага проекти за енергийна
ефективност и малки проекти за ВЕ в частни промишлени предприятия. Европейската
банка за възстановяване и развитие предоставя кредитни линии на банкитепартньори, които от своя страна предоставят кредити на частните дружества.
Бенефициентите получават и безплатнa консултантска помощ. След приключването
на проекта бенефициентът получава субсидия от Международен фонд „Козлодуй“ до
15% от размера на кредита. Официално програмата приключи през месец юни 2011
г., но се очаква продължаването й до средата на 2013 г.
Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL). ЕБВР
предоставя на домакинства и сдружения на собственици кредитна линия за проекти
по енергийна ефективност и ВЕ, посредством мрежа от банки-партньори. Освен
кредита, по REECL се предоставя безплатна техническа помощ и безвъзмездна
помощ в размер до 35% от кредита. По програмата ще се отпускат кредити до 31 юли
2014 г.
Програма „Енергийна ефективност” (ПЕЕ) на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) и Международен фонд „Козлодуй”. ПЕЕ има за цел да насърчи развитието на
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енергийната ефективност и ВЕ в България, като е предназначена основно за
български общини и други обществени или частни организации.
Програмата
комбинира изгодни заеми от ЕИБ, дарение от МФК (20% от размера на заема при
инвестиция във ВЕ) и безплатна техническа помощ. Заемите се предоставят с
посредничеството на участващите в Програмата банки-партньори.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС), създадено със Закона за опазване на околната среда, финансира проекти
по изграждане на малки ВЕЦ. Финансирането е под формата на безлихвен 5годишен заем на предприятия в размер до 70% от общата стойност на проекта, но не
повече от 1.5 млн. лв.

3.4. Данъчни облекчения
Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, акцизните ставки върху моторните
горива са по-ниски при наличие на биогорива не по-малко от 4% обемни. При безоловният
бензин наличието на такова съдържание биоетанол води до намаление на ставката от 710
лв. на 688 лв на 1000 литра. Аналогично, акцизът при газьола с не по-малко от 4% биодизел
се намалява от 630 на 596 лв. за 1000 литра.
Съгласно Закона за местните данъци и такси, сградите, въведени в експлоатация преди
01.01.2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната
ефективност, се освобождават от данък за срок 7 години, но този срок се удължава на 10
години ако прилагат и мерки за оползотворяване на ВИ за производство на енергия за
задоволяване нуждите на сградата. Аналогични са разпоредбите при сгради със сертификат
категория Б, но там сроковете за освобождаване от данък са съответно 3 и 5 години, в
зависимост от използването на ВИ.
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ЧАСТ II: ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА
4.

Биомаса и устойчивост

Биомасата като енергиен ресурс коренно се отличава от безвъглеродните енергийни
източници (например, вятъра). От нея може да се произвеждат енергия и продукти, подобни
на тези, произведени от традиционните изкопаеми горива. Биомасата има и много важно
приложение като храна и суровина за промишлеността, което трябва да бъде правилно
балансирано с енергийното й използване, така че да се спазят принципите на устойчивост,
които ще се дискутират в следващите глави.
4.1. Определение за биомаса
Съгласно определението, дадено в европейската Директива 2009/28/ЕО, биомасата е
„биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от
селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство
и свързаните с тях индустрии, включително рибно стопанство и аквакултури, както и
1
биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци” .
Това означава, че чрез подходяща промишлена обработка, прясно събраната биомаса може
да се преработи в хомолог на природния газ и на течните и твърдите изкопаеми горива. С
помощта на различни трансформационни процеси, като изгаряне, газифициране и пиролиза,
биомасата може да бъде превърната в „биогориво” за нуждите на транспорта, „биотоплина” или „био-електроенергия”.
4.2. Биомаса и устойчивост
Производството на биоенергия се свързва с въздействието върху използването на земята.
„Възобновяем”, „нискоемисионен” и „устойчив” не са синоними и следва да се разглеждат
поотделно при разработването на проекти, свързани с биомасата.
Проект, основаващ се на възобновяеми енергийни източници, е „устойчив”, ако има
отрицателен, или поне негативен баланс на емисиите на въглероден двуокис през целия
жизнен цикъл.
Веригата на оползотворяване на биомасата може да се характеризира както с отрицателен
въглероден баланс (нетно отнет от атмосферата СО2 екв.), така и с позитивен въглероден
баланс (нетно добавен СО2 екв.): това зависи от конкретните практики в областта,
транспорта и технологиите за преработка2(BCT, 2007).
Емисиите на парникови газове са един от екологичните критерии, включени в анализа на
устойчивостта, но той не е достатъчен. Концепцията за устойчивост следва да включва в
оценката и различни други аспекти, като екологични, културни и такива, свързани със
здравето, както и да се интегрира с икономическите аспекти (Фигура 1).

Съгласно дефиницията в член 2(e) от Директива 2009/28/ЕО
Отрицателен въглероден баланс се постига при увеличаване на постоянния запас на биомаса или
при отнемане на въглерода от въглеродния цикъл, чрез складиране на въглерод в почвата и на
твърд въглероден остатък от пиролиза, или чрез улавяне и съхранение на въглерод.
1
2
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Фигура 1. Общ подход към проектите, свързани с биоенергията.
Погледнато общо, концепцията за устойчивост в сферата на биоенергията не може да се
разграничава от екологичните, икономическите и социалните аспекти, както е показано на
Фигура 1 и Фигура 2. Ако един от тези аспекти не е включен, то тогава може да се говори за
справедливи, поносими или изпълними условия, но не и устойчиви.

Фигура 2. Обща концепция на устойчивия подход (Adams W.M., 2006).
Следователно, за да бъдат успешни проектите, свързани с използването на биомаса, те
трябва да демонстрират устойчиво производство на биомаса, изпълними условия за бизнес и
социална подкрепа, както е показано в Таблица 1.
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Таблица 1. Йерархична структура на факторите за устойчивост на проектите, свързани с
биомаса (Crucible Carbon, 2008).
Критерий за устойчивост
Екологично устойчив и рентабилен добив на
биомаса

Жизнеспособна преработваща
промишленост от търговска и технологична
гледна точка

Лиценз за работа

Оценявани аспекти
-

Наличие на земя

-

Наличие на вода

-

Биоразнообразие

-

Доставка на суровини

-

Технология

-

Продукти и пазар

-

Правителствени решения

-

Директиви на Общността

-

Обществен консенсус

Концепцията за оценка на биомасата е претърпяла забележително развитие, благодарение
на европейската Директива 2009/28/ЕО. В началото оценяването на биомасата във връзка с
териториалното планиране беше базирано върху потенциални стойности, след това – върху
налични стойности, а понастоящем, съгласно директивата за ВЕИ, е необходимо да се прави
оценка на „Устойчивата биомаса”. Не цялото количество налична биомаса може да бъде
устойчиво.
В заключение трябва да се отбележи, че производството на енергия от възобновяеми
източници според принципите на устойчивостта е и социално предизвикателство, което
изисква развитие на международните и националните правила (частично започнато с
приемането на Директива 2009/28/ЕО), планиране на градския и транспортния сектори и
промяна в индивидуалния стил на живот и етичен консумеризъм.
4.3. Европейска схема за устойчивост на биогоривата
Предимствата на биогоривата пред традиционните горива се изразяват в по-голяма
енергийна сигурност, намалено въздействие върху околната среда, икономия на
чуждестранна валута и социално-икономически аспекти, свързани с развитието на селските
райони. Концепцията за устойчиво развитие олицетворява идеята за взаимосвързаност и
баланс между икономическите, социалните и екологичните съображения. (Demirbas A., 2009).
Европейският парламент, с решението си от 25 септември 2007 г. за създаване на Пътна
карта за възобновяемата енергия в Европа, подчерта важността на критериите за
устойчивост на биогоривата и поиска от Комисията да предприеме действия за създаване на
задължителна система за сертификация на биогоривата.
С публикуването на Директивата за ВЕИ (2009/28/EО), бяха приети критерият за устойчивост
на околната среда и изискванията за верификация по отношение на биогоривата и другите
течни горива от биомаса.
Комисията трябваше да обърне специално внимание и на стандартите за прилагането на
Директива 2009/28/ЕО за дефиниране на устойчиво произведената биомаса за енергийни
цели, като понастоящем стандартизационната дейност се извършва в рамките на
Европейския комитет по стандартизация (Технически комитет на ЕКС 383).
Чрез Директивата, Европейската комисия въведе най-пълната и напредничава схема за
устойчивост и страните-членки на ЕС са длъжни да приемат и въведат критериите за
устойчивост по отношение на биогоривата и другите течни горива от биомаса, произведени в
ЕО. Друг важен момент от схемата е типологизацията на земята. По-специално, биогоривата
не могат да бъдат произвеждани от терени с голямо значение за биоразнообразието.
Суровините не трябва да са придобити от първични гори, или от зони, определени като
защитени, или от пасища, имащи значение за опазването на биоразнообразието. Комисията
ще определи критериите и географското разпространение по отношение на пасищата с
голямо значение за опазването на биоразнообразието.
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Друг критерий за устойчивост, заложен в Директивата за ВЕИ е високото ниво на
въглеродните запаси: суровините не трябва да се добиват във влажни зони, трайно залесени
райони и райони с 10-30% покритие от короните на дърветата, както и от торфища.
Директивата за ВЕИ разглежда и биогоривата, частично произлизащи от не-възобновяеми
източници. За някои от тях, като ЕТБЕ (етил-тертио-бутил-етер) Директивата определя какъв
да е процентът от обема на горивото, изчислен като ВЕИ.
За горивата, които не са изрично изброени (включително горива, произведени чрез гъвкави
процеси, с различен микс от използвани суровини, например съвместно изгаряне), може да
се направи съответно аналогия според правилото за производство на електроенергия в
смесени пещи: приносът на всеки източник се изчислява въз основа на енергийното му
съдържание.

5.

Биомаса

За постигането на най-добри резултати, биоенергийните вериги за дадена територия трябва
да се разработват според технологиите и видовете биомаса. Следователно е необходимо да
се познават класификацията и особеностите на различните ресурси за получаване на
биомаса.
Тази глава се спира основно на описанието на биомасата и на нейните връзки с
производствените условия. В същото време се обръща внимание върху тези аспекти на
биомасата, които биха оказали по-голямо влияние върху схемата за устойчивост и
приложението й за енергийни цели.

Видове биомаса
Основната част от биомасата, използвана като био-енергия се произвежда от растителни
материали и животински продукти.
Някои от главните черти на различните видове биомаса са описани по-долу. Първото
разделение е направено според различните сектори, от които произхожда биомасата: селско
стопанство, горско стопанство, промишлен и градски сектори. Друга възможна класификация
е според същността на биомасата, т.е. енергийни култури или отпадъци и остатъци.
5.1. Биомаса от енергийни култури
Биомасата от енергийни култури произлиза от аграрния и от горския сектори.
Едногодишни тревисти култури
Тревистите (едносемеделни) растения формират по-голямата част от съвременното широкомащабно селско стопанство. Едногодишните тревисти култури включват житни растения,
като жито, ечемик, овес, ръж и други; захарно цвекло, захарна тръстика; фуражни култури,
като различни видове детелина.
Семената на тези зърнени култури, грудките и стеблата на други растения биха могли да
бъдат източник на скорбяла, която да се използва в технологичните процеси за производство
на биогорива или електроенергия.
Селективното отглеждане на растения (и по-специално, на „нехранителни култури”) се
използва за промяна на съотношението на биомаса от семена/растения при много видове с
висок добив на семена.

Многогодишни тревисти култури
Биомасата от многогодишни тревисти култури може да се използва като биоенергиен запас в
условия на жизнеспособна икономика. Бързорастящата тръстика и камъшът (Arundo Donax,
Miscanthus sinensis gigantheus) са тревисти култури, при които наличието на хранителни
вещества може да повиши продуктивността на биомасата. В същото време те имат и някои
слаби страни, свързани с агрономическите им характеристики, а именно незначителен
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цъфтеж, непосилни разходи за създаване на насаждения, сравнително ниска механизация за
събиране на реколтата, висока влажност и високо съдържание на пепел. (Ranalli P., 2010)
Артишокът и царската тръстика са други енергийни култури, притежаващи характерното
свойство за средиземноморските растения за отглеждане с малко вода и поради тази
причина те предизвикват интереса на научните общности в областта на агрономията и
генетиката.
Маслодайни култури
Маслодайните култури се делят на едногодишни маслодайни семена и многогодишни
дървесни маслодайни култури.
Маслодайни семена
От агрономическа гледна точка, еволюцията на маслодайните семена се различава от тази
на житните растения и следователно може да има допълнителни предимства като сидерална
култура за намаляване на растително-почвените патогени.
Най-широко разпространените маслодайни култури в Европа са рапицата и слънчогледът.
Растителното масло обикновено се получава чрез механично пресоване и/или извличане и
се използва за производство на храна, сапуни и козметика. Мазнината в тези култури
съдържа и други съставки, като протеини или скорбяла.
Лигноцелулозната част на
маслодайните култури, която традиционно се използва като слама или фураж, също може да
бъде изгаряна за получаване на топлина и електроенергия, докато растителните масла могат
да бъдат използвани в био-енергийни приложения с по-висока стойност, и по-специално като заместител на дизеловото гориво. (Crucible Carbon, 2010)
Извличането на растителни масла от тези култури и тяхното трансформиране в метилови
естери е получило широкоразпространеното название „биодизел”, който е сериозен
претендент за заместител на дизеловите горива.
Дървесни маслодайни култури
Някои дървесни видове са източник на мазнини: палмите, кокосовите палми и макадамията.
В развитите страни палмовото масло се използва едновременно за производство на
хранително масло, и като суровина за биодизел.
В същото време, широката употреба на хранителни масла може да доведе до сериозни
проблеми, свързани с изхранването на населението в развиващите се страни. Двойната
употреба на палмовото масло увеличава конкуренцията между пазарите за хранителни
масла и тези на биогоривата, което води до повишаване на цената на растителните масла в
развиващите се страни.
Използването на нехранителни масла, в сравнение с хранителните, е от изключително
значение за развиващите се страни, поради огромното потребление на хранителни масла за
хранителни нужди и те понастоящем са изключително скъпи за използване като гориво. През
последните години бяха направени задълбочени проучвания за производството на биодизел
от различни нехранителни семена3. (Balat M., 2010)
Маслодайните дървесни култури с по-ниски хранителни свойства биха могли да се използват
като суровина за производство на биоенергия и, подобно на многогодишните култури, да
играят роля на водни и въглеродни кладенци. Нехранителните култури няма да
представляват проблем и по отношение на предлагането и търсенето на храна. Много
маслодайни хранителни видове, като например Jatropha (в субтропичните райони), могат да
се използват като биоенергия и често се рекламират като неконкуриращи хранителните
култури. Има голяма вероятност, обаче, тези видове да покажат сходни черти с бурените,
3

Производството на биодизел от различни нехранителни семена беше широко проучвано през
последните години. Някои от тях включват Jatropha curcas, Pongamia pinnata, Nicotiana tabacum L.,
оризови трици, Madhuca indica, Azadirachta indica, Hevea brasiliensis, рициново масло, ленено семе и
микроалгае и др.
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което да им наложи забрана с цел ограничаване на риска от разпространение на паразити.
(Crucible Carbon, 2008)
Най-голяма загриженост предизвиква съотношението между вегетативния растеж и добива
на семена. (Balat M., 2010)
Таблица 2. Сравнение на различните маслодайни култури за производство на биодизел
(Balat M., 2010)
Маслодайни култури

Добив на масло (т/ха)

Източник

Рапица

1

M.Balat, 2010

Соя

0.52

M.Balat, 2010

Слънчоглед

0.9

Foppa Pedretti et al., 2009

Палми

5

M.Balat, 2010

Jatropha

0.5

M.Balat, 2010

Микроалгае

50

M.Balat, 2010

Лигноцелулозни култури
Царевицата и соята са едногодишни растения, докато лигноцелулозните биоенергийни
култури типично са многогодишни.
Лигноцелулозните култури включват многогодишни тревисти култури и бързорастящи
дървесни видове.
Тревистите видове включват: Panicum virgatum; Phalaris Arundinacea и Miscanthus.
Бързорастящите дървета с твърда дървесина включват видове от рода на върбите - Salix
spp., тополите - Populus spp., евкалипта и други. От тях, тополите, Miscanthus и Panicum
virgatum привличат интереса с високия си добив на биомаса, ефективното използване на
биогенните им вещества, нискоерозионното въздействие върху почвите, способността да
задържат въглерод и намалени изисквания за добавка на изкопаеми горива в сравнение с
едногодишните култури. (Abbasi T. et al, 2009)
Благодарение на извършените научни изследвания на тополите, които се считат за едно от
най-важните енергийни растения, поради кратката ротация на сеитбообращението им, стана
възможно да се разработят генетични програми за увеличаване разнообразието и деленето
им, и съответно разпространението им по целия свят. Други дървесни култури, като
евкалиптът, позволяват производство на биомаса в по-топли условия, например при
средиземноморски климат. (Ranalli P., 2010)
5.2. Биомаса от остатъци и отпадъци
Анализът на биомасата, произведена от остатъци и отпадъци е по-сложен, поради
комплексността на материалите и различния им произход (например, от селското стопанство,
градския сектор и т.н.).
Европейската директива 2008/98/ЕО дефинира разликата между субпродукти и отпадъци по
следния начин: “Субпродуктите са материал, който може да се използва отново, докато
отпадъците са материал, достигнал края на жизнения си цикъл, който не може да бъде
рециклиран”. (Castelli S., 2010)
Отпадъчните материали са резултат от производствени процеси, промишлени или общински
отпадъци; типичното им енергийно съдържание е от 10.5 до 11.5 MJ/kg.
Практиките в управлението на отпадъците са различни в развитите и развиващите се страни,
в градските и селските райони, в жилищните и индустриалните зони.
Отправната точка за управлението на отпадъците в една развиваща се страна се различава
от тази в индустриализираните страни. Трансферът на доказала се технология от една
държава в друга може да се окаже неподходящ, независимо от техническата
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жизнеспособност и достъпност. За избора на технология е много важно да се отчетат
местните фактори, като:
-

Характеристики на отпадъците и сезонни промени в климата;
Социални аспекти, културни възприятия относно твърдите отпадъци и политически
институции;
Осъзнаване на по-очевидните ограничения, свързани с ресурсите.

Задачата на устойчивото управление на отпадъците е да се намали количеството отпадъци,
които се изхвърлят в околната среда, чрез намаляване на произведения боклук. Големите
количества отпадъци не могат да бъдат премахнати. Въздействието върху природата, обаче,
може да бъде намалено чрез устойчиво използване на отпадъците, наречено „Йерархия на
отпадъците”.
Йерархията на отпадъците се отнася до намаляването, повторното използване и
рециклирането и класифицирането на стратегиите по управлението на отпадъците
съобразно тяхната привлекателност от гледна точка на намаляването им. Целта на
йерархията на отпадъците е да се извлече максимална полза от продуктите и да се
произведе минимално количество отпадъци. (Demirbas A., 2010)
Част от биомасата също се класифицира като отпадък в резултат на индустриални,
селскостопански, дърводобивни и битови дейности, следователно е лесно да се приложи
концепцията за „йерархия на отпадъците” за всички отпадъци или остатъци, включени в
сектора на биомасата, както е описано в следващия раздел.
Потенциалните остатъци и отпадъци на основата на биомаса, включват остатъци от
растения и животни. Те обхващат селскостопански остатъци, като например слама, обелки от
зеленчуци и плодове, отпадъци и остатъци от горската промишленост, като шума и остатъци
от дейността на дъскорезниците, хранителни отпадъци и компоненти на биомасата от твърди
битови отпадъци. В световен мащаб, тези отпадъци съдържат няколко милиарда тона
биомаса, която може да бъде превърната в енергия. (Abbasi et al, 2009)
Съществуват различни технологии за превръщане на отпадъците или остатъците в енергия.
Такива са санитарното депониране, изгарянето, пиролизата, газификацията, анаеробното
разграждане и други. В тази глава поместваме кратко описание на всяка от тях, а повече
подробности са включени в глава 5.
Изборът на технология трябва да е съобразен с типологията на отпадъците, тяхното
качество и местните условия; класифицирането и разпределението на различните отпадъци,
обаче, не е лесно. В страните от Европейския съюз отпадъците се класифицират съгласно
„ЕКО - Европейския каталог на отпадъците”. (EPA, 2002)
Таблица 3 са показани най-удачните процеси за обработка на отпадъците.
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Таблица 3. Процеси за обработка на отпадъци (Demirbas A., 2010)
Видове отпадъци

Метод на депониране на отпадъците
Високо температурно изгаряне
Изгаряне в кипящ слой
Пиролиза - изгаряне
Пиролиза - газификация
Разделяне - компостиране

Горими отпадъци

Изгаряне
Разделяне - пиролиза
Разделяне - газификация
Разделяне – изгаряне в циментови пещи
(Влажно и сухо) разделяне – анаеробно
разграждане – изгаряне в циментови пещи

Негорими отпадъци
Дървесина

Сметища
Пиролиза и съвместно изгаряне във
въглищна централа
Изгаряне в кипящ слой

Частично горими
отпадъчни потоци

Газификация
Пластмаса
Ферментиращи
органични
отпадъци

Газификация
Рециклиране на полимерни отпадъци
Компостиране
Анаеробно разграждане

Препоръчително е да се избере технология, която има най-нисък разход за целия жизнен
цикъл, изисква минимална площ, не замърсява въздуха или земята, произвежда повече
енергия, образувайки по-малко отпадъци и постигайки максимално намаление на обема.
(Demirbas A., 2010)
В наши дни получаването на енергия по чист и рентабилен начин е все още
предизвикателство. Един от основните проблеми е да се открие по какъв начин
лигноцелулозните съставки на тези отпадъци да се превърнат бързо и икономично в прости
захари, което ще улесни съответното им биохимично превръщане в чисти горива. (Abbasi M.
et al, 2009)
Напоследък производството на енергия и биогорива от отпадъци и остатъци придоби голямо
значение, благодарение на благоприятното екологично и икономическо въздействие.
Използването на органични битови отпадъци за енергийни цели би предотвратило
разрастването на сметищата за битови отпадъци, което, от своя страна ще доведе до
намаляване на емисиите на парникови газове и до по-голяма независимост в сравнение с
използването на изкопаеми горива.
Последно, но не и по значение, е важно да се разбере, че отпадъците често съдържат освен
енергия, и биогенни компоненти.
Основно правило за екологична устойчивост е, че енергията може да се извлича от
системите за производство/потребление, но биогенните елементи трябва да се рециклират.
Не се препоръчват биоенергийни проекти, базирани на отпадъчни потоци, които трябва да се
минимизират, или конвертират в продукция с по-висока стойност. (Crucible Carbon, 2008)
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Органични отпадъци от битовия и промишления сектори
Отпадъците с промишлен и битов произход представляват атрактивна суровина за
производството на биомаса (особено, ако се вземе под внимание органичният компонент,
наречен биогенна съставка), тъй като материалът вече е бил събран и може да се придобие
на отрицателна цена (т.е., източниците плащат, за да се отърват от отпадъка). (Demirbas A.,
2010)
Въз основа на концепцията за „Йерархия на отпадъците”, повторното използване на част от
биогенната съставка от битовите и индустриалните отпадъци може да представлява
интересна биомаса за енергийно възстановяване при процеса на анаеробно разграждане.
Специално внимание трябва да се обърне на използването на отпадъчна мазнина за готвене
за производството на биогорива. Производството на биодизел от отпадъчна мазнина за
готвене, частично заменящ класическия дизел, е една от мерките, които биха решили
двойния проблем, свързан със замърсяването на околната среда и енергийния дефицит.
Остатъци и отпадъци от аграрния сектор
Най-големите остатъци от селското стопанство са растителните остатъци, сламата и
люспите, костилките от маслини и черупките от ядки. Остатъците могат да се разделят на
две основни категории:
-

Полеви остатъци: остатъчният материал по полетата и градините, след събирането на
реколтата, като стъбла, дръжки, листа и шушулки;
Остатъци от обработката на културите: материалите, останали след преработката на
културите в използваем ресурс, като люспи, черупки, семена, сухи отпадъци от захарна
тръстика и корени.

Някои селскостопански остатъци се използват за храна на животни, управление на почвите и
в производството.
Сламата е надземната част на житните култури, различна от зърното и се състои от стъбло
(включително свила), листа, кочан, люспи и коса. Теглото на сухото вещество на житното
растение се разпределя равномерно между зърнената част и сламата. Понастоящем, около
5% от сламата се използва за постелка и храна на животните, а останалото се заравя в
почвата или се изгаря. Тази практика служи за унищожаване на сламата, но поради нейното
енергийно съдържание, много европейски страни я използват за енергийни цели.
Остатъци и отпадъци от горския сектор
По-голямата част от дървесината, получена от горския сектор е основна енергийна суровина
в страните, които не членуват в ОПЕК и развиващите се страни и също така се използва като
основно гориво за производство на енергия в малки инсталации в селските райони, където не
е разпространено използването на газ. Дървесните остатъци успешно конкурират
изкопаемите горива и се използват както за готвене и подгряване на вода в домакинствата,
така и в комерсиалните и индустриалните процеси (за подгряване на вода и топлина за
преработка).
Алтернативното оползотворяване на отпадъците от горския сектор, или от съответните
индустриалните дейности (дъскорезници, например) представлява привлекателен източник
за получаване на биомаса и успешен пример за производство на енергия от остатъци.
Горскостопанските остатъци включват трески, пънове, дървета, храсти, дървесна кора и пр.
(Demirbas A, 2000)
Дървесните остатъци се считат за по-добро гориво, отколкото селскостопанските отпадъци,
но тяхната цена и системата за събиране на реколтата (особено при голям наклон на
почвата) поддържат високи разходите за тяхното транспортиране. Освен това, нетните
емисии на CO2 отделени на единица енергия, произведена от остатъци от пънове са помалко, отколкото, ако е произведена от селскостопански отпадъци, поради широкото
използване на торове и пестициди в аграрния сектор. (Borjesson P, 1996)
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Анализът на дървесината показва наличие на следните компоненти (Таблица 4).
Таблица 4. Характеризиране на дървесната биомаса
Дървесина

Дървесна
кора

Летливо вещество

80 %

74.7 %

Нелетлив въглерод

19.4 %

24 %

Пепел

0.6 %

1.3 %

Параметри

Енергийното съдържание на различните растителни материали определя тяхната калорична
стойност (топлинно съдържание). Калоричността зависи от съдържанието на въглерод и
водород, които допринасят най-много за топлинната енергийна стойност на биомасата.
Едни от най-важните характеристики на дървесината, използвана като гориво, са нейната
плътност, която варира между 400 – 900 кг/м3 и енергийното й съдържание, изразяващо се
като минимална топлинна стойност, варираща между 4200 – 5400 kcal/kg.
За получаването на максимално количество енергия, растителните материали трябва да
бъдат изсушени, тъй като количеството енергия, която се съдържа в растенията варира в
зависимост от съдържанието на влага.
При дървата за горене калоричността намалява линейно с увеличаването на съдържанието
на влага. (Demirbas, 1995)
Енергийните култури и свързаните с тях дейности за производство на енергия в ЕС са
разпространени и продължават да се развиват чрез оползотворяване на селско и горскостопански остатъци и битови отпадъци. Някои от тях са разгледани подробно в рамките на
европейски проекти, като например "Проект Make It Be – Вземане на решения и въвеждане
на инструмент за доставка на местни и регионални биоенергийни вериги”, имащ за цел да
разпространи най-добрите практики в биоенергийния сектор и да ги превърне в потенциални
примери за копиране в европейските държави при наличие на изисквания за устойчивост
(Make It Be Project, 2010).

6.

Анализ и оценка на производството на биомаса

Ресурсът за производство на биомаса на дадена територия позволява да се оцени
количеството биоенергия, налично за нуждите на енергоснабдяването. В тази глава се
разглеждат начините за определяне на устойчивия потенциал и наличния ресурс за
производство на биомаса от няколко сектора (селско и горско стопанство, индустрия,
отпадъци).
Анализът на производството на биомаса в разглежданите региони се извършва според
специфичните условия във всеки от тях: в някои региони на ЕС един сектор е по-добре
развит от останалите.
При предварителния анализ, количеството биомаса, измерено в тонове/годишно може да се
превърне в енергийна единица, например Джаул, kWh или т.н.е.
Важно е да се отбележи, че специфичното енергийно конвертиране и съответната
технология все още не са избрани, но ще бъдат взети под внимание в тази глава.
6.1. Класифициране на биомасата
За да се оцени ресурса на биомасата за нуждите на конкретна територия, на първо място тя
трябва да бъде дефинирана и класифицирана. Това подразделяне може да се направи на
базата на различни параметри. В европейския стандарт за твърдите биогорива,
класификацията се основава на произхода/източника (CEN/TC-335), но той не посочва
икономическите сектори, от които произлиза – селско и горско стопанство, индустрия,
управление на отпадъците.
Предложената в тази глава класификация на биомасата е направена въз основа на
споменатите по-горе сектори, като: селскостопански остатъци/култури, отпадъци от
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животновъдството, остатъци от горското стопанство, отпадъци от индустрията и битовия
сектор.
Всеки от тези класове включва различни видове биомаса, като основните са продукти
(произведена биомаса) и остатъци (субпродукти, получени от култивиране, прибиране на
реколтата и преработка).
Полезно е да се съберат данни за наличната биомаса от различни източници в тонове/
годишно. Друга класификация на биомасата отразява превръщането й в съответните
биогорива.
От гледна точка на продуктивността, индексите за производство се изчисляват като връзка с
типа биогорива и се изразяват в тонове/годишно, литри/годишно и м3/г.
Също така е важно да се отчете биоенергийното превръщане на биогоривата в произведена
3
енергия, т.е. MJ, kWh или т.н.е. енергия, произведена от тонове, литри или м гориво. На
последно място се препоръчва да се сравнят резултатите от гледна точка на наличната
биомаса4 (например, тонове/годишно, които могат да бъдат превърнати в MJ/г). Таблица 5 от
учебния материал, посветен на сектор биомаса, изготвен по проекта ENER-SUPPLY,
представя класификацията на биомасата.
6.2. Оценка на потенциала на биомасата
Основното предизвикателство пред потенциалните проекти, свързани с биомаса, е
доказването на рентабилността на биоенергийните вериги, в сравнение с другите
възможности за използване на територията в рамките на анализа на цялостния жизнен
цикъл. Това изисква намаляване разходите по производството на биомаса и нейното
транспортиране, както и по-подробна оценка на потенциала и на наличния ресурс в
съответствие с характеристиките на конкретната територия.
На този етап е важно да се определи производството на биомаса от всеки от
гореспоменатите сектори.
Изборът на видове е важен фактор за продуктивността, като не трябва да се забравя, че
растенията се подчиняват на природните закони.
По правило, с висока продуктивност се характеризират големите производствени системи за
производство на дървесна биомаса, с годишен добив на суха биомаса около 5-15 тона/ха
годишно, усреднено между циклите на растеж и събиране на реколтата.
Други високопродуктивни системи са бързо растящите тревистите култури с годишен добив
на суха биомаса до 50 тона/ха. Тези системи, обаче, изискват наличие на подходяща земя и
климатични условия, които да подпомогнат постигането на високи стойности на растеж.
Продуктивността определя значението на земята за успеха на даден биоенергиен проект.
Продуктивността на биомасата зависи също така и от разходите по събирането,
транспортирането и логистиката. За тази цел се препоръчва да се направи картов анализ на
биомасата, за да се определи нейното пространствено разпределение.
Ако повсеместното разпространение на биомасата е едно от основните й предимства, в
същото време то е и един от главните й недостатъци. Събирането на цялото количество
биомаса от дадена територия за преработка в централна инсталация е скъпо, но
концентрирането на производството и доброто съхранение на биомасата биха могли да
осъществят икономии откъм мащаб в преработвателните предприятия.

4

За да се сравнят резултатите от гледна точка на биоенергийния потенциал
(тонове/годишно):
- за изчислението трябва да се вземе предвид сухото съдържание на биомасата от
дървесни, тревисти и плодово-семенни култури;
- трябва да се знае какво е средното енергийно съдържание (MJ/Kg), както и процентът
на органичното вещество в селскостопанските продукти (зърнен силаж, тор и пр.);
- трябва да се знае какво е съдържанието на метан, например в канализационните
утайки/сметищния газ.
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Въпреки повсеместното й разпространение, не всяка биомаса може да се използва за
енергийни цели, поради няколко „ограничения”.
За по-добро териториално планиране във връзка с оценката на снабдяването с биомаса, е
важно да се разработи "Подход относно биомасата", който взема под внимание нейния
потенциал и налични стойности в устойчива среда.
Потенциалът на биомасата представлява цялото количество ресурс на дадена територия.
Потенциалите често биват разглеждани от различни гледни точки – теоретична, техническа,
екологична или икономическа.
От гледна точка на практиката, действителната налична биомаса за енергийни цели се
определя от наложените ограничения (технически, екологични, ограничения, свързани с
конкурентно използване) върху теоретичния потенциал, както е изобразено на Фигура 1 и
обяснено в документа “Handouts of Biomass”. (Проект Ener-Supply, 2010)

ЕКОЛОГИЧНИ ЗАБРАНИ

ТЕОРЕТИЧЕН
ПОТЕНЦИАЛ

СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНКУРЕНТНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ
ЗАГУБИ
нетен потенциал за енергийно конвертиране

потенциал за повишена
ефективност при
сегашното енергийно
приложение

ТЕХНИЧЕСКИ
ПОТЕНЦИАЛ

Изборът на технология за конвертиране зависи от
физическите и химическите характеристики на
остатъците, цялото налично количество в дадения
регион и системите за превръщане биомаса-венергия (логистика, транспорт и т.н.)

ЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ
може да се определи на ценово ниво, под което е
по-изгодно да се закупи остатъка за енергийно
конвертиране

Фигура 3. Метод на оценка на биомасата (Проект Make It Be, 2010)
Въз основа на гореспоменатия “Подход относно биомасата”, от "теоретично потенциалните
стойности" на биомасата ще бъде лесно да се оценят “най-вероятните нетни потенциални
стойности" за даден период от време.
Обикновено оценката на ресурса е свързана със специфичен период, тъй като стойността му
е варираща във времето.
6.3. Изчисляване на потенциала на биомасата
Когато говорим за ресурси, и по специално - за всички видове биомаса в относително големи
географски области, възникват два вида проблеми, касаещи наличните ресурси (видове и
средна калоричност) и надеждността на данните. Тази трудност се засилва, тъй като
наличността често се пресмята в технически и икономически аспект. В настоящото
изследване е направен опит за стриктно разграничаване на ресурса от доставните цени и
разходи, различни в отделните страни.
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6.3.1. Потенциал на биомасата от енергийни култури
Аграрният сектор е един от най-важните от гледна точка на потенциала на биомасата, който
може да се оползотвори за енергийно конвертиране, чрез използване както на енергийни
култури, така и на селскостопански остатъци (те ще бъдат анализирани в следващата глава).
В тази глава се разглежда теоретичният потенциал на биомасата, произведена от енергийни
култури. За да бъде вярна оценката е необходимо да се отчете местната продукция,
свързана с произведените селскостопански материали.
Въз основа на описанията на биомасата и съответната класификация, е направен общ
преглед на потенциалното производство на биомаса от енергийни култури, както е показано в
Таблица 5, в която различните индекси на добива се определят като примери - всички
стойности са взети от експериментални дейности, извършени в Гърция и Италия.
Таблица 5. Индекси на производството на биомаса от енергийни култури: общ преглед
Енергийни
култури

Вид на
биомасата

Производство
на биомаса5
(тсв/ха) 6

Влага при
прибиране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Референции

2.0 – 3.5, 3.0

14

-

Cioffo, 2009

-

14

-

5.5

12-14

16.5

Foppa Pedretti
et al., 2009

4.1-9.2,7.08

-

-

Едногодишни тревисти култури
Зърнени

Семена

6

Sager A., et al,
2009
Casagrande L.
et al., 2005

Слама

10.60 – 8.34,
9.93

59 – 64 , 62

17

R. Canestrale et
al, 2007

Царевица

7.09 – 8.34,
7.86

-

-

-

-

Barbieri S. et al,
2004

19 -24, 20.4

-

14

-

Житни

10.9
12.8-14.6, 13.4
4

Sacco et
al.,2007
Casagrande et
al., 2005
Cioffo, 2009

Царевичен
силаж

5
6

19

34.5

17

Candolo G.,
2009

Видове биомаса и средна калоричност
Изчислява се като сухо вещество, произведено за една година
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Енергийни
култури

Вид на
биомасата

Производство
на биомаса5
(тсв/ха) 6

Влага при
прибиране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Сладко
сорго

13 – 45

30

-

9.1

30

17

Референции

Mardikis et al.,
2000
Jodice R., 2007

Sorghum bicolour
(Сорго)

Лико

308

27
20 – 30

7

55 – 70

5

-

22 – 28, 25

40

16.9

20.5

-

-

Mardikis et al.,
2000
Candolo G.,
2006
Foppa Pedretti
et al., 2009
Coaloa D., et al.,
2010

Силаж

18

30

17

Коноп

Стъбла,
листа

5 – 15

50 - 60

18 – 25.6

Candolo G. 2006

Детелина и
тревисти
фуражни
култури

Стъбла

8

80

10.2

1 – 6, 3.5

84.5 – 83.5

2.4

Data elaborated
(Candolo
G.,
2009)

20 – 30

-

16 - 17.1

15 – 35

55 – 70

16 – 17

20 – 35, 28

40

17.5

8.68

-

-

Candolo
2009

G.,

Многогодишни тревисти култури
Arundo Donax
(Гигантска
тръстика)

Стъбло,
листа

Mardikis M. et
al., 2000
Candolo
2006

G.,

Foppa Pedretti
et al., 2009
Coaloa D., et al.,
2010

Mischantus spp.
(Слонска трева)

Стъбло,
листа

11 – 34

-

17.6

15 – 25

50 – 60

17.3 – 17.6

15 – 30, 23

15 – 30, 25

17.0

Mardikis M. et
al., 2000
Candolo
2006

G.,

Foppa Pedretti
et al., 2009
Panicum
Virgatum
(Стрелковидна
трева)

Стъбло,
листа

14 – 25, 19

-

-

10 – 25

50 – 60

17.4

10 – 25, 18

35 – 40, 35

15.9

Mardikis M. et
al., 2000
Candolo
2006

G.,

Foppa Pedretti
et al., 2009

Средна калоричност според Candolo 2006
Влажността на реколтата зависи от региона. В Гърция тя е 30%, докато в Италия варира между 55 и
70%
7
8
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Енергийни
култури

Cynara
Cardunculus
(Испански
артишок)

Вид на
биомасата

Производство
на биомаса5
(тсв/ха) 6

Влага при
прибиране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Референции

Стъбло,
листа

17 – 30

-

-

10 -15, 12

(20 – 30) 20

15.6

Mardikis M. et
al., 2000

7.12 – 14

14 – 18

Foppa Pedretti
et al., 2009
Ranalli P., 2010

Hibiscus
cannabinus
(Кенаф)

Стъбло

7.6 – 23.9

22.4 – 26.9

-

10 – 20

50 – 60

15.5 – 16.3

10 – 20, 15

35

15.9

Mardikis M. et
al., 2000
Candolo
2006

G.,

Foppa Pedretti
et al., 2009
Маслодайни култури
Слънчоглед

Семена

3.0- 3.9, 3.09

9

37.7

1.3-1.6, 1.110

-

-

Coaloa D. et al.,
2010

13

2.82
Brassica Napus
(Рапица)

Семена

1.4 – 2.0
13

Foppa Pedretti
et al., 2009

9

14

2.7 – 1.1

37.6

1.07

-

1.8813

Mardikis M. et
al., 2000
Foppa Pedretti
et al., 2009
Balat M., 2010
Coaloa D. et al.,
2010

Brassica Carinata
(Етиопски синап)

Семена

1.4 – 2.0 13

-

14.6 - 21

1.01

Mardikis M. et
al., 2000
Coaloa D. et al.,
2010

Glycine Max
(Соя)

Семена

0.5214
14

14

2.7 – 0.5
-

-

-

Balat M., 2010

-

-

-

39.6

MarsonT.
Andrade
2010

R.,

Vegburner.co.uk
/oils.htm
Памук

Семена

0.2714
13

14

3.026 - 0.5

-

-

Tickell, 2000

-

-

-

39.4

MarsonT.
Andrade
2010

R.,

Vegburner.co.uk
/oils.htm
Палма

9

Плодовесемена

514

-

-

Balat M., 2010
MarsonT.

Стойност, характерна за производството на семена (тсв/ха годишно)
Стойност, характерна за добито сурово масло (т/ха годишно)

10

25

Енергийни
култури

Вид на
биомасата

Производство
на биомаса5
(тсв/ха) 6
13

14

13.28

- 4.5

13

14

17.08 – 5

Влага при
прибиране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

-

-

67

18.8 – 20.1

Референции

Andrade
2010

R.,

Nasrin A.B.,2008
Семена

Jathropha

Микроалгае

11

Всичко

0.514

-

-

-

-

43-46

www.jatrofuel.co
m

25-75

-

-

-

-

Trabucco F. et
al., 2010

92

49.4

14

50
-

Balat M., 2010

Balat M., 2010
Demirbas
2010

A.,

Лигноцелулозни дървесни култури (SRF)12
Топола

Дървесина

9 – 12.5

50 – 60

17.7 – 18

Candolo, 2006

9 -13 11

50

18.6-19.1

11.8 – 17

50

-

Foppa Pedretti
et al., 2009

9.56

-

-

Ranalli P., 2010
Coaloa D. et al.,
2010

Salix spp.
(Върба)

Дървесина

Robinia
Pseudoacacia
(Акация)

Дървесина

10 – 15

50 – 60

17.8 – 18.4

10 – 15, 12.5

50

18.4-19.2

Foppa Pedretti
et al., 2009

5.6 – 17.1, 7

-

-

10 – 13

50 - 60

17.7 – 17.8

Mardikis et al.,
2000

10 – 15, 11

50

17.8

Candolo, 2006

Candolo, 2006
Foppa Pedretti
et al., 2009

8.75

Coaloa D. et al.,
2010
Eucalyptus spp.
(Евкалипт)

Дървесина

8–9

50

16 - 1913

12

50

18.6

Mardikis et al.,
2000
Foppa Pedretti
et al., 2009

Иглолистни
фиданки

Дървесина

35 - 60

40 - 50

18.8-19.8

Foppa Pedretti
et al., 2009

Широколистни
фиданки

Дървесина

36 -60

40 -50

18.5-19.2

Foppa Pedretti
et al., 2009

Микроалгаето е ново поколение енергийна култура с голям потенциал за производство на биогориво.
Силните му страни са: къс жизнен цикъл, в процеса на фотосинтеза се усвоява повече СО 2, отколкото при
растенията, липидното съдържание е в интервала 25 – 75 т/ха
12 Някои лигноцелулозни култури се култивират като БДВ – бързорастящи дървесни видове
13 Калоричността зависи от това, коя част на растението се използва най-много: стъбло с или без листа
11
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6.3.2. Потенциал на биомасата от енергийни култури
Остатъци от аграрния сектор
Според доклад на ЕС относно оценката на селскостопанските остатъци, над 1% от общата
земеделска земя в ЕО-`15 се заема от остатъчни култури (ОЗП)14 и произвежда сухи
лигноцелулозни отпадъци (със съдържание на влага <50%). Това се отнася за: обикновената
пшеница (10,8% от ОЗП), твърдата пшеница (2,9% от ОЗП), ечемика (8,7% от ОЗП),
царевицата (3,3% от ОЗП), слънчогледа (1,6% от ОЗП), рапицата (2,8% от ОЗП),
маслиновите дървета (2,8% от ОЗП) и лозята (2,7% от ОЗП) и др. (Siemons R., 2004)
Количеството остатъци от дадена култура (обикновено наричано „съотношение остатък-впродукт”) може да варира в голям диапазон, в зависимост от съответната аграрна практика,
разнообразието или местните климатични особености. Следователно определянето на
съотношението остатък-в-продукт, трябва да е възможно най-специфично за изследвания
район. Тези данни, обаче, рядко са налице и затова се налага позоваване на публикувани
изследвания в научната или специализираната литература.
Техническият потенциал на остатъците от аграрния сектор се оценява като се разделят
култивираните площи на селскостопанската продукция за всяка култура във всяка страна,
вземайки под внимание съответната средна калоричност на продукцията и коефициента на
остатъка, или тяхното прибиране (в тонове сухо вещество/ха), взети от литературата.
В Таблица 6 е направен преглед на производството на остатъци от селскостопански култури,
според различните литературни източници.
Таблица 6. Остатъчна стойност на селскостопанските култури
Селскостопа
нски култури

Вид
биомас
а

Минимал
на
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Референци
и

15

-

Siemons R.,
2004

-

15

-

Siemons R.,
2004

1 – 1.66 18

2.5 – 5.0

10 – 13

17.5 –
19.5

Коефициент
на остатъка

Производство
15
на биомаса
(тсв/ха)

Влага при
прибиране

0.516

-

0.917

(Остатък/осно
вен продукт)

(%)

Остатъци от тревисти култури

Обикновена
пшеница

Слама

Твърда
пшеница

Слама

1

1.2 – 2.5, 2.3

10 -14

17.5 -19.5

Cioffo,2009;

Ечемик

Слама

1.16 – 1.36

3

11 – 14

17.5 -19.5

Овес

Слама

0.34 – 0.39

1 – 1.6

9 – 14

17.5 -19.5

Foppa
Pedretti et al.,
2009.

Царевица

Стебла,
кочани

1.09 – 1.5

4–6

40 – 65

13.8 –
17.6

0.7

-

50

-

Стебла

1.6

-

45

-

Рапица

Siemons R.,
2004

ОЗП – Обработваеми земеделски площи
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crop_production_statistics_at_regional_level
14

Видове биомаса и средна калоричност
Стойности, характерни за северна Европа
17 Стойности, характерни за централна и южна Европа
18 Стойности, характерни за южните региони на Италия (Сицилия, Базиликата, Калабрия, Кампаня, Пулия,
Сардиня)
15
16
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Селскостопа
нски култури

Вид
биомас
а

Коефициент
на остатъка
(Остатък/осно
вен продукт)
3.3

Слънчоглед

Стебла
и листа

Производство
15
на биомаса
(тсв/ха)

Влага при
прибиране

-

40

(%)

Минимал
на
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Референци
и

Cioffo,2009;

0.7 – 1.3

1.7 - 4

14 – 20

15.2 –
17.9

4-6

35 – 45

18 – 18.4

Cioffo,2009;
Foppa
Pedretti et al.,
2009

Foppa
Pedretti et al.,
2009

Остатъци от дървесни култури
Костилкови
овошки
(Праскова)

0.30 -0.50

Семенни
овошки
(Круша)

0.14 - 0.30

4-6

35

18 – 18.4

Бадем

0.60

3

35

18 – 18.4

0.40

-

35

18 – 18.4

0.21

2

55

18 – 18.4

1.57 - 2

1.4 – 2.8

35

18 – 18.4

0.25 – 0.5

3–7

35 - 45

-

Клементина

0.27 – 0.5

1.6 – 6.4

35 - 45

-

Мандарина

0.23 – 0.4

0.4 – 1.6

35 - 45

-

Лимон

0.33 – 0.4

0.4

35 - 45

-

0.39 – 0.5

3.6 – 6.8

35 - 45

-

0.39 – 0.45

2.0 – 2.5

45 - 50

18.4 –
19.2

35 - 45

18.4 –
18.8

Шам фастък
19

Смокиня
20

Ядки

Портокал

21

Бергамот
Лозя22

23

Маслини

Клони

1.14 – 1.25

1 – 4, 3.7

Cioffo,2009

Cioffo,2009;
Foppa
Pedretti et al.,
2009

Разпространението на остатъци от аграрния сектор за енергийни цели е ограничено от някои
технически, екологични и икономически фактори, трудни за количествено определяне.
Според Dalianis и Panoutsou (1995), 48% от цялото количество селскостопански остатъци в
ЕО-15 се оползотворяват в неенергийни (например, хранене на добитък) или традиционни
енергийни приложения, като още 40-45% не могат да бъдат използвани поради различни
технически и/или икономически причини. (Siemons R., 2004)
Данните, посочени от Cioffo показват, че в южна Италия сламата не бива да се използва като
енергиен продукт, тъй като там тя служи за нуждите на животновъдния сектор, или като
сметище за селскостопански отпадъци. Използването на клони като енергиен продукт може
да се разглежда като успешно. Според данните, 31% от клоните, които се събират годишно,
се използват за енергийни цели. (Cioffo, 2009)
Остатъци от животновъдния сектор

Стойностите се отнасят за планиране на 6x6 и 10x10/ха
Стойности при засаждане 5х5 чрез продуктово подкастряне
21 Стойностите се отнасят за планиране на 500 растения/ха.
22 Стойностите се отнасят до планиране на 2х1 с техники за подрязване на израстъците
23 Отнасят се до планиране на 150 растения/ха с годишно производство на 25 кг израстъци
19
20
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Средният обем тор и течен тор се различава значително според различните видове животни
и зависи главно от тяхната възраст и живо тегло. Средните стойности, обаче, са определени
от различните изследователи с цел да се помогне на животновъдните предприятия за
планирането, проектирането и експлоатирането на събирането на тор, складирането и
предварителната обработка и системите за оползотворяване. За целите на настоящия
анализ са приети коефициенти, отговарящи на стандартите, въведени от Американското
общество на аграрните инженери (ASAE), представени в Таблица 7.
Стойностите се отнасят за пресния тор и течния тор. Имайки предвид възможностите за
събиране и енергийно оползотворяване на торта (с оглед отглеждането на животни на
открито, или в малки ферми), само 50% може да се приемат като налични за производство на
енергия.
Таблица 7. Коефициенти на отпадъците (тор и течен тор) за различните категории животни
ТВ
Категория
животни

Живо
тегло
(кг)

Общо
пресен
тор
24
(kgm.)

Влага
(%)

Общо
твърди
веществ
а

ЛТ
Летливи
твърди
веществ
а

(% на
Kgm.)

(% от ТВ)

Произв
одство
на
биогаз

Съдържа
ние на
CH4 в
биогаза

(m 3/tsv)

(%)

Волове

640

50 – 55,
51

83 -88
86

11 –
15,12

80 – 85

300 –
450

60 – 65

Свине

60

5 – 6,
5.2

90

6 – 9, 8

75 – 90

450 –
550

60 – 65

Коне

500

20 – 24.5
23.6

85

14 – 15,
15

75

250 –
500

60 – 65

Бройлери

1.6 3.5

0.52 0.72

75

19 – 25,
23

75

300 –
500

60 – 65

Пуйки

6 -15

0.48 -1.2

74

19

95 – 98

300 –
500

60 – 65

Гъски

6.5 8

0.52 0.64

74

49

33

300 –
500

60 – 65

Овце

70 80

5.6 – 6.4

-

22 -40

70 – 75

300 –
500

60 – 65

Рефер
енции

ASAE
D384.1;
F.
Pedretti
2009,
Siemon
s R.,
2004
ASAE
D384.1;
F.
Pedretti
2009,
Siemon
s R.,
2004

Въз основа на предположенията и оценката на данните, направени от Siemons, количеството
на влажния тор в ЕО (ЕО15+10+2) възлиза на около 14 м.т.н.е., които могат да бъдат
оползотворени за производство на метан чрез анаеробно разграждане.
Както се вижда от Таблица 7, количеството отпадъци, получено от една единица се оценява
според вида на животните (едър рогат добитък, свине, птици и коне). Освен това, то зависи и
от тяхната възраст и функция (например, млекодайните и отелващите се произвеждат
различно количество отпадък). Теоретичният потенциал следва да бъде оценен след
направен анализ на животновъдното стопанство, единиците добитък и земеделските
практики. В повечето случаи, обаче, такова проучване е трудно-осъществимо или прекалено
скъпо.
Остатъци от горския сектор
Суб-продуктите на горското стопанство е цялата горска биомаса, получена в следствие на
лесовъдните дейности. Това включва кори и дървесни трески от клоните и горните части на
дърветата, както и пънове и трески, получени при прореждане на горите. Доколкото тези субпродукти са предмет на производствени процеси (като производство на брикети или пелети
от дървени стърготини и талаш), те се отнасят към промишлени продукти.
24

Пресният тор се отнася за живото тегло на съответния вид животно.
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Таблица 8. Стойности на остатъците от горския сектор
Категории
горска
дървесина

Вид
биомаса

Производство
25
на биомаса
(тсв/ха)

Влага при
прибиране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Смесени гори

Връшки и
клони

2–4

25 – 60,
40

18.5 – 19.2

Иглолистни
гори

Връшки и
клони

2–4

25 – 60,
40

18.8 – 19.8

Крайречни
гори

Връшки и
клони

40 – 60

16 -18

0.8 – 1.6

26

Референции

F. Pedretti E.,
2009
Francescato,
2009.

Остатъци и отпадъци от промишления сектор
Няколко анализа на промишлените отпадъци в ЕО сочат, че тяхното количество в 27-те
страни-членки на ЕС достига 13 м.т.н.е. (Siemons R., 2004)
Промишлените остатъци включват отпадъци от работата на дъскорезниците и
дървопреработвателните цехове (кори, дървесни стърготини, дървесни трески, трупи и
изрезки). Към тях спадат също така и отпадъците от хартиено-целулозните производства
(например, черният ликьор), но основните промишлени отпадъци произлизат от хранителновкусовата индустрия. Тези остатъци може да съдържат влажни целулозни материали
(например, опашки от цвекло), мазнини (използвана мазнина за готвене) и протеини
(например, отпадъци от касапниците). В тази глава не са разгледани всички видове отпадъци
от промишления сектор, поради липса на данни. Някои от тези, за които има информация, са
описани в Таблица 9.

25
26

Видове и средна калоричност
Стойността се отнася за “тонове влажен материал за 100 линейни метра”.
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Таблица 9. Остатъци и отпадъци от промишления сектор
Категории
производства

Вид
биомаса

Производство на
биомаса
(тсв)

Влага при
прибиране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Референции

18 – 21

F. Pedretti,
2009.

Остатъци и отпадъци от горскостопанската промишленост

Дървесина от
дъскорезницит
е

Кора,
дървесни
стърготини,
дървесни
трески,
трупи,
изрезки

-

Хартиено и
целулозно
производство

Черен ликьор

-

2 5 -60

-

-

-

Остатъци и отпадъци от животновъдството
Промишлени
категории

Вид на
биомасата

Волове
Свине
Птици

% отпадъци от
живо тегло

Влага при
прибиране (%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/tdm)

Референции

50 – 60

1.59 – 28.05

F. Pedretti,
2009.

7–9
Отпадъци от
кланици

Овце

12 – 14
23 -26
8-11

Остатъци и отпадъци от селското стопанство
Влага
при
приб
иране
т/ха

Влага
при
приб
иране
(%)

Минимална
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Референции

Категории

Вид на
биомасата

Съотношение
биомаса/първиче
н продукт

Зеленчуци

Шушулки,
люспи

-

-

75 - 90

-

F. Pedretti,
2009.

Праскови

Костилки

0.07

0.88

12-15

19.6 – 22

Cioffo, 2009

Бадеми

Черупки

0.73

3.65

< 15

19.6 - 22

Черупки

0.50

0.70

< 15

18.4 – 19

Cioffo, 2009

Лешници

0.50 – 0.55

0.77

12-15

16.9 – 17.8

F. Pedretti,
2009.

Шам фъстък

Черупки

0.60

0.3

< 15

19.6 - 22

Cioffo, 2009

Портокали

Кора,
парченца
плод

0.10

1.48 –
2

> 80

-

Cioffo, 2009

Остатъци от
маслини

Месестата
част след
извличането
на мазнината

0.22 – 0.28

12 - 20

17.6 – 18.4

Cioffo, 2009

Грозде за вино

Джибри

45 –
50

-

0.25 – 0.30
0.15 – 0.21

1.322.8

1.2–
1.5

40 - 70

16.5 - 17.4

Cioffo, 2009
F. Pedretti,
2009.
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Битови остатъци и отпадъци
Съгласно член 2 на Директива 1999/31/ЕО, биоразградимите отпадъци са отпадък, който
може да бъде подложен на анаеробно или аеробно разлагане, като храната и градинските
отпадъци, хартията и мукавата. Синтетичните органични материали, като пластмасата, се
изключват от това определение, тъй като не са биоразградими. Фокусът е върху остатъците,
които могат да допринесат за нетното намаляване на въглеродните емисии.
Оценяването на биоразградимата част от битовите отпадъци е сложно, поради различните
практики в събирането и управлението на отпадъците в различните страни. Ето защо тук са
представени общите класове отпадъци (Таблица 10).
Таблица 10. Класове битови отпадъци
Минималн
а
топлинна
стойност
(MJ/кгсв)

Рефере
нции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 - 2527

80 -250

40

18 - 21

Foppa
Pedretti,
2009.

Вид на
биомасата

Съотношение
биомаса/биор
азградими
отпадъци

Производ
ство на
биомаса
(т/г)

Влаг
а

Органични вещества от
биомасата, получена от
битови отпадъци
(домакинства)

Органични
вещества

-

-

Органични вещества от
сферата на услугите:
ресторанти, училища и
пр.

Органични
вещества

-

Отработено олио за
готвене

Мазнина

Дървесни остатъци от
градски улици

Клони

Категории

(%)

6.4. Изчисляване ресурса на биомасата
Изследванията и оценките на ресурсите за производство на биомаса (и по-специално тези,
които обхващат всички видове биомаса в относително големи географски райони)
обикновено се сблъскват с проблеми, свързани с надеждността на данните за
съществуващите остатъци, отпадъци, потенциала на биомасата от енергийни култури, а
също така и свързани с определянето на наличните ресурси, за които няма ясни ограничения
– технически и икономически.
За да се оцени наличната биомаса, е необходимо в модела да бъдат включени различни
забрани, които биха могли да ограничат нейната наличност – екологични, социални и
икономически.
Щом веднъж се установи количеството на наличната биомаса, нейното използване може да
бъде само частично устойчиво.
Оценката на "Устойчивия добив на биомаса" (УДБ) може единствено да проследи ключовите
аспекти на биоенергийната верига. Изчисляването на “Наличния добив на биомаса” (НДБ) от
“Потенциалния добив на биомаса” (ПДБ) е показано по-надолу.
Обикновено, количеството на материалите може да се изчисли според Уравнение 1, която
дава наличната биомаса в тонове годишно, отчитайки съответните указани горе индекси на
биомасата. Целта е да се изчисли количеството биомаса (като първичен продукт и остатъци),
която може да бъде събрана от даден район.
Ние приемаме, че дървесните/растителните остатъци от прореждането и кастренето са 825%.
27
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Уравнение 1.

Биомасаi  Площ _ или _ добитъкi  добивi .ОвПi 

1  заг убаi   1  сег ашноприложениеi   1  еколi   иконi 
Където:
Площ или добитъкi (ха/n°добитък): площта, или броят на животните i в разглеждания регион
Добивi (т/ха): добивът от културите или торът от добитъка i в разглеждания регион
ОвПi: съотношението остатък-в-продукт за растителни култури/или тор от добитъка i
Загубаi (%): загубите вследствие от технически проблеми i
Текущо приложениеi (%): current use of residues i
Еколi (%): частта на остатъците, които не трябва да се отстраняват поради екологични
съображения i
Иконi (%): частта от остатъците, която е икономически подходяща за енергийно
проеобразуване i.

7.
Енергийно преобразуване на биомасата: Преглед на
технологиите
По-голямата част от биомасата, налична за биоенергийни проекти, е твърд необработен
растителен материал с около 50% съдържание на влага. Съществува голямо разнообразие
от ресурси за производство на биомаса, свързани с човешките дейности: остатъци и
отпадъци от селското стопанство, промишлеността, горската промишленост и други
икономически дейности. Тези ресурси могат да бъдат преработени с помощта на различни
технологии: директно изгаряне (за енергия и/или топлина, система за комбинирано
производство на енергия и топлина), анаеробно разграждане (комбинирано производство на
топлина и енергия, за богати на метан газове), ферментация (на захари за алкохол,
биоетанол), извличане на масла (за биодизел), пиролиза (за био-въглен, газ и масла) и
газификация (за въглероден окис и богат на водород синтетичен газ) (Фигура 4).
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Фигура 4. Схема на технологиите за преработка на биомаса (EC, 2007)
Всеки технологичен процес може да бъде последван от редица вторични обработки
(стабилизиране, обезводняване, обогатяване, рафиниране), в зависимост от конкретния
краен продукт. Многостранността на технологиите за преработка на биомасата за
производство на енергия и материали в електроенергетиката, системите за производство на
топлина или за комбинирано производство на топлина и енергия, газове, течни или твърди
форми, са показани в следващата Таблица 11.
Таблица 11. Преглед на технологиите за производство на биомаса (Crucible Carbon, 2008)
Производство на енергия и биогориво
Технологии

Топлина

Електроенергия

Директно
изгаряне





Анаеробно
разграждане





Газ

Течност

Твърди
вещества



Ферментация



Извличане на
масло



Пиролиза







Газификация












Изборът на технологии за преработка зависи от естеството и структурата на суровината за
производство на биомаса и от желаните резултати от проекта. На горната таблица се вижда,
че директното изгаряне, или газификацията на биомасата са подходящи за производство на
топлина и енергия. Анаеробното разграждане, ферментацията и извличането на масла са
подходящи при биомаса, от която лесно се извличат масла и захари, или имат по-високо
съдържание на вода. Само топлинната преработка чрез пиролиза може да доведе до
желаните резултати за всички споменати горе продукти.
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За правилното им функциониране, много термични технологии изискват ниско съдържание на
вода в биомасата (<15%). За тези технологии цената на енергията за изсушаване на
биомасата може да представлява значително намаление на ефективността на процеса.
Важно е да се определят суровините за производство на биомаса, тъй като от някои видове
може да се произведе по-качествено гориво, или енергия на по-ниска цена, отколкото от
други. Ето защо програмите енергия-от-биомаса се изграждат именно върху тези видове
култури. (Tasmeen A., 2009)
Енергийната плътност и физическите свойства на биомасата са критични фактори по
отношение на решенията за суровината за производство на биомаса и следва да бъдат
разбрани, за да може суровините и преработващите технологии да се подберат правилно.
Следващата Таблица 12 съдържа обобщен преглед на способността на биомасата да бъде
преработена посредством наличните технологии.
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Таблица 11. Химически характеристики на различните суровини за производство на биомаса
(Crucible Carbon, 2008)
Мазнини
, масла

Протеин
и

Захари/скорбял
а

Лигноцелулоз
а

Източници на биомаса

Едногодишни
култури

Тревисти
култури
Маслодайни
семенни
култури








Тревисти
култури
Многогодишн
и култури

Остатъци и
отпадъци

Маслодайни
дървесни
култури








Лигноцелулозн
и дървесни
култури



Растителни
отпадъци



Животински
отпадъци





Органични
битови
отпадъци









Преработваща технология
Директно изгаряне



Анаеробно разграждане



Ферментация








Само целулоза
Само целулоза

Извличане на масла



Пиролиза









Газификация









Високопродуктивната и широкомащабна биоенергийна индустрия трябва да използва целия
потенциал на ресурсите и съставките за производство на биомаса, за да извлече максимална
стойност. Общият преглед, показан в Таблица 12 показва, че лигноцелулозата е съставката с
най-голям обем, следователно термичното преработване и ферментацията на целулозата
може да бъдат едни от най-важните източници на биоенергия в бъдещето. Други специфични
процеси (разграждане, извличане на масла и ферментация) може да се използват за
първична преработка на ресурсите за производство на биомаса, които нямат значителна
стойност за извличане на лигноцелулоза. (Crucible Carbon 2008) Извлечената енергия не
зависи само от наличието на биомаса, но и от вида на използваната технология за енергийно
превръщане: при използването на по-ефективни технологии, се произвежда повече енергия
от същото количество биомаса. Ето защо, в специална глава от Biomass Handouts на проекта
ENER-SUPPLY разгледахме технологиите за производство на биомаса.
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Интегриране на различните технологии: основни аспекти
В следващата Таблица 13 са представени основните фактори, касаещи технологиите за
преработка на биомасата. Термичните технологии са най-малко чувствителни по отношение
качеството на ресурсите и могат да преработват ефективно лигноцелулозни материали. Тези
технологии имат най-голяма еластичност и не изискват специално отглеждана биомаса.
Технологиите, различни от директното изгаряне са много ограничени по отношение на обема,
поради тяхната зависимост от специфични и ограничени суровини. Технологиите, които
предлагат възможности за голям обем и стойност, понастоящем са слабо разработени и
подлежат на бъдещи иновации.
Таблица 12. Сравнение между технологиите за енергийно превръщане на биомасата
(Crucible Carbon, 2008)

Възможен
мащаб28

Гъвкавос
т на
суровина
та

Ефективнос
т на
енергийнот
о
превръщан
29
е

Гъвкаво
ст на
произво
дството

Пазарна
стойност
на
продукта

Етап на
развитие

Директно
изгаряне

Голям

Висока

Ниска

Ниска

Ниска

Въведена

Анаеробно
разграждане

Малък

Средна

Средна

Ниска

Средна

Въведена

Ферментация

Среден30

Средна31

Средна

Ниска

Висока

Въведена

Малък

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Въведена

Средна

Начално
въвеждан
е на
пазара

Средна

Начално
въвеждан
е на
пазара

Технология за
преработка на
биомасата

Извличане на
масла/
Естерификация
Пиролиза

Газификация

Голям

Голям

Висока

Средна

Средна

Средна

Висока

32

Средна

Анализът показва стратегическата привлекателност на термичната преработка за
получаване на твърди, течни и газообразни енергийни продукти, дори ако се налага
ограничаване на мащаба на незабавни дългосрочни проекти.

28

Мащабът на възможната индустрия зависи от мащаба на наличните ресурси от
биомаса. Технологиите, оползотворяващи биомасата от лигноцелулоза са с предимство
29 Енергийната ефективност измерва количеството енергия на суровината, съхранено в
продуктите
30 De-polymerisation of cellulose to sugars will allow access to a larger biomass pool; however, this
technology is not commercially established.
31 This may be higher if technologies that generate sugar feedstocks from cellulose become mature.
32 The direct products of gasification are low, but this is the basis to a vast array of fuel and chemical
products via synthesis reactions.
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8.

Заключение

Анализът, извършен в това изложение, показва по категоричен начин, че оценката на
осигуряването със суровини е комплексно и „Потенциалното осигуряване на суровини” е
различно от „Осигуряването на достъпни и устойчиви ресурси”.
Териториалният анализ често предвижда наличие на достатъчно ресурс за производство на
биомаса, но ако се реализират биоенергийните вериги, става ясно, че само малка част от
общата биомаса може да бъде използвана в устойчиви условия. Трябва да се отбележи, че
потенциалната биомаса не е същата налична биомаса и тя все още се различава от
устойчивата биомаса. Оценяването на наличността и устойчивостта на суровините е
критичен въпрос в стратегическото развитие на биоенергийните проекти и е тясно свързано с
избора на технологии за превръщане на биомасата в енергия.
Биомасата от лигноцелулозни ресурси (както от енергийни култури, така и от остатъци и
отпадъци) засега е с най-голямо значение, от гледна точка на мащабите и на използването й
по-скоро в синергия, отколкото в конкуренция с другите употреби на биомасата, като храна,
материали, екологични услуги и природни местообитания. Използването на бавнорастящи
многовидови ресурси за дървесна биомаса представлява най-сериозната възможност за
развитието на нови широкомащабни ресурси, които допринасят за биоразнообразието,
екологичните въглеродни депа и екосистеми с минимално въздействие върху хранителните
ресурси.
Друг важен аспект е, че класът на преработващата технология съответства на специфична
област от съставните биохимични елементи на биомасата. Възможностите за термична
обработка са най-гъвкави от всички класове и са най-добри за цялостното използване на
стратегическата лигноцелулозна биомаса.
Преработващите технологии, които произвеждат различни енергийни и материални продукти
с широка пазарна реализация, най-вероятно ще отговорят на социалните нужди и ще
предоставят устойчиви бизнес възможности. Въглеродно-неутралното бъдеще ще продължи
да се нуждае от значителни количества въглеродни ресурси, в областта на течните
транспортни горива, металургията и органичните химикали, така термичните преработващи
технологии, които обхващат всичките разнородни производства ще бъдат предпочитани.
На последно място, една устойчива биоенергийна верига изисква максимална стойност,
извлечена от ресурса на биомасата. Суб-продуктите, които използват присъщите качества на
материалите, обикновено придобиват по-голяма стойност. Предварителната обработка на
суровините за извличането на дървесина, масла, протеини и разтворими захари
следователно се насърчава (ако е в икономически пропорции) и следва да се разглежда като
поддържаща производството на биоенергия при наличие на подходящи широкомащабни
пазари.
Разработването на специфични биоенергийни проекти следователно не се основава само на
икономически условия, но също така и на редица социални и екологични аспекти, като
например: осигуряване на социален лиценз за функциониране и включване на екологичните,
технологичните, финансовите и социалните проблеми.
Ако правилно се подходи към факторите, описани в инструмента, се предполага, че
предложените проекти ще бъдат подробно разгледани за специфично технико-икономическо
моделиране, предшестващо предпроектното проучване, оценката на жизнения цикъл и
оценката на цялостната изпълнимост на проекта. Успешното завършване на всеки от тези
етапи е важно за контролирането на развитието на риска, както и за поддържане на
доверието на обществото и инвеститорите във възможностите, които предоставя
биоенергията.
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РЕЧНИК
GJ
PJ
kWe
kWth
CO2
CO2e

N2O
Алкохол:
Анаеробно
разграждане:
Био-въглен:
Биоенергия:
Биогориво:

Калоричност:
Въглехидрати:
Въглеродно
улавяне:
Целулоза:
Промяна
на
климата:
Когенерация:
Изгаряне:
Шубрак:
Ферментация:
Газификация:
Парникови
газове:
Hydrocarbons:
Лигнин:

Гигаджаул – единица за енергия, равна на 109 Джаула
Петаджаул – единица за енергия, равна на 1015 Джаула
3
Киловат електроенергия – единица за електроенергия, равна на 10 Вата
Термичен киловат – единица за термична енергия, равна на 103 Вата
Въглероден двуокис
Потенциалът на глобалното затопляне на кой да е парников газ, чието
количество се приравнява на количеството въглероден диоксид със
същия потенциал на глобално затопляне. Ефектът при отделяне на метан
в атмосферата е с 21 пъти по-вреден в сравнение с въглеродния диоксид,
а азотният оксид е еквивалентен на 310 пъти повече вредни емисии в
сравнение с CO2.
Диазотният оксид (райски газ) е парников газ, който се отделя чрез
бактериално разлагане на азота в почвата и в процесите на изгаряне
Въглеводороди с група –OH, прикачени към въглеродната верига
Биологично деградиране чрез микроорганизми във въглеродния
материал, най-често при липса на кислород при метана (CH4) и водорода
(H2) и малки количества CO2, H2S.
Черно въглеродно вещество, образуващо се при пиролиза на биомасата
Технически всеки вид термична и електрическа енергия, получена от
превръщане на биомасата
Технически всяко биологически извлечено твърдо, течно или газообразно
гориво, предназначено за изгаряне, понякога отнасящо се само за
транспортно гориво
Количеството енергия, получено при изгарянето на гориво.
Молекули от биологичен произход, съдържащи въглерод, водород и
кислород
Събирането и съхранението на атмосферен въглерод (първоначално
въглероден двуокис) във въглеродни кладенци, като гори, почва, океани и
геоложки формации
Неразтворим кристален полимер на глюкозата и най-големият
молекулярен елемент на растенията
Колебанията на глобалните температури в резултат от антропогенните
дейности, също наречено глобално затопляне
Производствена мощност, която произвежда едновременно електрическа
и топлинна енергия
Пълно окисляване на гориво
Дървета или храсти, които се изрязват регулярно с цел подобряване на
растежа
Биологична деградация на разтворими захари до етанол или бутанол и
CO2 посредством микроорганизми в среда без кислород
Heating and partial oxidation of carbonaceous material to produce ‘syngas’.
Gaseous emissions that contribute to global warming. They include carbon
dioxide (CO2), methane (CH4=25 CO2e), nitrous oxide (N2O=296 CO2e) and
other gases generated during industrial processes.
Molecules consisting of carbon and hydrogen arranged in a chain, branching or
ring structure; the basis of liquid transport fuels.
Аморфна матрична молекула в растенията, съдържаща свързани
ароматни кръгове
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Лигноцелулоза:

Пиролиза:
Пиролизно
масло:
Синтетичен газ:

Ват (W):

Неразтворим въглеводород, съдържащ се в стените на растителната
клетка и образуваща по-голямата част от биомасата, получавана от
растения.
Загряване на въглерод-съдържащи материали при липса на кислород, за
производство на въглен, масло или газ
Комплекс от хидрокарбонатни съединения с високо съдържание на
кислород, резултат от термичната деполимеризация на биомаса в
безкислородна среда.
Смес от водород (H2) и въглероден моноксид (CO), произведени при
газифициране, коят може да се изгаря или използва за химична суровина
при синтетични реакции.
Единица за енергия, равна на 1 Джаул от използваната енергия за 1
секунда
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ЧАСТ III: ГЕОТЕРМАЛНА
ЕНЕРГИЯ
9.

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
9.1. Ползите на геотермалната енергия за околната среда

Геотермалната енергия е естествената топлина от вътрешността на Земята, улавяна за
производство на електроенергия, топлина и промишлена пара. Тя е разпространена
навсякъде под земната повърхност, въпреки че ресурсите с най-високи температури – а
съответно и най-желани, са съсредоточени в райони на активни или геоложки млади вулкани.
Геотермалната енергия е чист, възобновяем ресурс, тъй като топлината, извираща от
недрата на Земята, на практика е неизчерпаема. Топлината на Земята е на разположение 24
часа в денонощието, 365 дни през годината. Слънчевите и вятърните енергийни ресурси
напротив – зависят от редица фактори, включително дневни и сезонни колебания и промени
на времето. Поради тези причини, веднъж започната да се използва, електроенергията от
геотермална енергия е по-надеждна в сравнение с много други форми на електроенергия.
Постоянно течащата топлина от вътрешността на Земята се оценява приблизително на 42
милиона мегавата енергия (Heat balance, Stacey and Loper, 1988). Един мегават може да
задоволи нуждите от енергия на над 1000 жилища.
Термалната енергия на Земята следователно е изобилна и практически неизчерпаема, но
много разпръсната, рядко концентрирана и често на дълбочини, които са твърде големи за
промишлена експлоатация. Досега използването на тази енергия бе ограничено в райони,
където геоложките условия позволяват на носителя (вода в течно състояние или пара) да
„пренесе” топлината от дълбоките горещи зони до или близо до земната повърхност.
Въздействието от използването на геотермалната топлина върху околната среда е съвсем
незначително и контролируемо. Трябва да се отбележи, че геотермалната енергия отделя
във въздуха минимално количество емисии. Емисиите на диазотен оксид, сероводород,
амоняк, метан, прахови частици и въглероден диоксид са изключително ниски, особено в
сравнение с емисиите, отделяни при използването на изкопаеми горива.
Водата и кондензираната пара на геотермалните електроцентрали също съдържат различни
химически елементи, сред които арсен, живак, олово, цинк, бор и сяра, токсичността на които
зависи от концентрацията им. Независимо от това, по-голямата част от тези елементи
остават в съединения с водата, която се реинжектира в същия скален резервоар, от който е
била извлечена като гореща вода или пара.
Бинарните геотермални електроцентрали произвеждат почти нулеви емисии.
При директното използване на топлината на горещата геотермална вода, въздействието
върху околната среда е незначително и лесно може да се намали, ако се използват системи
със затворен цикъл, при които течността се извлича и реинжектира в един и същ
геотермален резервоар.
Икономическият аспект на използването на горещи води все още представлява пречка пред
тяхното широко приложение в енергийния сектор. Икономическата полза произлиза от
тяхното удължено използване през годините при ниски оперативни разходи спрямо
първоначалните инвестиции, които може да бъдат значителни.
9.2. Геотермален температурен градиент
Най-важният параметър при оползотворяването на този вид енергия, е температурата на
геотермалните течности, която определя приложението на геотермалната енергия – за
отопление или за производство на електроенергия.
С увеличаването на дълбочината от повърхността на Земята към ядрото, температурата
прогресивно нараства средно с 3˚C, на всеки 100 метра (30˚C/km). Тази промяна на
температурата в дълбочина, се нарича геотермален градиент. Например, ако в първите

41

няколко метра под повърхността температурата е 15˚С, което отговаря на средната годишна
температура на въздуха, то можем да приемем, че на дълбочина 2000 м температурата ще
бъде 65-75˚С, на дълбочина 3000 м тя ще е 90-105˚С и така нататък (Фигура 5).
Районите, в които геотермалната енергия е от практическо значение, са тези, в които
геотермалният градиент надхвърля нормалния. В някои райони, в следствие на вулканична
активност през последните геоложки периоди, или на издигане на гореща вода от по-ниските
пластове през пукнатините, геотермалният градиент е значително по-висок от средното,
което означава, че на дълбочина около 2000-4000 м температурата е в границите на 250350˚С.
Такива „горещи” зони обикновено са разположени близо до границите на твърди скални
плочи, формиращи земната литосфера, която е съставена от Земна кора и най-горната
твърда част на най-топлия слой (мантията).

Фигура 5 – Съотношение между температурата и дълбочината при различен геотермален
градиент; приема се, че температурата на земната повърхност е 17˚С.
Средният земен топлинен поток на континентите и океаните е съответно 65 и 101 mWm-2,
които след измерване водят до средна земан стойност от 87 mWm-2 (Pollack et al., 1993).

10.

ОСНОВИ НА ГЕОТЕРМАЛНАТА ЕНЕРГИЯ
10.1. Геотермални системи

Геотермалната система е съставена от няколко основни елемента: източник на топлина,
резервоар, флуид, който пренася топлината, зона за презареждане и непропусклива
покривна скала за уплътняване на водоносния хоризонт. Топлинният източник може да бъде
или магмена интрузия с много висока температура (>600˚С), която е достигнала до
сравнително плитки дълбочини (5-10 км), или, както в дадени нискотемпературни системи,
нормалната температура на Земята се увеличава в дълбочина. Резервоарът представлява
множество горещи пропускливи скали, от които циркулиращите флуиди (вода или пара)
извличат топлината. Обикновено резервоарът е покрит с непропускливи слоеве, или със
скали, чиято слаба пропускливост се дължи на феномена на самозалепването, което
представлява отлагане на минерали в скалните цепнатини. Резервоарът е свързан с
повърхностна зона за презареждане, през която атмосферните води заменят изцяло или
отчасти флуидите, които излизат във вид на извори, или се извличат чрез сондажи.
Геотермалният флуид е вода, като в повечето случаи това е подземна вода с атмосферен
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произход, в течно или парообразно състояние, в зависимост от температурата и налягането
й. Тази вода често носи със себе си химикали и газове като например CO2, H2S и т.н. Фигура
6 представя опростена схема на идеалната геотермална система.
Механизмът, заложен в основата на геотермалните системи, е флуидната конвекция.
Конвекцията възниква в следствие на затоплянето и последващото термично разширяване
на флуидите в гравитационно поле; топлината, която се подава в основата на
циркулационната система, е енергията, която движи системата. Затопленият флуид с пониска плътност се издига и се заменя от по-студен флуид с висока плътност, идващ от
периферията на системта. По своята същност, конвекцията повишава температурата в
горната част на системата като понижава тази в долната част (White, 1973).
Явлението, което току-що описахме, може да изглежда доста просто, но геотермалните
системи се явяват в природата във вид на различни комбинации от геоложки, физически и
химически характеристики, което обуславя наличието на няколко различни типа системи.

Фигура 6 – Схематично представяне на идеалната геотермална система
10.2. Концепция за енталпията
Най-общият критерий за класифициране на геотермалните ресурси е основан на енталпията
на геотермалните флуиди, играещи ролята на носител, пренасящ топлината от горещите
скали във вътрешността на Земята към повърхността. Енталпията, която, малко или много,
може да се приеме за пропорционална на температурата, се използва за изразяване на
топлинното съдържание (топлинна енергия) на флуидите и дава груба представа за тяхната
„стойност”. Ресурсите се делят на ресурси с ниска, средна и висока енталпия (или
температура), според енергийното съдържание на флуидите и потенциалните възможности
за тяхното усвояване. В Таблица 14 са представени класификации, предложени от няколко
автора.
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Таблица 14 – Класификация на геотермалните ресурси (°C)
Ресурси с ниска енталпия

(а)

(б)

(в)

(г)

< 90

<125

<100

≤150 ≤190

Ресурси със средна енталпия 90-150 125-225 100-200 Ресурси с висока енталпия

>150

>225

>200

(д)

-

>150 >190

Източник:
(а) Muffler and Cataldi (1978).
(б) Hochstein (1990).
(в) Benderitter and Cormy (1990).
(г) Nicholson (1993).
(д) Axelsson and Gunnlaugsson (2000)
Високотемпературните находища, използвани за конвенционално производство на
електроенергия се ограничават в райони с млади вулканични, сеизмични и магмени
дейности. От друга страна, нискотемпературните ресурси са разпространени почти във
всички страни. Те са се формирали в резултат на дълбока циркулация на атмосферна вода
по разломите или чрез водата, съдържаща се в силно порестите скали, като пясъчници и
варовици, на значителни дълбочини, така че водата да се загрее от геотермалния градиент
на Земята.
Често се прави разграничение между геотермални системи, в които преобладават
водата/течностите и такива, в които преобладава парата/сухата пара (White, 1973). В
системите, в който преобладава водата, водата в течно агрегатно състояние играе ролята на
непрекъснат, контролиращ налягането на течността фациес. Възможно е в тях да има и
малко пара, във вид на миниатюрни мехурчета. Най-често се срещат геотермални системи,
чиято температура варира в порядъка между < 125 и > 225 °C. В зависимост от
температурата и налягането, те могат да произвеждат гореща вода, смес от вода и пара,
мокра пара и, понякога, суха пара. В системите, в които преобладава парата, обикновено в
резервоара присъстват вода в течно състояние и пара, като парата е непрекъснат,
контролиращ налягането фациес. Геотермалните системи от този вид, най-популярните сред
които са Лардерелло в Италия и Гейзерите в Калифорния, са рядко срещани и
високотемпературни. Те обикновено произвеждат суха до свръхзатоплена пара.
Друго разделение на геотермалните системи се прави въз основа на равновесното
състояние в резервоара (Nicholson, 1993), с оглед на циркулацията на флуида и механизма
на топлообмена. В динамичните системи, резервоарът постоянно се презарежда със загрята
вода, която след това се освобождава от резервоара в повърхността, или в подземните
порести образувания. Топлината се пренася чрез системата посредством конвекцията и
циркулацията на флуида. Тази категория включва високотемпературни (>150°C) и
нискотемпературни (<150°C) системи. В статичните системи (познати и като инертни системи,
или системи за съхранение) резервоарът почти/не се презарежда и топлината се предава
само чрез отвеждане. Тази категория включва нискотемпературни системи и дълбоки
резервоари с гореща вода под високо налягане.

11.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Производството на електроенергия е най-важното приложение на високо-температурните
геотермални ресурси (>150˚С). Ресурсите със средна и ниска температура (<150˚С) намират
различни приложения. Класическата диаграма на Линдал (Lindal, 1973) посочва възможните
употреби на геотермалните флуиди с различни температури (Фигура 7, с допълнително
електропроизводство от бинарните цикли). Флуиди с температури под 20˚С се използват
рядко и при много специални случаи, както и в приложения, свързани с термопомпи.
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Фигура 7 – Диаграма, изобразяваща използването на геотермалните флуиди (взето от Lindal,
1973)
11.1. Директно използване на топлина
В случаи, при които температурите са по-ниски от 90˚С, се препоръчва геотермалната вода
да се използва директно, вместо да се превръща в електричество. Най-добре познатата
форма на оползотворяване е отоплението с водни въздухонагреватели, или системи за
подово отопление, приложения в селското стопанство и в някои промишлени производства.
Когато температурата на водата е под 40˚С, се използват топлинни помпи за отопление и
охлаждане. Ако няма подземни води, топлинните помпи може да се комбинират със земни
топлообменници.
11.1.1. Принципи на работа на термопомпите
Термопомпата (Фигура 8) е топлинна машина, която извлича топлина от земята или от
водоносния хоризонт на десетки или стотици метри дълбочина като пренася въздух или вода
с ниска температура към среда с по-висока температура, където тя бива затоплена.
Предимството на термопомпите се състои в това, че за всяка единица изконсумирана
електроенергия се получават около три единици енергия с помощта на геотермалната вода,
които са във формата на топлина.
При охлаждане, топлината се извлича от пространството и се разнася в Земята; при
отопление, топлината се извлича от Земята и се изпомпва в пространството.
Термопомпата е подчинена на същите ограничения по силата на втория закон на
термодинамиката (всяко енергийно преобразуване включва загуба на част от енергията под
формата на нискотемпературна топлина, която става неизползваема), както и всеки друг
топлинен двигател и, следователно, максимална ефективност би могла да се изчисли от
цикъла на Карно. Коефициентът на полезно действие на термопомпите обикновено е равен
на енергията, подадена към горещия резервоар отнесена към използваната енергия от
термопомпата.
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Фигура 8 – Геотермални топлинни помпи
11.2. Производство на електроенергия
Геотермалната енергия с висока енталпия се използва предимно за производство на
електроенергия.
Типичната геотермална система, използвана за производство на електроенергия трябва да
произведе приблизително 10 кг пара, за да се получи един kWh електроенергия.
Производството на големи количества електроенергия, в порядъка на стотици мегавати
изисква производство на огромни обеми флуид. Следователно, една от особеностите на
геотермалната система е, че тя трябва да разполага с големи обеми флуид с високи
температури, или резервоар, който може да се презарежда с флуиди, загрети от
съприкосновението със скалата.
Трите основни вида централи за производство на електроенергия от геотермална енергия са
бинарни, сухи парни (наречени „парни”) и такива, при които парата се образува при рязко
спадане на налягането в горещата вода (обикновено, над 100˚С), наричани „флаш”.
Производството на електроенергия от всеки от тези видове централи зависи от
температурата и налягането в резервоара, като всяка от тях оказва и различно въздействие
върху околната среда.
Най-често срещаните централи в наши дни са тези от типа „флаш” със системи за охлаждане
на водата, в които от геотермалните сондажи се произвежда смес от вода и пара. Парата се
отделя в кондензно гърне на повърхността и се отвежда към турбината, която захранва
генератора.
В сухите парни централи парата задвижва турбините, които захранват генератора директно
от геотермалния резервоар и не се налага отделяне, тъй като парата се образува още в
сондажа. На Фигура 99 са представени централите на суха пара и флаш централите.
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Фигура 9 – Схеми на централи на суха пара и флаш-централи
Усъвършенстването на технологията за извличане на геотермална енергия позволи
икономическото производство на електроенергия от геотермални ресурси с по-ниска
температура - 100°C - 150°C. Познати като бинарни геотермални електроцентрали, тези
съоръжения намаляват и без това ниските емисии, характерни за геотермалната енергия
почти до нула. При бинарния процес, геотермалната вода загрява друга течност, като
например изобутан (обикновено н-пентан), която кипи при по-ниска температура от водата и
има високо парно налягане при ниски температури в сравнение с парата. Двете течности се
държат напълно отделно една от друга с помощта на топлообменник, използван за
пренасяне на топлинна енергия от геотермалната вода към „работния флуид”. Вторичният
флуид се изпарява във вид на газообразна пара и (подобно на парата) силата на
разширената пара върти турбините на генератора. Следователно, геотермалната централа,
произвеждаща електроенергия е затворена топлообменна система, в която топлината на
геотермалния флуид („първичен флуид”) се пренася при флуид, който кипи при по-ниска
температура („вторичен”, „работен флуид”), който се изпарява и задвижва
турбината/генератора.
С избора на подходящ вторичен флуид, бинарните системи могат да се проектират така, че
да оползотворяват геотермални флуиди с температура от 85 - 170°C. Максималната стойност
зависи от топлинната стабилност на органичния бинарен флуид, а минималната стойност
зависи от технико-икономически фактори: под тази температура размерът на необходимия
топлообменник може да направи проекта неикономичен. Освен ниско- и среднотемпературните геотермални флуиди и остатъчни флуиди, бинарните системи може да се
прилагат и когато е необходимо да се избегне мигновено изпарение на геотермалните
флуиди (например, за предотвратяване запечатването на сондажа). В този случай може да
се използват сондажни помпи за запазване на флуидите в течно състояние под налягане и
енергията може да се извлича от циркулиращия флуид чрез бинарни централи. През 90-те
години на миналия век бе изобретена бинарна система, която оползотворява смес от вода и
амоняк като работен флуид. Работният флуид се разширява в условия на свръхзатопляне,
през турбината с високо налягане, след което отново се затопля преди да навлезе в
турбината с ниско налягане. След повторното разширяване наситената пара се придвижва
през рекуперативен котел преди да се изпари във водоохлаждащ кондензатор.
Ако електрическата централа използва въздушно охлаждане, геотермалният флуид никога
не може да направи контакт с атмосферата преди да се изпомпа обратно в подземния
геотермален резервоар, което ефективно превръща централата в нулевоемисионна. Тази
технология, разработена през 80-те години на миналия век, се използва в геотермалните
електроцентрали в целия свят в райони, които разполагат с нискотемпературни ресурси.
Способността за използване на ресурси с по-ниска температура увеличава броя на
геотермалните резервоари, които могат да бъдат използвани за производство на енергия. На
Фигура 10 е изобразена бинарна електроцентрала.

47

Фигура 10 – Бинарна електроцентрала
Благодарение на съвременните технологии, геотермалните електроцентрали могат да
произвеждат икономично електроенергия, оползотворявайки ресурси с температура около
100°C, или разположени на дълбочина до 4 км. За да се разработи икономично един ресурс с
минимална температура, той трябва да е сравнително плитко разположен. Обратното, за да
се разработи ресурс на дълбочина достигаща 4 км, температурата трябва да бъде
сравнително висока: следователно тези два параметъра се уравновесяват. Освен това,
големината на ресурса, продуктивността на сондажа и други фактори могат да окажат
влияние върху жизнеспособността на проекта.

12.

ПРОУЧВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Откриването на геотермални резервоари е комплексна дейност, протичаща през различни
етапи, започвайки от проучване на повърхността на даден район. Това включва
предварителна оценка на съществуващите геотермални проявления (извори с гореща вода,
фумароли, гейзери и др.), геоложки, геохимични и геофизични проучвания и сондиране на
кладенци (с дълбочина от няколко стотин метра) с цел измерване на температурата
(геотермалния градиент) и оценка на наземния топлинен поток.
Интерпретацията на събраните данни ще покаже къде да се продължи с дълбочинното
проучване, чрез сондиране на кладенци (с дълбочина до над 4000 м), което ще докаже
съществуването на геотермални флуиди.
При положителни резултати, геотермалният флуид ще бъде разработен като се направят
достатъчно на брой сондажи за производство на гореща вода или пара.
12.1. Методи на проучване
Целите на геотермалните проучвания са (Lumb, 1981):
1. Да открият геотермални явления.
2. Да докажат съществуването на полезно геотермално производствено находище.
3. Да оценят количеството на ресурса.
4. Да определят вида на геотермалното находище.
5. Да локализират производствени зони.
6. Да определят топлинното съдържание на флуидите, което ще бъде освободено от
сондажите в геотермалното находище.
7. Да се съберат основните данни, въз основа на които ще се провежда бъдещият
мониторинг на резултатите.
12.1.1. Необходими входни данни
Трябва да се съберат всички геоложки, геофизични и геохимични данни.
Геоложките и хидрогеоложките изследвания са отправна точка за всяка програма за
проучване и тяхната основна функция е определянето на местонахождението и
разширяването на районите, които си струва да се проучат по-детайлно, както и
препоръчването на най-подходящите методи на проучване за конкретните райони.
Геоложките и хидрогеоложките изследвания имат важна роля за всички последващи фази на
геотермалното проучване, включително за определянето на местата за проучвателни и
производствени сондажи. Също така, те предоставят предварителна информация за
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интерпретирането на получените данни чрез други методи и, в крайна сметка, за
изграждането на реалистичен модел на геотермалната система и оценяването на
потенциала на ресурса.
Геохимичните проучвания (в това число, изотопна геохимия) помагат да се определи дали
геотермалната система е по-скоро водна, или парна, да се оцени минималната очаквана
температура, както и хомогенността на водоподаването, да се определят приблизително
химическите характеристики на дълбочинния флуид и да се определи източника на вода за
презареждане. Ценна информация може да се получи също така за типа проблеми, които
може да възникнат през фазата на реинжектиране и производството (например, промени в
състава на флуида, корозия и натрупване на котлен камък върху тръбите и инсталациите в
централата, въздействие върху околната среда) и как те да се избегнат, или преодолеят.
Геохимическото проучване включва вземане на проби и химически и/или изотопен анализ на
водата и газовете в геотермалните проявления (горещи извори, фумароли и т.н.), или
сондажи в разглеждания район. Тъй като геохимическото проучване предоставя полезна
информация и данни за планирането на експлоатацията на находището и е сравнително поевтино, в сравнение с другите по-сложни методи, каквито са геофизичните проучвания,
геохимическите техники трябва да се използват максимално, преди да се премине към други
по-скъпи методики.
Геотермалните зони трябва да бъдат допълнително тествани с помощта на някои, или всички
геофизични техники (гравиметрични, магнитен и електрически каротаж, химически анализ на
горещите води и др.), предназначени за определяне местонахождението на конкретни
резервоари, от където могат да се произвеждат флуиди.
Геофизичните проучвания целят индиректно получаване на физическите параметри на
дълбоките геоложки формации от повърхността, или на близки до повърхността интервали.
Тези физически параметри включват:


температура (термоснимка);



електропроводимост (електрически и електромагнитни методи);



скорост на разпространяване на еластични вълни (сеизмичен профил);



плътност (измервания с гравиметър);



магнитна чувствителност (магнитен профил).

Някои от тези техники, като например сеизмичната, гравиметричната и магнитната, които
традиционно се използват в проучванията на петролните находища, могат да дадат ценна
информация за формата, големината, дълбочината и други важни характеристики на
дълбоките геоложки структури, които може да съставляват геотермалния резервоар. Те,
обаче, не дават почти никаква индикация дали тези структури наистина съдържат флуидите,
които са основен предмет на проучването. Следователно, тези методи са по-подходящи за
определяне на детайлите през последните стадии на сондирането, преди да се определи
местонахождението на проучвателните сондажи. Информация за съществуването на
геотермални флуиди в геоложките структури може да бъде получена чрез електрически и
електромагнитен профили, които са най-чувствителните от всички изследвания спрямо
наличието на флуиди и температурните колебания; тези две техники широко се използват и
дават задоволителни резултати. Топлинните техники (измервания на температурата,
определяне на геотермалния градиент и наземния топлинен поток) често могат да дадат
добра прогноза за температурата на върха на резервоара.
Пробиването на проучвателни сондажи представлява финална фаза на всяка програма,
свързана с проучване на геотермалните ресурси и е единственото средство за определяне
реалните характеристики на геотермалния резервоар и, съответно – за оценка на потенциала
му (Combs and Muffler, 1973). Получените от проучвателните сондажи данни трябва да са
достатъчни за проверката на всички хипотези и модели, разработени в резултат на
повърхностните проучвания, както и за потвърждаването, че резервоарът е продуктивен и
съдържа достатъчно количество флуиди с необходимите характеристики за приложението,
за което са предназначени. Ето защо разполагането на проучвателни сондажи е много
деликатна операция.
Следващите етапи на геотермалното проучване включват:
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изследване на топлинните условия чрез събиране на информация за топлинните
потоци и картографиране;



проучване на хидрогеоложки карти с цел оценка на разпространението на подземните
водни ресурси;



сондажи за извличане на флуиди.

Сондажни работи се предприемат само, след като проучванията на повърхността докажат
наличие на ресурс.
12.2. Разполагаемост с входни данни в различните страни
БЪЛГАРИЯ: Списък на сондажите с географски координати, дълбочина на сондажите,
минимални и максимални температури, измерени на дълбочина от 500 до 2500 м.
Регионална геоложка карта и нейната легенда, стратиграфия.
УНГАРИЯ: Карта „Термален резервоар на Унгария”, карта „Карбонатни термални резервоари
с висока енталпия (150°C)”.
Данни за геотермалните находища в Excel.
Публикации: „Геотермален топлинен потенциал на Унгария с акцент върху фундаменти с
висока енталпия” (Balazs Kovacs, Janos Szanyi, Tivadar M. Toth, Istvan Vass);
„Данни за геотермалните електроцентрали в Панонския басейн в Унгария” (Attila Kujbus);
„Геотермалните ресурси на Унгария” (Liz Battocletti);
„Пилотен проект за многофункционална геотермална централа в Унгария” (Franciska. H.
Karman, Mihaly Kurunczi, Bela Adam and Roland Varga);
„Интегрирано предпроектно проучване на използваното на геотермалната енергия в Унгария”
Карта с геореферирани извори (QGIS).
ХЪРВАТИЯ: Геоложка карта на Република Хърватия (широко-мащабна), разработени
геотермални райони и находища в Република Хърватия, списък на пет находища в
Медимурска жупания с посочени дълбочина и температура на дъното на кладенеца.
МАКЕДОНИЯ: Карта „Геотермални находища в Република Македония” (широко-мащабна),
списък на геотермалните находища с данни за дебита и температурата в °C.
Основни геотермални райони в Република Македония и регионални тектонски блокове;
геоложка карта на Македония (без мащаб); хидрогеоложка карта на Македония (с
местонахождения на топли минерални извори и сондажи); термални води в Македония и
техните физически характеристики; макрокомпонентен състав на термалните води в
Македония; карта на геотермално находище Скопие; карта на геотермално находище
Подлог-Иштибаня, Кочани; карта на геотермално находище Стрмовец-Куманово; карта на
геотермално находище Кратово; карта на геотермално находище Струмица; карта на
геотермално находище Кежовица; карта на геотермално находище Гевгелия; карта на
геотермално находище Дебър и състояние и оценка на възможното развитие на
геотермалните ресурси в Република Македония.
СЛОВАКИЯ: Дебит и температура на геотермалната вода в три опитни сондажа в региона на
Кошице, карти на потенциала на геотермална енергия в региона на Кошице (физическа
карта, дигитален модел на терена, карта на наклона, геотермални зони с местонахождение
на сондажите, температура в °C, измерена на различни дълбочини, плътност на топлинния
поток, данни за химическото съдържание, карта на изотермите на дълбочина 500 м и карта
на плътността на топлинния поток).
Shape-файл на основните геохимични видове скали; shape-файл на геоморфоложките
единици; shape-файл на сондажите и температурите в °C, измерени на дълбочина от 500 до
6000 м, shape-файл на разломите и топлинния поток.
12.2.1. Методи за разработване на карти на потенциала на ВЕИ
За изработването на карти се използват ГИС, ArcGis 9, Arcmap 9.2.
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Географската информационна система (ГИС) е най-ефективната технология за представяне
на пространствени данни и информация.
ГИС е система за управление, анализи и визуализиране на географска информация.
Географската информация е всеки набор от данни и/или информация, която може да се
използва за моделиране на географията (т.е. характера и дейностите на релефа на Земята).
Поначало, ГИС представляват компютъризиран метод за решаване на истински световни
проблеми.
Данните за реални обекти се съхраняват в база с данни и се свързват динамично с карта на
екрана, която показва графики, представляващи реални обекти.
ГИС има пет основни компонента:


Хора; експерти, обучени по ГИС.



Данни; от които ще бъде извлечена информацията. Те са организирани в бази данни,
използващи общи структури на ГИС, които често се наричат гео-бази данни.



Хардуер; оборудване за получаване, обработка и съхранение на данни, представяне
на информацията и показване на резултатите. Хардуерът включва полеви
устройства, като GPS, компютърни системи, аналогово-цифрови преобразуватели,
плотери и др.



Софтуер; специални компютърни програми за манипулиране на данни и извършване
на пространствени анализи, важни за решаването на проблеми.



Процедури; систематична организация на процеса и работните етапи при
събирането, сравняването, анализирането на данни, извличане на информация и
разпространение на полезни за решаването на проблеми знания.
12.2.2. Приложение на ГИС в гео-науките

Технологията на ГИС представлява най-модерният метод за локални данни/информация.
Затова тя намира широко приложение в географските науки - от основните до по-сложните
дейности, като моделиране на геоложки и географски процеси. ГИС съдържа геоложко
картографиране, и по-специално – интегриране на данни от дистанционни изследвания с
такива, събрани на Земята, селскостопански данни, данни, свързани с градоустройството,
околната среда и мониторинга и др.
Способността да се създават пространствени бази с данни (гео-бази данни), представящи
информация във вид на модели, е много важен аспект за управлението на геоложки данни,
тъй като по-голямата част от данните/информацията се съдържа в земните характеристики и
явления, имащи определени взаимовръзки. Друга важна черта на технологията на ГИС е
възможността за извършване на гео-обработване, чрез информационни инструменти
(функции на различни софтуерни програми) за извличане на серии от данни от
съществуващи такива. Това включва използване на аналитични функции като статистически
анализи и т.н. Визуализацията на географски данни също е много важна функция на ГИС,
при която от различни картографски изображения с необходимата информация се
конструират серия от интелигентни карти, показващи различни характерни взаимовръзки.
Това наподобява създаването на прозорец за гледане в базите с данни с цел запитвания към
данни и анализ на данни.
Всяка географска информационна система трябва да може да извършва шест основни
операции, които могат да намерят решение на реални проблеми. ГИС трябва да може да:


Събира данни,



Съхранява данни,



Извършва запитвания към данни,



Анализира данни,



Показва данни,



Извежда данни.
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При проучванията и разработването на геотермални ресурси, е нормално да се работи с
голямо количество данни/информация от различни източници. През всички етапи на
разработването на геотермалните ресурси, проучването, оценката на ресурса, сондирането,
експлоатацията и управлението на находища на гореща вода/пара, повечето от
данните/информацията за ресурса са локални (или географски данни), и ГИС се явява като
най-добър вариант за обработка на цялата информация.
Създаването на геотермална база с данни може да улесни съставянето на карти и
извършването на предпроектни проучвания.

Фигура 11– Модел на ГИС
Събирайки различните нива на информация, свързана с района, ГИС позволява по-добро
разбиране на процесите или характеризиращите фактори. Броят на нивата и качеството на
използваната информация виртуално е безкраен и зависи от поставената цел.
Основна черта на ГИС е нейната способност да гео-реферира обекта като му добави
информация за реалните пространствени координати.
Координатите на обект не се записват в условна или референтна система на конкретно
координатно устройство, а в система от релани координати, които не зависят от мащаба.
Мащабът на обект се превръща в параметър за определяне на точността и резолюцията на
графичната информация. Най-важният елемент на модела данни в ГИС винаги остава
атрибутите.
Главната цел на ГИС е анализът на данни да служи за помощ при вземането на решения.
12.2.3. Примерна карта на ВЕИ
Предложеният пример описва геотермални карти в България. Направени са много карти,
които в последствие са наложени една върху друга:
Цифров модел на релефа – район Долни Чифлик (България)
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Въведете
цифров
модел
на
релефа
от
интернет
страницата
http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/; регистрирайте се в страницата; изберете „Търсене” от
колоната вляво, за да потърсите плочата, отговаряща на района, който ще бъде обработен;
изберете плочата, която ви трябва и я свалете на вашия компютър. Полученият модел се
въвежда в ГИС и може да бъде обработен чрез интерполация на части от модела и да бъде
визуализиран като карта.
Цифров модел на релефа (с релефни сенки).
Местонахождение и геотермални сондажи в района на Долни Чифлик (България).
Карта на изотермите на дълбочина 500 м с геотермални сондажи.
Карта (съставена чрез интерполация) на изотермите на дълбочина 500 м.
Карта на изотермите на дълбочина 1000 м с геотермални сондажи.
Карта (съставена чрез интерполация) на изотермите на дълбочина 1000 м.
Карта на изотермите на дълбочина 1500 м с геотермални сондажи.
Карта (съставена чрез интерполация) на изотермите на дълбочина 1500 м.
Карта на изотермите на дълбочина 2000 м с геотермални сондажи.
Карта (съставена чрез интерполация) на изотермите на дълбочина 2000 м.
Карта на изотермите на дълбочина 2500 м с геотермални сондажи.
Карта (съставена чрез интерполация) на изотермите на дълбочина 2500 м.
Карта на изотермите на дълбочина 3000 м с геотермални сондажи.
Карта (съставена чрез интерполация) на изотермите на дълбочина 3000 м.

Фигура 12 – Цифров модел на релефа, район на Долни Чифлик
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Фигура 13 – Цифров модел на релефа (DEM SHADE) – район на Долни Чифлик

Фигура 14 - Сондажи в северо-източна България

Фигура 15 - Сондажи в района на Долни Чифлик
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Фигура 16 – Карта на изотермите на дълбочина 500 м

Фигура 17 - Карта на изотермите (чрез растерна интерполация) на дълбочина 500м

Фигура 18 – Карта на изотермите на дълбочина 1000 м
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Фигура 19 – Карта на изотермите (чрез растерна интерполация) на дълбочина 1000 м

Фигура 20 – Карта на изотермите на дълбочина 1500 м

Фигура 21 – Карта на изотермите (чрез растерна интерполация) на дълбочина 1500 м
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Фигура 22 – Карта на изотермите на дълбочина 2000 м

Фигура 23 – Карта на изотермите (чрез растерна интерполация) на дълбочина 2000 м

Фигура 24 – Карта на изотермите на дълбочина 2500 м
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Фигура 25 – Карта на изотермите (чрез растерна интерполация) на дълбочина 2500 м

Фигура 26 – Карта на изотермите на дълбочина 3000 м
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Фигура 27 – Карта на изотермите (чрез растерна интерполация) на дълбочина 3000 м
Създаването на тези карти улеснява определянето на потенциално интересни райони за
разработване на оползотворяването на геотермална енергия и непосредствения избор
измежду съществуващите находища в райони, където изотермите имат по-висока
температура.
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ЧАСТ IV: ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ
13.

ВЯТЪРЪТ ВЪВ ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ

Екваториалните райони на Земята получават по-голямо количество слънчева радиация,
отколкото полярните, което причинява крупни конвекционни течения в атмосферата и,
съответно, вятър. Според изчисленията на метеоролозите, около 1% от получаваната
слънчева радиация се превръща във вятърна енергия, като 1% от дневното количество
вятърна енергия е приблизително равен на сегашното дневно потребление на енергия в
света. Това означава, че в глобален мащаб ресурсът на вятъра е изключително голям и,
освен това, широко разпространен. Разбира се, за да се определи големината на ресурса на
дадена територия, са необходими по-задълбочени изследвания.
Извличането на енергия от вятъра е познато отдавна – вятърът се е използвал за плаване на
корабите, за задвижване на мелниците и вършачките. Едва към началото на 21 век започва
разработването на високоскоростни вятърни турбини за производство на електроенергия.
Днес терминът „вятърна турбина” широко се използва за машината с въртящи перки, която
преобразува кинетичната енергия на вятъра в полезна енергия. Съществуват две основни
категории вятърни турбини: турбини с хоризонтални оси на въртене (Пропелерен тип) и
турбини с вертикални оси на въртене (тип Дариус), в зависимост от разположението на
роторната ос (Фигура 28) .

Фигура 28: Конфигурации на вятърните турбини
В наши дни вятърната енергия намира най-голямо приложение за производството на
електроенергия,
при
което
вятърните
турбини
работят
паралелно
с
електроразпределителните мрежи, или в по-отдалечените райони – с генераторите,
захранвани с изкопаеми горива (хибридни системи). Ползите от използването на енергията
от вятъра са: намалената употреба на изкопаеми горива и намалената цена на
производството на електроенергия като цяло. Електроенергийните компании имат
възможност да поемат около 20% от енергията, произведена от вятъра. Хибридните системи,
оползотворяващи вятър и дизел, могат да икономисат над 50% гориво.
Производството на електроенергия от вятъра е сравнително нова индустрия (преди 20
години в Европа на практика не е имало комерсиално производство на енергия от вятъра). В
някои държави вятърната енергия вече е конкурентоспособна на енергията, произведена от
изкопаеми горива и ядрената енергия, без да се смятат екологичните ѝ предимства. Цената
на електроенергията от конвенционалните електрически централи обикновено не включва
цялото въздействие на това производство върху околната среда (киселинните дъждове,
почистването на петролните разливи, ефектите, причинени от промяната на климата и т.н.).
Производството на вятърна енергия постоянно се развива и усъвършенства от гледна точка
намаляване на разходите и повишаване на ефективността.
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Цената на електроенергията, произведена от вятър, е около 5 – 8 евро цента за кВтч и се
очаква в близкото бъдеще тя да падне под 4 евро цента за кВтч. Проектите, свързани с
производство на вятърна енергия са прости и поддръжката им е евтина. Наемът, който се
плаща на фермерите, за да се използва земята им, е сериозен допълнителен доход за
селските общности. Местните предприемачи най-често поемат строителните дейности, като
осигуряват локална заетост, а поддръжката на съоръженията осигурява и трайна заетост.
Вятърната енергия е бързоразрастваща се глобална индустрия. В света има около 60
компании, произвеждащи оборудване за производство на вятърна енергия, като повечето от
тях са европейски.
Повече от 10 сред най-големите европейски банки и над 20 европейски компании, както и
частни лица и фирми са инвестирали във вятърна енергия. Вятърната индустрия е и голям
работодател. В проучване, направено наскоро от Датската асоциация на производителите на
вятърни турбини, се обобщава, че датската вятърна индустрия е работодател на 8 500
датчани и е създала допълнително 4 000 работни места извън страната. В момента, по тези
си показатели, датската вятърна индустрия изпреварва датската рибна промишленост.
Общата заетост във вятърната индустрия в Европа възлиза на над 20 000 работни места.
Номинална мощност на вятърната турбина
Необходимо условие за оползотворяване енергията на вятъра е наличието на постоянен
умерено силен вятър. Максималното количество енергия, което вятърните турбини могат да
произведат се нарича „номинална мощност”, а скоростта на вятъра, при която тя може да
бъде постигната се определя с термина „номинална скорост на вятъра”. Тя се определя, така
че да отговаря на режима на вятъра в разглежданата местност и често е с 1.5 пъти по-висока
от средната скорост на вятъра. Скалата на Бофорт – класификация на скоростта на вятъра,
описва ефекта на вятъра. Първоначално тя е служела на моряците и е отразявала
състоянието на морето, но в последствие е била модифицирана така, че да включва
действието на вятъра и на сушата.

Фигура 29: Крива на мощността на стандартна вятърна турбина
Енергията, произведена от вятърната турбина, расте от нула, под скоростта на включване
(обикновено, около 5 м/сек., в зависимост от мястото), към максималната номинална скорост
(Фигура 2Фигура 9). Над номиналната скорост на вятъра, вятърната турбина продължава да
произвежда със същата номинална мощност, но с по-ниска ефективност и, когато скоростта
стане опасно висока, т.е. надхвърли 25 – 30 м/сек. (буреносен вятър) турбината спира. Това е
т.нар. скорост на изключване. Точните характеристики за определянето на уловената от
вятърната турбина енергия зависят от годишното разпределение на скоростта на вятъра в
дадената местност.
13.1. Извличане на енергия чрез вятърна турбина
Вятърните турбини използват кинетичната енергия на ветровите течения. Техните ротори
намаляват периферната скорост на вятъра v1 пред ротора до периферна скорост v2 след
ротора (Фигура 30). Тази разлика в скоростта е мярка за извлечената кинетична енергия,
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която върти ротора и съответния електрогенератор, свързан в противоположния край на
веригата. Извлечената от турбината енергия се изчислява по следната формула:
Уравнение 2
P = ρ2cpηAv1³,
където ρ е плътността на въздуха, cp е коефициентът на
механичната/електрическа ефективност и A е площта на роторния диск.

мощността,

η

е

Фигура 30: Ветрови поток през вятърната турбина
В идеални условия теоретичният максимум на cp е 16/27=0.593 (познат като Закон на Бец),
или с други думи – вятърната турбина на теория може да извлече 59.3% от енергийното
съдържание на въздушния поток. В реални условия коефициентът на мощността достига не
повече от 0.5, тъй като включва аеродинамичните загуби на вятърната турбина. В повечето
съвременни технически публикации величината cp включва всички загуби и реално е
съкратен вариант на cpη. Различната мощност и потенциали за извличане, зависещи от
коефициента на мощността и ефективността на вятърната турбина са изобразени на Фигура
31.
В случай, че cp достигне теоретичния си максимум, скоростта на вятъра v2 зад ротора е само
1/3 от скоростта v1 пред ротора. От това следва, че вятърните турбини, които са разположени
във вятърни паркове, произвеждат по-малко енергия, поради намаляването на скоростта на
вятъра, причинено от стоящите пред тях турбини. Увеличаването на разстоянието между
турбините може да намали енергийните загуби, тъй като заобикалящата въздушна маса
може отново да увеличи скоростта на вятъра зад вятърната турбина. Оттук може да се
направи извода, че загубите в един добре проектиран вятърен парк са под 10%.
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Фигура 31: Извличане на енергия на квадратен метър площ на роторния диск спрямо
скоростта на вятъра
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Формулата за извличането на енергия от вятърната турбина [Уравнение 2] показва, че
годишното производство на енергия от една турбина зависи от разпределението на
скоростта на вятъра в разглежданата местност, плътността на въздуха, размера на ротора и
техническия дизайн на инсталацията. По специално, височината на кулата оказва
съществено влияние върху извличането на енергия, тъй като скоростта на вятъра се
увеличава с надморската височина. Що се отнася до плътността на въздуха, тя е по-малка в
по-топлите климатични области и също намалява с намаляването на надморската височина,
3
като може да варира между 0.9 и 1.4 кг/м . Това въздействие е много малко, в сравнение с
колебанията в скоростта на вятъра.
13.2. Колебания на вятъра
Силата на вятъра се променя през няколко часа с преминаването на въздушните фронтове.
Това непостоянство на вятъра обуславя и променливостта на произведената
електроенергия. Тази особеност отличава вятъра от всички останали конвенционални
енергийни източници, при които горивото е постоянна величина. Подаването на ресурса при
производството на вятърна енергия не е стабилно и постоянно. Ветровият профил на дадена
местност обяснява статистически тази променливост. Различните местности имат различен
ветрови профил. В тропиците духат постоянни умерени ветрове през цялата година, в
умерените ширини има повече колебания в скоростта на вятъра и по-специално, наличие на
пориви на вятър с по-голяма скорост.
По отношение на скоростта, параметрите на енергията на вятъра са кубични и следователно,
произведеното през годината средно количество енергия от отделните централи ще се
различава. Местностите, където скоростта на вятъра е по-висока, ще осигурят повече
енергия. Един прост пример представляват две площадки със средногодишна скорост на
вятъра 10 м/сек (Фигура 32). Както се вижда на графиката, от първата площадка може да се
получат 1232.4 W/m2 вятърна енергия за цялата година, а от втората - 1739.5 W/m2. Това
показва значението на силните ветрове и съответно, обвързаността на ветровия климат и
икономиката на производството на вятърна енергия.

Фигура 32: Разлики в производството на енергия на две площадки с еднаква средно-годишна
скорост на вятъра
Освен това, ресурсът на вятъра не може да се контролира и независимо, че може да се
прогнозира за 36 часа напред, наличието на енергия през цялото време не е гарантирано. В
електроенергийната терминология, енергията, произведена от една турбина, не е
„постоянна”. Ето защо е необходимо енергията да се съхранява – например, в батерии, или
доставките да се контролират чрез електрическата мрежа. Това е основен фактор за
икономическата жизнеспособност на вятърната енергия. В миналото, липсата на постоянство
в енергийните доставки бе използвана като аргумент против нея.
Вятърът може да се опише чрез статистически похвати. Така средногодишното количество
произведена енергия се използва за характеризиране на инсталацията. Натоварването на
системата също се изразява статистически и пропорцията на ветровата енергия може да се
приеме за постоянна, когато включва малки количества енергия, произведена от вятъра.
Това се обяснява с капацитета на турбината, или с коефициента на натоварването.
Подобряване на „постоянството” може да се постигне чрез клъстери на географски
обособени машини. Така се смекчават колебанията в ресурса на вятъра в дадения регион.
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13.3. Колебания във времето
Колебанията на вятъра се отчитат с помощта на анемометри, които записват скоростта му.
Ако дълги серии със записи на скоростта на вятъра се превърнат в честотни интервали като
спектър на мощността, тогава може да се определи времевия мащаб на преобладаващата
във вятъра енергия (Фигура 33). В умерените ширини се наблюдават два основни пика, като
най-дългият продължава няколко дни, а вторият има продължителност около 10 секунди.
Първият се дължи на преминаването на големи въздушни маси, докато вторият е свързан с
турбуленцията във ветровия поток.

Фигура 33: Спектър на колебанията на скоростта на вятъра
Двата пика са разделени с пауза от около 10 минути до около 2 часа. Тази пауза съдържа
много малка част от ветровата енергия. Това е много важно, тъй като позволява двата вида
движение да се третират поотделно Математическото представяне на решението се
опростява и моментната скорост на вятъра може да се изрази като сума от средната скорост
и променлива компонента, а именно: U(t) = Ū + U’(t).
Средното количество вятър трябва да се осредни за даден период в рамките на
спектралната пауза, обикновено 1 час. Това описва състоянието на стабилност и съответно –
наличната за турбината енергия. Променливата също влияе върху мощността на турбината,
но не толкова директно, тъй като турбината не реагира на много бързи (например, под
няколко минути) колебания в скоростта или посоката на вятъра. Това колебание на скоростта
на вятъра във времето може да бъде визуализирано като се представи структурата на
вятъра като серия от вихрови движения, или триизмерни завихряния от всякакъв размер,
заформящи се паралелно със средния поток.
Завихрянията са причина за смесването на въздуха и тяхното действие може да се приеме
подобно на дифузията на молекулата. С преминаването на вихър през точката на
измерване, скоростта на вятъра приема стойността на тази вихрушка за даден период от
време, пропорционално на размера на вихрушката; това е „порив”. В повечето случаи
колебанията на вятъра около турбината се осредняват и свръхнатоварванията не са толкова
значителни. Ако, обаче, линейният мащаб на вихрушката е същият, като линейния мащаб на
турбинната компонента, тогава колебанията в товара могат да окажат влияние върху цялата
компонента. Един порив от 3 секунди се равнява на вихър с големина около 20 м (например,
с размер, подобен на роторна перка), а порив от 15 секунди – на 50 м вихър.
Поради тази причина, най-високата стойност на порива в съответния времеви мащаб се
използва за изчисляване на максимално допустимите натоварвания на турбината или
нейните компоненти през очакваната продължителност на живот на турбината. Това се
изразява като максимална скорост на вятъра и порива за период от 50 години. Разбира се,
скоростта на вятъра може да бъде надвишена през този период, но разликата между
натоварванията позволява известно преминаване на границата. Изчисляването на товарите
е изключително важно за гъвкави структури, каквито са турбините, които са по-чувствителни
към повреди, предизвикани от вятъра, отколкото устойчивите структури, каквито са сградите
например.
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14.

ОЦЕНКА НА РЕСУРСА НА ВЯТЪРА
14.1. Въведение

Вятърната турбина може да бъде разположена на почти всеки открит участък. Ветровият
парк, обаче, е промишлено предприятие, което трябва да се стреми към оптимизиране на
рентабилността си. Това е важно не само за възвръщаемостта, но също така и за
увеличаване на капитала за първоначалното разработване на площадката. За планиране на
икономически привлекателни проекти, свързани с вятърна енергия, е необходимо да има
надеждна информация за преобладаващите ветрови режими в избраната местност.
Поради времеви и финансови ограничения не се правят измервания за дългосрочни
периоди. В замяна на това, могат да се използват математически методи, с помощта на които
да се определят скоростите на вятъра във всеки район. Изчислените ветрови режими и
данните за производството на енергия могат да служат като основа на икономическите
калкулации. Освен това симулациите на ветровите режими може да се използват за
сравнение на ветровите измервания за дадена местност с тези на съседните райони, с цел
определяне на ветровия режим за цялата област.
14.2. Определяне условията в дадена местност
С оглед на значителните колебания в скоростта на вятъра в обхват от няколко стотин метра,
процедурите по оценка на местоположението на бъдещите вятърни паркове обикновено
отразяват всички регионални параметри, които биха оказали въздействие върху ветровия
режим. Такива параметри са:
 препятствия в близкото обкръжение;
 топографията на отдалечен район, характеризираща се с растителност, усвояване на
земята и постройки (описание на земните грапавини);
 орографията, например хълмовете, могат да причинят ускоряване или намаляване на
скоростта на въздушния поток.
Информацията за регионалните условия се получава от топографските карти, както и от
посещения на място за запознаване с препятствията в близкото обкръжение. Сателитните
данни за околната среда също са доказан ценен източник на информация. В райони с много
дървета са разработени показатели за растителните деформации, като показателят GriggsPuttnam за боровите насаждения (Фигура 34). Тези показатели дават количествена
информация за скоростта и посоката на преобладаващия вятър, но с тях трябва да се борави
внимателно, тъй като може да съществуват и други важни фактори, или силните ветрове да
възникват само през вегетативния период. Други показатели на дадена местност може да
включват геоморфоложки особености, като пясъчни дюни например.
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Фигура 34: Скорост на вятъра според показателите на Griggs-Puttnam
Възможно е част от информацията за ресурса на вятъра вече да съществува. Средните
стойности на вятъра са представени в карти, на които са показани линиите с еднаква
средногодишна скорост на вятъра, взета от данните, регистрирани при наблюдения. Тези
данни могат да послужат за изчисляване на средногодишната налична вятърна енергия в
дадена местност. Някои от ранните проучвания са направени въз основа именно на тези
данни, поради липсата на други. Използването на данните от тези карти, обаче, не е
препоръчително за други цели, освен за груба оценка на цялостния ресурс на вятъра в
района, тъй като те обикновено не дават данни за хълмистите местности и влиянието на
терена е смекчено.
Използването на тези данни, когато се прави оценка на хълмиста местност, може да доведе
до сериозни грешки, тъй като интерполацията на скоростта на вятъра на много стръмни
терени не е точна и енергията на вятъра в дадената местност може да бъде силно
подценена. В заключение следва да се отбележи, че необходимите данни за оценката на
дадена местност могат да се получат от няколко източника:


архивни метеорологични данни;



измервания на място;



данни от цифрово или физическо моделиране.

В следващата Таблица 15 са показани някои от предимствата и недостатъците на
различните данни. За изчисление на очакваното средногодишно количество енергия от
дадена вятърна централа е необходимо да се направи точна оценка на средногодишната
скорост на вятъра. Също така е необходимо да има информация за разпределението на
скоростта на вятъра във времето. Такива надеждни данни могат да се получат от бази с
данни, обхващащи период от няколко години, но обикновено се използват данни от пократкосрочни бази с данни в комбинация с подходящи компютърни модели. След това се
определя очакваното производство на вятърна енергия, според енергийните характеристики
на вятърната турбина.
Таблица 15: Предимства и недостатъци на различните данни за оценка потенциала на
вятърните паркове
Предимства
Архивни
метеорологични

1. Многогодишни серии от данни

Недостатъци
1. Рядко от типични местности
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данни

2. Голямо географско покритие

2. Измервания на височина 10 м, а не на
височината на турбината
3. Трудно за интерполация при сложни
терени

Данни на място

1. Специфични
място

за

конкретното

2. Измерени на височината на
турбината
3. Измерванията могат да бъдат
с цел събиране на специфична
информация,
например
турбуленция
Моделиране

1. По-евтино от измерванията на
място
2. Могат да се проучат няколко
местонахождения
за
краткосрочни периоди
3. Бързина

1. Скъпо
2. Късите времеви периоди за данните
може да не са представителни
3. Възможност за големи загуби на данни
4. Неудобното
позициониране
измервателните
уреди
не
представителни резултати

на
дава

1. Може да се прилага неуместно
2. Предположенията, в следствие от
моделирането може да бъдат неверни
или неадекватни
3. Резолюцията може да бъде прекалено
ниска
4. Мащабът може да бъде неточен

14.3. Процедура
Най-широко разпространената процедура за дългосрочно предсказване на скоростите на
вятъра и енергийните добиви в отделните райони, е Моделът на европейски атлас на вятъра
„WASP“ (Фигура 35). Разпространението на честотата на скоростта на вятъра за много години,
измерена в референтна станция се прави така, че да позволява пренасяне в други райони.
Компютърното моделиране съчетава подробното описание на местността, за която ще се
определя/сравнява потенциала на вятъра с измененото разпространение на честотата в
референтната станция.
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Фигура 35: Необходими данни за прилагане на WASP
Референтната станция може да бъде отдалечена до 100 км от разглежданата площадка.
Очакваното производство на енергия от тази площадка може да се изчисли във връзка с
кривата на мощността на вятърната турбина (електроенергията като функция на скоростта на
S
вятъра). Важно за WA P е, че използва полярни координати, с начало – интересуващата ни
точка. Ето защо резолюцията в тази точка е много висока, като мрежовите точки са на
отстояние не повече от 2 м.
S

WA P включва както физически модели на атмосферните процеси, така и статистически
описания на вятърния режим. Физическите модели включват:
 Сходство в повърхностния слой – използва се логаритмичен закон.
 Геострофичен закон – оценка на повърхностния вятър въз основа на сходствата, изразено
чрез числото на Росби.
 Корекция на устойчивостта – позволяваща колебания спрямо неутралната устойчивост.
 Корекция на неравностите – позволяваща промени в използването на земята в района.
 Временен модел – моделиране на ефекта, който оказва отвесно тяло върху местния поток
на вятъра.
 Орографски модел – моделиране на ефекта от ускоряването върху орографията.
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Вятърният режим се описва статистически чрез разпределението на Вейбул за
референтните данни. Разпределението на Вейбул е направено така, че най-добре да пасва
на максималната скорост на вятъра. Това се обяснява с факта, че при ниски скорости
произведената енергия е по-малко. Разпределението на вятъра на височината на турбината
се съпоставя с кривата на мощността ѝ, след което се пресмята вероятното разпределение
на мощността. За постигане на максимална прецизност при прогнозирането на добива на
енергия трябва да се прилагат кривите на мощността, измерени от независими организации.
Освен това, постоянно се изграждат нови референтни станции с цел намаляване
несигурността на прогнозите за потенциала на вятъра.
В зависимост от комплексността на разглежданите райони се използват различни процедури
S
за определяне режима на вятъра. Освен гореспоменатия компютърен модел WA P,
съществуват и други процедури, като например мезо-мащабите. Като цяло тези модели
изискват повече усилия за изчисляване, но те позволяват да се направят разширени
триизмерни описания на движенията на флуидите, особено в случаи, когато се разглеждат
сложни планински терени. Съвсем различен е начинът на оценяване на ресурса, който
включва измервания на скоростта на мястото, представляващо интерес.
Подобни измервания, които обикновено се правят за период от една година, могат да бъдат
взаимосвързани с цялата обкръжаваща територия или трансформирани на височината на
главината на конкретни типове вятърни турбини чрез симулации на потока, както е описано
по-горе (често наричани MCP модел: Measure, Correlate, Predict). Един начин за включване на
специфични за дадена местност измервания на вятъра е да се използват отчетените данни
като референтна станция в WASP. Това е изключително полезно, когато няма друга надеждна
референтна информация, или когато трябва да се потвърди прогнозирания потенциал на
вятъра в условия на сложен терен.

15.

ПРОФИЛИ И ИЗМЕРВАНИЯ НА СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА
15.1. Профили на скоростта на вятъра

Неравността на земната повърхност намалява скоростта на вятъра. С увеличаването на
надморската височина, ефектът от неравността отслабва и скоростта на вятъра се
увеличава. Фигура 36 дава представа за възможната форма на скоростта на вятъра в
долната част на атмосферата. Логаритмичният профил изразява разпределението на
скоростта на вятъра във височината (h):

v

v*  h
ln 

 z0 

,
където v е скоростта на вятъра във височината h, v* е скоростта на триене, κ е константата
на фон Карман и z0 е дължината на грапавостта на терена.
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Фигура 36: Профил на измерената скорост на вятъра
Понякога за описание на вятърния профил се използва законът за мощността:
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v2 = v1(h2/h1) ,
където: v2 е скоростта на вятъра във височина h2 и v1 е скоростта на вятъра във височина h1.
Стойността α зависи от елементите на грапавостта на земята и се различава от z0. Повече
подробности за профилите на средната скорост на вятъра, както и за въздушния поток в
ниската част на атмосферата са дадени в раздела, свързан с метеорологията и структурата
на вятъра.
15.2. Измервания на скоростта на вятъра
Оценката на ресурса на вятъра на място изисква данни за възможно най-дълги времеви
периоди на мястото, предложено за инсталиране на турбината. Освен това познаването на
турбулентността на мястото и ротора е от полза за проектирането на вятърната турбина.
Постигането на това изисква кратки интервали между измерванията и пространствено
разпространение на контролно-измервателните точки. Често в практиката времето и
разходите определят дали да бъде извършено такова цялостно проучване.
Измерването на скоростта на вятъра е най-важното от всички измервания, свързани с
оценката на ресурса на вятъра, определянето на характеристиките и прогнозирането на
годишния добив на енергия. От икономическа гледна точка, непостоянствата представляват
финансов риск. Няма друг бранш, в който промените в измерванията на скоростта на вятъра
да са от толкова голямо значение, както е при вятърната енергия. Поради липса на опит, при
много от измерванията на скоростта на вятъра се допуска висока степен на неопределеност,
тъй като не се прилагат най-добрите практики при избора, калибрирането и монтажа на
анемометри и избора на измервателен пункт.
Извършено международно сравнение на периодично калибрирани анемометри показа
колебания до повече от плюс/минус 3.5% при калибрирането на различни аеродинамични
тръби. Това означава 10% несигурност в прогнозите за добива на енергия. При
аеродинамичните тръби според MEASNET (Мрежа за измервания) разликата от
референтната скорост на вятъра е не повече от 0.5%. MEASNET предлага Процедура за
измерване за калибриране на чашков анемометър, специално разработен за приложения,
свързани с вятърната енергия.
Много е важно всеки анемометър, използван за измерване скоростта на вятъра да се
калибрира индивидуално в аеродинамична тръба. Ако обаче събирането на данни трябва да
продължи за известно време, е благоразумно да се извършат калибрирания на място с
помощта на референтен анемометър. Изборът на анемометър е също толкова важен,
колкото и калибрирането. Некачественият анемометър води до високи несъответствия в
измерванията на скоростта на вятъра, дори и да са калибрирани поотделно във вятърен
тунел.
Причината е, че в турбулентен въздух при реални атмосферни условия, анемометрите се
държат по-различно, отколкото във вятърен тунел. Проучванията показват, че някои
анемометри са изключително чувствителни по отношение наклона на теченията, които
възникват в реални условия, дори и при равнинен релеф, в следствие на турбулентните
течения. В условия на комплексен терен, тези ефекти са изключително важни и водят до
надценяване, или подценяване на реалните ветрови условия. Само няколко вида
анемометри нямат такъв ефект.
Друг източник на грешки при измерванията на скоростта на вятъра, е монтирането на
анемометрите. Уредите трябва да са инсталирани така, че максимално да се намалят
смущенията в полето на течението. Същото правило се прилага за предпазване от
светкавици. Важно е хоризонталното монтиране на анемометъра да бъде извършено
прецизно, за да се избегне накланянето. Успешните примери в измерването на скоростта на
вятъра за период най-малко от една година намаляват значително финансовия риск за
вятърната централа, тъй като съмненията за точно измерване на скоростта на вятъра са
много по-малки от тези при прогнозите чрез модел на теченията.
Необходимо е да се избере място за референтна мачта в рамките на вятърния парк. За
големи вятърни паркове, разположени върху смесени терени, следва да се изберат две или
три такива места. Най-малко едно замерване трябва да се извърши на височината на кулата
на планираните турбини, тъй като екстраполацията между най-ниската и най-високата част
на кулата причинява допълнителни колебания. Ако една от метеорологичните мачти е

70

разположена близо да района на вятърния парк (както М1 и М2, показани на Фигура 37), тя
може да се използва като референтна мачта за скоростта на вятъра по време на
експлоатацията на вятърния парк и за определяне характеристиките на мощността му.
M1, M2: mast in undisturbed air flow
Mref: reference mast in wind farm

Mref

M2
M1

Фигура 37: Възможни местоположения на мачтите за измерване на скоростта на вятъра
преди и след инсталирането на вятърния парк
Ако производството на енергия от дадена вятърна централа е гарантирано с договор,
страните по договора трябва да решат къде да е разположена референтната мачта, а
измерванията и оценките на скоростта на вятъра трябва да се извършат от независима
организация. За събирането на данни за конкретно място, се изграждат една или повече
мачти, в близост до мястото, предложено за издигане на турбините. На мачтата се монтира
набор от инструменти, които записват съответните данни. Всички измервания следва да се
регистрират и данните да се съхраняват или върху лента на място, или да се разтоварват
автоматично в офис на предприемача.
Измерванията на скоростта и посоката на вятъра очевидно са необходими, но също така, за
вътрешни сравнения и допълване на базата с данни, трябва да се запишат и други
метеорологични елементи, каквито са температурата и налягането. Оборудването,
използвано за тези измервания трябва да бъде надеждно и здраво, тъй като ще остава без
надзор за дълги периоди. Необходимо е да се правят измервания на скоростта и посоката на
вятъра най-малко на височина 10 м и на височината на кулата. Ако данните ще се използват
за оценка на неравността на мястото (z0), то следва да се включи замерване на поне още
една височина.
Данните за средна скорост на вятъра обикновено се събират с помощта на чашкови
анемометри, тъй като те са надеждни и относително евтини. Чашковите анемометри често са
с по-добри амплитудни характеристики отколкото тези, използвани в метеорологичните
станции. Посоката на вятъра се измерва с ветропоказатели. Това осигурява твърда скорост
на вятъра и посока. Ако се изискват данни за турбулентността на мястото, тогава е
подходящо триизмерно представяне на данните за вятъра. Това се осъществява с помощта
на витлови анемометри, които не са толкова здрави, или на звукови анемометри, които са
скъпи.
Тези анемометри дават информация както за скоростта, така и за посоката на вятъра.
Данните трябва да се взимат при висока честота, например 20 Hz. Това бързо запълва
магнитната лента и затова обикновено записът не може да тече постоянно. Завъртането на
чашковия, или витловия анемометър, е пропорционално на скоростта на вятъра; това се
измерва посредством променливо напрежение, или чрез серия от импулси. Всички
ротационни анемометри имат праг на началната скорост. Той обикновено е между 0.5 m/s и
2.0 m/s.
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Реакцията на инструмента на промените в скоростта на вятъра се описва чрез константа на
разстоянието, или чрез константа на времето. Константа на разстоянието е дължината на
въздушния стълб, който трябва да премине през главата на анемометъра, за да отговори той
на 63.2% от промяната на стъпката, който зависи от плътността на въздуха. Следователно,
чашковите анемометри са склонни към надценяване на намаляващата скорост на вятъра,
т.нар. „грешка на превишаване”.
Ветропоказателите обикновено са потенциометри. Максималното напрежение сочи север, а
минималното е на около 357 градуса. Така възниква пауза близо до севера на инструмента.
Инструментите често дават грешки от плюс минус 2 градуса, посоките се разминават до 0.3
градуса. Инструментите трябва да се подреждат внимателно, като често това става причина
за възникване на най-големи грешки. Сянката на мачтата влияе на ветропоказателя, затова
мачтата трябва да бъде ориентирана срещу вятъра в най-малко вероятната му посока.
Пълен списък на различните видове анемометри и техните характеристики е представен в
Таблица 16.
Таблица 16: Характеристики на различните видове анемометри
Анемометър

Метод на измерване

Забележки

Чашков

Скоростта на вятъра е свързана
с ротационната скорост на
чашките

Здрав, надежден и (сравнително)
евтин

Витлов

Скоростта на вятъра е свързана
с ротационната скорост на
витлата

Трябва да бъде ориентиран към
посоката на вятъра, но има побърза реакция от чашковия
анемометър. Не толкова здрав,
като чашковите.

Тръби под
налягане

Скоростта на вятъра е
пропорционална на
увеличаването на налягането в
тръбите

Трябва да бъде ориентиран към
посоката на вятъра, бавна
реакция.

Нажежена
жица

Скоростта на вятъра е свързана
с охлаждането на жицата

Много чувствителен и бърз, но
лесно повредим, обикновено
използван във вятърни тунели.

Звуков

Скоростта на вятъра е свързана
с времето на преминаването на
звуковия импулс между
предавателя и приемника

Измерва скоростта и посоката на
вятъра и турбулентните течения.
Труден за калибриране.

Много е важно записването на данните да бъде надеждно. За да стане това е необходимо
уредът, който записва, да бъде добре изолиран от външната среда, особено от дъжда. Много
опити се провалят, поради огромна загуба на данни, вследствие от редица проблеми,
включително проникване на вода и прекъсване на захранването. Повечето перспективни
места за инсталиране на вятърни турбини се намират във враждебна среда, но в наши дни
на пазара съществуват много надеждни системи за записване на данни. Възможно е данните
да се събират от разстояние, например да се получават чрез телефонна линия.
Предимството на този способ е, че данните могат да се следят регулярно и бързо да се
засичат проблеми, възникнали в инструментите. Освен това, някои данни може да са
сгрешени. Внимателното планиране на събирането на данни е съществена част от
разработването на проект, свързан с вятърната енергия.
15.3. Представяне на архивираните данни
Информацията за времето се разпространява ежедневно и безплатно от метеорологичните
служби. За архивирани данни и консултантски услуги обикновено се заплаща. Средната
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скорост и посоката на вятъра често се представят заедно чрез роза на ветровете, както е
показано в примера на Фигура 38. Преобладаващите ветрове през годината във всяка
метеорологична станция лесно се виждат. Данните могат също така да бъдат разделени,
така че да показват сезонните, или месечните колебания на средните ветрове. Като цяло, в
северна Европа преобладават юго-западните ветрове. Може, обаче, да възникнат
значителни сезонни колебания в скоростта и посоката на вятъра.

Фигура 38: Примерна роза на ветровете
Във ветровия режим на южна Европа преобладават сезонните ветрове. Най-студените зими
често се свързват със северни и северо-източни ветрове. Тези колебания могат да се видят в
записите на метеостанцията на скоростта на вятъра и температурата. Метеорологичните
данни от отделните метеорологични станции също може да се представят като таблица на
честотите. Данните, регистрирани от анемометъра в метеорологичната станция, са
разпределени според обхвата на скоростта и посоката на вятъра. Тези данни се представят
за цялата година и за всеки месец във формата на таблица, както е показано по-долу.

Средната скорост на вятъра и най-вероятната скорост на вятъра (обикновено, по ниска)
могат да се представят графично във вид на вероятно разпределение, както е показано на
следващата Фигура. След това данните може да се съпоставят с разпределението на Вейбул
и да се изчисли наличната енергия. Предприемачите могат вече да уточнят критериите, по
които да се направи избор на турбина. Всяка метеорологична станция разполага с данни за
много години, които са достатъчно надеждни, за да се влияят от отделни нерепрезентативни
години.
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Фигура 39: Разпределение на честотата на скоростта на вятъра (измерени данни и изчислено
разпределение)
15.4. Анализ на данните, записани на място
Данните може частично да се анализират в момента, или да се съхраняват за ползване на
по-късен етап, в зависимост от съоръженията и свободата на достъп до мястото на
инсталацията. По принцип данните се записват на всяка минута. Гъстотата на данните
позволява да се оцени повече информация за турбулентните характеристики на мястото.
Данните следва да се контролират качествено, така че да се премахнат ненужните данни, да
се калибрират измерванията и да се проверят променливите данни. След това се анализират
останалите данни, така че да дадат 10-минутни средни стойности през целия ден, за всеки
ден от годината, тъй като това ще покаже какви са сезонните колебания.
Някои изследвания предполагат, че са необходими поне 8-месечни данни, за да се гарантира
задоволителна оценка на годишния ресурс на вятъра. Други изследователи смятат, че
ресурсът на вятъра през зимния период е най-важен, тъй като съвпада с пика на
електропотреблението. Данните могат да се сортират според посоката на вятъра, или общо в
отделни сегменти. Преброява се сумата от измерванията във всеки сегмент и данните се
скицират като част от общия брой измервания с цел получаване разпределението на
честотата.
От тези данни могат да се определят средната скорост на вятъра и най-вероятната му
скорост. Може да се получи и разпределението на енергията във вятъра (пропорционално на
скоростта на вятъра на трета степен). Данните може да бъдат представени и като вероятност
за скорост на вятъра, по-висока от определена скорост, обикновено равна на нула, u>0. Тези
данни обикновено се съпоставят на двумерното разпределение на Вейбул, с двата
параметъра k и c, получени чрез техники от вида на методите на момента, най-малко
подходящите квадрати и други. Доказано е, че двумерното разпределение на Вейбул до
голяма степен дава точни данни за вятъра.. Изразява се като:
k 1

k U
p(U )   
cc

 U k
exp     ,
 c 

(3.1)

където p(U) е разпределението на вероятната гъстота на средната скорост на вятъра U, c е
параметърът на мащаба (с единици на скоростта), и k е параметърът на формата
(безразмерна величина).
Когато k=2 разпределението се намалява до разпределение на Рейли, а когато k=1 се
намира експоненционалното разпределение. Това са специални случаи на разпределението
на Вейбул (Фигура 39: Разпределение на честотата на скоростта на вятъра (измерени данни
и изчислено разпределение) 39). В по-голямата част на северна Европа факторите k са
близки до 2. Разглеждайки първата част на уравнението 3.1, може да се каже, че
параметърът на мащаба с е тясно свързан със средната скорост на вятъра на даденото
място, тъй като:
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1
U  c 1  ,
k



(3.2)

където Γ(•) е завършена гама функция. Също така,

n
U n  c n1  ,
 k

и така се получава:

3
U 3  c 31 
 k

(3.3)
След това се получава наличната плътност на мощността E (във Watts/m2):

1
3
E  c 31 
2
 k
(3.4)
2
Докато факторът на формата k е свързан с променливостта на вятъра σ чрез

2
1
 2  c 2 1   2 1 
 

k



k 

(3.5)
От друга страна, много е важно да се знае, че събраните данни са представителни, т.е. че
годината не е непременно с много вятър, или безветрена. За да сме сигурни, се нуждаем от
данни за период от около 10 години. Очевидно това не е практично за едно място. Възможно
е, обаче, да се сравнят данните от мястото с метеорологичните данни от някое съседно
място и да се приложи някоя от методологиите измерване-съпоставяне-прогноза (ИСП),
(Measure-Compare-Prognose, MCP), така че да се допълни базата с данни за 10 години.
Съществуват редица методи ИСП като:
1. Съпоставяне – извличане на параметрите на Вейбул от мястото, където се извършва
измерването и от референтно място и тяхното съпоставяне за периода на измерване,
след което прилагане на съпоставянето и за останалите представителни данни.
2. Изчисляване фактора на скоростта на вятъра между мястото на инсталацията и
референтно местоположение в процеса на измерване и за всяка посока на вятъра.
3. Прилагане на непрекъснати функции за всички измерени данни за даден период и
използването им за останалата част от реферираните данни.
След като се установи дългосрочното разпределение на честотата, кривата на мощността на
турбината може да се съпостави с данните за вятъра, за да се получи разпределението на
честотата на енергопроизводството. То е равно на очакваното годишно производство на
енергия от централата. Данните може да се проверят за различни видове и конфигурации
турбини с цел оптимизиране на резултатите.

ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

16.

Годишното производство на енергия от дадена вятърна турбина е най-важният икономически
фактор. Колебанията в определянето на годишната скорост на вятъра и кривата на
енергията допринасят за общата променливост на прогнозното годишно производство на
енергия и водят до по-висок финансов риск. По-надолу е показан начинът за изчисляване на
годишното енергийно производство (ГЕП). Годишното производство на енергия може да се
изчисли с помощта на следните два метода:


Хистограма на скоростта на вятъра и кривата на енергията.



Теоретично разпределение на скоростта на вятъра и кривата на енергията.

16.1. Изчисляване на ГЕП посредством хистограма на скоростта на вятъра
Когато има направена хистограма на скоростта на вятъра, може да се изчисли ГЕП, чрез
калкулация на база на хистограмата (Фигура 40) и на кривата на енергията (Фигура 41Фигура
41). Броят на часовете за всяка клетка се разделя на съответната произведена енергия от
нея. Тези стойности се събират, за да дадат годишното енергийно производство. Трябва да
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се отбележи, че има минимална и максимална скорости, при които турбината не работи.
Поради това, тези клетки се изключват от общата сметка.

Фигура 40: Пример за хистограма на измерената скорост на вятъра (v[i]=10.25 m/s; t[i]=275 h)

Фигура 41: Пример за крива на измерената енергия при стандартна плътност на въздуха
(1.225 кг/м³)

(p[i]=345 kW; v[i]=10.25 m/s)
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Фигура 42: Пример за определяне на енергията в дадена клетка i (E[i]=95 MWh)
i n

Крайното производство на енергия за една година (ГЕП) (Фигура) е: E 

 P[i ]* h[i ]
i 1

16.2. Калкулиране на ГЕП посредством теоретично разпределение на скоростта на
вятъра
Когато разпределението на скоростта на вятъра на мястото на инсталацията е неизвестно,
може да се изчисли хистограма от известна или изчислена средна скорост на вятъра. Както
беше споменато преди, за изчисляване на скоростта на вятъра се използват основно два
варианта на теоретично разпределение: разпределението на Вейбул, който използва
параметър на формата и мащабен параметър и разпределението на Рейли, което е подобно
на разпределението на Вейбул с фактор на форма две (обикновено се предпочита, тъй като
параметърът на формата често е неизвестен).
Разпределението на Рейли се представя като:

F (v )  1  e

  v
   
 4 v 

2

където F(v) е кумулативното разпределение на Рейли за скоростта на вятъра и v е средно
годишната скорост на вятъра на височината на турбината. Следователно, годишното
производство на енергия е:
 Pi 1  Pi 


2

 F ( v )  F ( v ) 
N

ГЕП  876 *
0

i 1

i

i 1

където N е броят клетки, vi е скоростта на вятъра v в клетката i, и Pi е средната изходяща
можност в клетката i.

17. ФАКТОРИ НА МЯСТОТО, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ИЗБОРА НА
ПЛОЩАДКА
Окончателният избор на площадка с оптимални условия за инсталиране на вятърна
централа зависи от много фактори. Те включват:
 Достъп до мрежата;
 Пътна обезпеченост;
 Местни екологични показатели, включително класификация на повърхността;
 Близост до населени места;
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Въздействие на шума;
Смущения в телевизионните и радио сигналите и т.н.

Разполагането на вятърните централи и съответните климатични условия са едно от
големите предизвикателства пред инженерите. Лошият достъп до мястото на разполагане на
централата може да затрудни доставката на тежкото оборудване, голите скали може да
направят невъзможно заземяването, дъждът и мъглата може да доведат до пропускане на
вода в кабелните системи и муфи. С увеличаването големината на вятърните турбини,
възникнаха и други важни въпроси, свързани с разположението на трансформатора и
напрежението на генератора. Конкретно за електрическите системи на вятърните паркове,
много важен е изборът на напрежение на разпределителната система на площадката.

Достъпност на площадката
Строителството и експлоатацията на вятърна енергийна централа изискват използване на
тежко оборудване за подготовка на площадката, транспортиране на строителни материали и
компоненти на инсталацията, издигане на турбините и електрическите стълбове и кули. Ето
защо е възможно проектите за вятърни централи да окажат отрицателно влияние върху
локални пътища, проектирани за оскъден трафик или лекотоварни превозни средства. Може
да се наложи съществуващите пътни платна да се построят наново, или да се подсилят, така
че да поемат безпроблемно допълнителното натоварване, а също така да се увеличи и
честотата на планираната поддръжка на тези пътища.
Строителството на нови пътища по планински или хълмисти склонове с цел осигуряване на
достъп до била и върхове също създава предпоставка за ерозия, която може да нанесе
трайни визуални промени в района на инсталацията. Следователно, намаляването на
нуждата от пътища по време на разработването на проекта, намалява инфраструктурните
разходи, ерозията и проблемите с качеството на водата, както и визуалните въздействия
върху околната среда. Използването на товарен въздушен транспорт за пренасяне на
компоненти на турбините и инсталацията, както и за по-сериозните дейности, свързани с
поддръжката, до голяма степен намалява големината и изграждането на пътища в
отдалечените райони и визуално чувствителните територии. Също така, това би намалило
негативните последствия върху обществените и местните пътища и би позволило по-бърза
инсталация, но е скъпо и може да се окаже неприложимо при по-големи турбини.
Препоръчва се да:





18.

Се използват техники за строителство и поддръжка, които не изискват наличие на
пътища, с цел да се намали временната или постоянна загуба на земя;
Се ограничи движението на превозни средства до съществуващи достъпни пътища;
Се намали броя и широчината на новите пътища и да се избягва, или ограничи рязането
и запълването;
Се строят нови пътища, които да следват максимално съществуващите очертания.

Присъединяване към електроенергийната мрежа
18.1. Обществена електропреносна и разпределителна система

Вятърните турбини обикновено се разполагат в селски или планински области, в които
електрическата връзка с най-близката електрическа подстанция може да бъде слаба и
местното потребление на електроенергия да е много по-малко от капацитета за
производство на енергия от вятъра. Един от начините за определяне „силата” на
електрическата мрежа е чрез т.нар. „ниво на късо съединение”, т.е. измерване на
максималното количество електричеството, което ще протече, ако възникне късо съединение
в мрежата. В края на далекопровода, нивото на късо съединение е много по-ниско отколкото
в центъра на мрежата, например в градовете, или в промишлените паркове.
На място с висока променливост в мрежата, вятърните турбини могат да причинят
достатъчно сериозно смущение за местните потребители. Поради тази причина, понякога се
налага да се подсили мрежата, или вятърните турбини да се присъединят към по-отдалечена
мрежа с по-високо напрежение. Това ще увеличи разходите. Преносните системи с по-високо
напрежение, например 400 kV, или 275 kV, имат високи нива на късо съединение. Общо
правило е, че колкото е по-ниско напрежението на мрежата, толкова по-слаба е системата.
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Напрежението в разпределителната система в селските райони на повечето европейски
страни е 132, 33 и 11 kV. Най-голяма е мрежата 11 kV, но тя поема производство от 1 до 3
MW.
Терминът Обществен електроенергиен доставчик (ОЕД) се използва за компания, която
стопанисва местната електроенергийна мрежа (в повечето случаи той е синоним на
Регионална електроенергийна компания – РЕК). Общественият доставчик отговаря за
безопасното и икономично функциониране на системата и е задължен да поддържа
задоволително качество на снабдяването на потребителите на системата, като това не са
задължително купувачите на електроенергия, произведена от вятърните турбини.
Общественият доставчик трябва да бъде информиран за предложената схема на по-ранен
етап.
Инженерите на обществения доставчик ще извършат начални проучвания, за да удостоверят
техническата възможност за изпълнение на проекта и след това ще определят разходите за
свързване, което може да се окаже определящо за предприемането на проекта въобще
(Общественият доставчик може да взима такса за тази услуга). Цената ще зависи от
големината на инсталацията, отдалечеността от най-близката точка на свързване и
напрежението на връзката. Последното може би е най-важно, тъй като разходите по
присъединяването може да направят малки проекти, отдалечени от системата, напълно
неефективни.
В селските и планински области е голяма вероятността най-близката точка на свързване към
местната електрическа мрежа да е въздушна, а не подземна. Върху пилона, или кулата
обикновено има номер, който ще помогне на инженерите на обществения доставчик да
локализират предложената площадка на картата на системата, след което ще имат
възможност да определят напрежението на кабела. Всяка въздушна двужична
електропроводна линия издържа еднофазна система и при инсталиране на генератори,
трябва да се подсили.
18.1.1. Проект за присъединяване
Правилното техническо и икономическо проектиране на токоприемника на вятърната
централа и нейното присъединяване към електрическата мрежа е многообхватен процес на
оптимизиране, който изисква обширен опит от страна на проектанта/инженера, както и
наличие на съвременни изчислителни уреди, които да позволят намирането и
документирането на правилното решение.
На този етап трябва да се решат няколко важни въпроса, а именно:










Напрежение за присъединяване: има голямо значение за определяне цената за
присъединяване. Например, изграждането на нова линия 33 kV ще бъде много по-скъпо,
отколкото присъединяването към съществуваща мрежа 11 kV; от друга страна,
изграждането на нова линия 11 kV може да струва повече, отколкото изграждането на
нова линия 33 kV за вятърна централа с една и съща мощност.
Напрежението, необходимо за електроразпределението в самата вятърна централа.
Разполагане на трансформаторите и вятърните турбини.
Заземяване: електрическите инсталации трябва да бъдат адекватно заземени, за да се
гарантира защитата на хората и оборудването от къси съединения или възникване на
токови удари и за да се отговори на изискванията на наредбите за електроснабдяването
и безопасността на работа. Това е сложен въпрос, който не трябва да се подценява.
Защита: вятърните турбини, или вятърният парк трябва да бъдат оборудвани, така че да
могат автоматично да се изключат в случай на късо съединение в мрежата. По същия
начин, мрежата трябва да има защити против евентуални къси съединения в самата
вятърна централа.
Измерване: електроенергията се измерва в мястото на свързване към локалната мрежа.
Електромери се инсталират както за енергията, която се изнася, така и за тази, която се
внася (в случай на липса на вятър), както и за реактивната мощност. Точността на
измерването и разходите за него нарастват с големината на вятърната централа.

Обикновено, цялостното оборудване на вятърната централа се определя въз основа на
оптимизирането на производството по отношение разположението на отделните турбини и
тяхната достъпност – т.е. инфраструктурата. Големината на мрежата е много важен

79

параметър и в зависимост от характеристиките на електрическото оборудване –
трансформатори, кабели, изолатори, прекъсвачи и др., се проектира трасе на базата на
основните електрически изисквания и направените изчисления за условията за
присъединяване
В края се оценяват общите загуби за целия жизнен период на проекта, за да се види дали
използването на оборудване с по-малки загуби може да бъде оправдано от икономическа
гледна точка. Изчисляването на загубите се основава на производствения профил на
вятърната централа, калкулиран на базата на параметрите на Вейбул и на кривата на
мощността на конкретните вятърни турбини.
18.2. Други фактори, оказващи влияние върху избора на място
Вятърните централи имат няколко важни екологични предимства пред конвенционалните
централи, работещи на въглища, нефт или природен газ; а именно, те не използват гориво,
не отделят вредни вещества в атмосферата, парникови газове, или токсични отпадъци и не
консумират вода или други ограничени ресурси. Независимо от това, вятърните централи
пораждат известни безпокойства по отношение на околната среда и общността в района на
централата. Например, те издават шум и се натрапват визуално на живущите в
непосредствена близост. Също така е възможно да породят смущения в хабитатите на
дивите животни, както и нараняване и смърт на птиците.
За щастие, независимо от допуснатите в миналото грешки, тези и други потенциални
проблеми вече не представляват сериозно препятствие пред развитието на вятърната
енергия в повечето случаи. С внимателно проучване, правилно планиране и ранни и чести
консултации със засегнатите общности, предприемачите могат да определят и потърсят
решение на най-сериозните проблеми, преди да се направят значителни инвестиции в нови
проекти в областта на вятърната енергия. Електроснабдителните дружества, държавните
агенции, екологичните организации и др. трябва да работят съвместно с предприемачите, за
да се гарантира прилагането на ефективни стратегии.
В общ интерес на предприемача и на обществото е процесът на избиране на място на
проекта да се извършва по законен, отворен, честен и безпристрастен начин. В някои случаи
резултатът от процеса може да бъде отказ от предложеното място за инсталиране на
вятърна централа. В други случаи може да се окаже, че проблемите не са сериозни, или има
възможност да се вземат конкретни мерки, които да ги разрешат.
18.3. Въпроси, свързани с местните общности
Строителството и експлоатацията на вятърни централи включва много от дейностите, които
включва и строителството и експлоатацията на конвенционални централи, в това число
строителство на пътища, разчистване на земни терени, камионен трафик и изграждане на
преносни линии. Подобни дейности, очаквано понякога пораждат недоволство у местните
жители. Освен това, вятърните проекти предизвикват и специфични въпроси, най-вече
свързани с визуалното въздействие и шума.

Съображения, свързани със земеползването
За разлика от повечето централи, проектите, вятърните централи са по-скоро натрапчиви,
отколкото трудоемки. Необходимата площ за изграждане на вятърна централа за 1 MW
надвишава площта
на повечето други енергийни технологии. Същевременно обаче,
независимо че оборудването на вятърната централа може да се разпростре върху голяма
географска площ и да има голяма сфера на влияние, физическият „отпечатък” покрива
сравнително малка порция от тази земя. Вятърно съоръжение от 50 МW, например, може да
заема площ от 1 500 акра, но действително заетата от съоръженията площ може да бъде
само 3 до 5% от общата площ, като останалата част може да се използва за други
съвместими дейности.
Производството на енергия от вятъра е ограничено в райони, където климатът осигурява
сравнително дълги периоди със силни и постоянни ветрове, ето защо проектите за вятърна
енергия се осъществяват основно в селски и сравнително открити местности. Тези земи
често се използват за селско стопанство, паша, рекреация, панорамни местности, хабитати
на диви животни, управление на гори и сезонни водохранилища за борба с наводненията.
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Развитието на вятърната енергия обикновено се съвместява с използване на земята за
аграрни цели и паша.
Въпреки че тези дейности може да бъдат прекъснати в процеса на изграждането на
централата и по време на експлоатацията на централата може да бъде намалено само
интензивното селско стопанство. Изпълнението на проекти, свързани с вятърната енергия,
може да окажат влияние върху други употреби на мястото, или на заобикалящия регион.
Някои паркове и местности за рекреация, посветени на опазването на дивата природа, найвече на птиците, може да бъдат несъвместими с проекти за вятърна енергия.
Други използвания на земята, като резерват, за управление на растежа или рекреация, която
не е свързана с дивата природа, може да бъдат съвместими, в зависимост от пречките,
ефекта върху ресурсите от регионално значение и др. Променливите, които могат да
определят въздействието върху земеползването са: топографията на местността;
големината, броя, мощността и разстоянията на турбините; разположението и вида на
пътищата; дали спомагателните съоръжения са обединени, или разпръснати; дали
електропреносните линии са въздушни или подземни.
18.4. Визуални въздействия
Вятърните турбини са структури с натрапчива визия. Съвременните вятърни кули се
извисяват на 30 до 90 метра над земята, без да се смятат перките на ротора, които може да
достигнат до 90 метра в диаметър. Също така, често турбините са разгърнати в редици по
дузина и повече машини, разположени по открити хребети и върхове. Дали визуалното
въздействие на вятърните турбини поражда оплаквания, отчасти зависи от мястото, където
са разположени.
В множество аграрни области на САЩ, предприемачите не са срещнали почти никакви
проблеми при спечелването на съгласието на местните общности за изпълнението на
проектите за вятърна енергия. Това има своето обяснение, отчитайки факта, че до средата
на 20 век вятърните мелници са били често срещани из фермите в Америка. Допълнително
помага и това, че земевладелците често получават директни облаги от проектите за вятърна
енергия, тъй като получават рента за използването на земята им и такси, изплащани от
собствениците на централите. В други населени места съгласието на общността може да се
окаже сериозен проблем.
Понякога предложенията за инсталиране на вятърни централи в близост до населени места
са срещали силен отпор от страна на собствениците на къщи и строителни предприемачи.
Говори се, че жителите - противници на проекта за вятърна енергия Корделия Хилс,
североизточно от Сан Франсиско, не са искали да виждат вятърни турбини наоколо,
независимо че хълмът, избран за инсталиране на турбините вече е имал разположени
множество електронни релета и преносни линии. Излишно е да се споменава, че
разполагането на инсталации за производство на енергия от вятъра в близост до национални
паркове или природни резервати може да породи оплаквания и недоволство от страна на
местните екологични организации и активисти.
Независимо от средата, недоволството може да се намали, като се правят вятърни турбини с
по-ненатрапчив и приятен външен вид. Например, цилиндричните кули се възприемат
естетически по-лесно, отколкото решетъчните стълбове и, отчасти поради тази причина, те
са предпочитани от повечето инвеститори във вятърна енергия.
В съчетание с
минималистичния дизайн на някои от модерните вятърни турбини, цялостният ефект може да
се приеме дори за атрактивен.
Особено внимание трябва да се обърне на подреждането на вятърните турбини. Добре
направената подредба дава вид на целенасоченост и ефективност, докато разпръснатите на
случаен принцип турбини създават впечатление за безцелност и безпорядък. Следването
на контурите на хълма ще направи линията на вятърните турбини преливаща по-лесно в
околната среда. Вземането на мерки за избягване оставянето на белези върху земята от
грозни пътища е толкова важно, колкото и премахването на ненужния безпорядък чрез
зариването на преносните линии и скриването на сградите и другите структури зад редове от
зеленина.
Използването на визуални симулации е ценен инструмент за оценка на потенциалното
въздействие от проекта върху визуално-чувствителните ресурси. Оценката на тези
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симулации позволява на предприемача, институциите, които издават разрешенията и
обществото, да видят мястото каквото е и промените, които ще настъпят с изпълнението на
проекта. След като видят симулациите, заинтересованите страни могат да вземат участие и
отношение относно окончателния проект, така че потенциалните въздействия да се сведат
до минимум.
Провеждането на образователни и информационни кампании сред местните общности също
може да намали съпротивата във връзка с естетическата страна на проектите, свързани с
вятърна енергия. Например, съществува тенденция хората, които минават покрай вятърна
централа да забелязват няколкото неработещи машини, но не и болшинството работещи.
Това може да накара хората да мислят, че вятърната технология не работи. Обяснявайки на
хората, че е нормално някои турбини да се спират в дадени моменти (поради колебания във
вятъра или във връзка с поддръжката на парка), този проблем може да бъде преодолян.
18.5. Шум
Хората, които живеят в периметър от няколко километра от голяма ветроенергийна
централа, или на няколко стотин метра от малка централа или отделна турбина са засегнати
от шума, който се произвежда от турбините. Независимо, че този шум не е толкова силен на
тези разстояния – обикновено, турбина от 300 kW произвежда по-малко шум на 120 м, от
шума, който произвежда светофар на 30 м отстояние – той е достатъчен, за да се чува в
къщите и може да бъде особено смущаващ през нощта, когато шумовете от трафика и
домакинствата е сведен до минимум (Таблица 17).
Таблица 17: Обичайни нива на звуково налягане
Разстояние,
Нива на звуково
м
налягане, db
Източник
Праг на болката

140

Корабна сирена

30

130

Реактивен двигател

61

120

Товарен влак

30

70

Прахосмукачка

3

70

Магистрала

30

70

100

57

Голям трансформатор

61

55

Вятър в дърветата

12

55

Светофар

30

50

Малка вятърна
(10кВт)

турбина

Стандартна къща

50

300 кВт вятърна турбина

150

45

Турбина USW 56-100

243

45

Мек шепот

2

30

Звукозаписно
спалня
Праг на чуване

студио/тиха

20
0

Източник: Gipe, Wind Energy Comes of Age, стр. 375
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При планирането на проект, свързан с вятърни турбини, трябва много внимателно да се
обмисли шума, който може да се чува извън близките къщи. Вътре нивото на шума е
вероятно да е по-ниско, дори и при отворени прозорци. Предвиждането на шума, който ще се
произвежда при духането на вятъра от турбините към къщите, обикновено оценява
потенциалното шумово въздействие. След това той се сравнява със съществуващия в
района фонов шум, когато не работи вятърната централа.
Разработените в някои страни закони за устройство на териториите по отношение развитието
на вятърната енергия, засягат този проблем като конкретизират пречките и допустимите нива
на шум за минимизиране нарушаването на спокойствието на хората, живеещи в околността.
Например, в Палм Спрингс, е забранено разполагането на вятърни турбини по-близо от 370
м от най-близкото жилище, хотел, болница, училище, библиотека или дом за
възстановяване, освен, когато топографията на мястото позволява да се направи
изключение. В установените разстояния позволеният шум трябва да не надвишава 55
децибела, приблизително колкото е нивото на шума при духане на вятъра през дървета на
отстояние от 15 м.
Съществен напредък е постигнат по отношение намаляването шума от турбините, в
сравнение с първите машини, инсталирани в началото на 80-те години на миналия век.
Днешните по-големи машини произвеждат по-малко шум (на единица произведена енергия),
отколкото по-малките машини, които са били заменени, отчасти поради по-ниските скорости
на ротора и прецизния дизайн и производство на носещата повърхност на перките и задните
ръбове. Може да се обобщи, че съобразяването с минималните разстояния и намаляването
на шума би елиминирало вероятността да има засегнати от шума на вятърните турбини
жители.
Електромагнитно въздействие (EMI)
Електромагнитното въздействие е разпадане на електромагнитните сигнали, използвани в
комуникационните технологии, включително радио, телевизия и микровълни. Това е въпрос,
дискутиран като потенциален проблем във връзка с някои аспекти на производството на
енергия от вятъра, основно по отношение на въртящите се перки на вятърните турбини и
изключително високото напрежение на електропреносните линии. Перките на турбините найлесно отразяват телевизионните сигнали в обхват UHF,
например телевизионните
приемници в радиус от 5 км (UHF) или 6/5 км (VHF) от турбина Степента на вмешателство
зависи от материала на перките, местоположението на турбината по отношение трасето на
сигналите и големината на турбината.
Смущения в радио приемниците на FM сигнали не са регистрирани. Микровълновите
релейни станции често се разполагат на отдалечени хълмове и в провинциални райони. Тези
станции разчитат на безпрепятствени трасета за техните сигнали и следователно могат да
бъдат засегнати от вятърните проекти, които смущават коридорите, по които се пренасят
радио сигналите. Освен това, електрическите вериги в турбините, ако не са инсталирани и
поддържани правилно, могат да излъчват електромагнитни сигнали (шумове). Ето защо е
необходимо да има постоянен контакт с операторите на микровълновите станции, за да се
избегне вмешателство от страна на вятърните проекти.
Избягване на райони със запазена дива природа и други чувствителни екосистеми

19.

Птици

Потенциалното въздействие на развитието на вятърната енергия върху дивата природа и
териториите с дива природа привлича вниманието в последните години. Въпросът е засегнат
за първи път в края на 80-те години на миналия век, когато откриват, че вятърните турбини и
високоволтовите електропреносни линии в превала Алтамонт в Калифорния са причинили
смъртта на птици, сред които златни орли и червеноопашати ястреби, които са под
федерална защита. Откритието предизвиква опозиция спрямо проекта от страна на някои
екоактивисти и загриженост на Американската федерална служба за защита на дивата
природа, която отговаря за изпълнението на федералните закони за защита на видовете.
Оттогава се наблюдават проблеми и в други райони. Съобщава се за убити птици от
вятърните централи в Тарифа, Испания (един от двата най-големи пункта на миграцията на
птиците през Средиземно море), както и в различни вятърни централи, разположени в
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северна Европа. Благодарение на тези инциденти природозащитните среди в Америка и
Европа научиха повече за потенциалните въздействия върху околната среда на вятърната
енергия. В дългосрочен план, обаче, проблемът с птиците не е ясен.
Изглежда възможно сериозните конфликти да се ограничат основно в районите на голямо
съсредоточие или миграция на птици (както е в Тарифа), или където са засегнати защитени
видове (както е в Превала Алтамонт). Това, обаче, може да включва малко на брой
територии, тъй като една от отличителните черти, характеризиращи доброто място за
разполагане на вятърна централа, може да е предпочитано място и от птиците. Например,
планинските проходи често са ветровити, тъй като те предоставят канал на ветровете,
пресичащи планинската верига; поради същата причина, те често са предпочитан маршрут
от мигриращите птици.
Това, че птиците многократно посещават конкретни райони, не означава задължително, че по
тези места не трябва да се строят вятърни централи. При вземането на такова решение
трябва да се съобразят няколко фактора. Единият е, дали има голяма вероятност да настъпи
конфликт между птиците и вятърните турбини. Изучаването на числеността и навиците на
птиците може да покаже каква е вероятността от сблъсък на птиците с перките на вятърните
турбини.
Друго съображение е вероятното влияние на смъртните случаи и наранявания върху
популациите на местните птици. Най-добрият вариант е, при който няма убити птици, но това
няма да важи за много случаи. По-научно издържан стандарт за измерване силата на
въздействието може би е дали смъртните случаи ще доведат до намаляване на популацията
или до значително нарастване на общата смъртност на засегнатите видове.
Ако предварителните проучвания покажат, че проектът, свързан с производството на енергия
от вятъра, е малко вероятно да нанесе сериозни щети на популациите на птиците, може би
ще е необходимо да се направят допълнителни проучвания, които да потвърдят това
заключение. Това може да включва мониторинг на популациите на птиците и техните навици
преди началото на проекта, след което едновременно да се наблюдава контролираната
територия и ветроенергийната площадка по време на строителството и началото на
експлоатацията. В някои случаи оперативният мониторинг може да продължи в течение на
много години.
Признавайки потенциалната сериозност на въпроса с птиците, ветроенергийната индустрия
си сътрудничи с различни национални/регионални агенции и екологични организации за
разработването на подходящи програми за изучаване на птиците и насоки за определяне
местоположенията на площадките за разполагане на вятърни централи. Независимо, че
неразбирателствата са неизбежни, всички страни признават общия си интерес от успеха на
вятърната енергия както в Европейския съюз, така и в САЩ, без да се нанасят сериозни щети
на птиците и останалата дива природа.

20.

Местообитания на дивата природа

Според някои изследвания, птиците и другите диви животни избягват да гнездят, или да
ловуват в непосредствена близост до вятърните турбини. Освен това, дейности като
строителство на пътища и прочистване на дървета могат да разрушат местообитанията и да
позволят появата на нежелани видове. Проблемът допълнително се усложнява от факта, че
някои от най-перспективните площадки за вятърни централи са разположени в отдалечени,
планински райони, които са местообитания на много и различни видове растения и животни.
Поради тези съображения, някои екологично-чувствителни територии (дори и да не попадат
под изричната защита на национални или регионални закони) трябва да останат забранени
за ветроенергийни проекти. В други случаи, обаче, може да съществуват варианти за
смекчаване или компенсиране на възникналите въздействия върху хабитатите. Например,
предприемачите могат да инвестират в засаждане на дървета, или създаване на
местообитания на видовете, прогонени от ветроенергийните проекти. Необходимите мерки,
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ако са приложими, зависят от конкретното място и засегнатите видове, и трябва да се
съгласуват със съответните национални или регионални агенции и екологични организации.
Културни и палеонтологични съображения
За дадени видове културни ресурси, физическото разполагане и околността в района на
мястото на ресурса, допринасят материално за неговата стойност. В този случай областта на
потенциално въздействие може да включва територии в доловимо или видимо разстояние от
чувствителния ресурс.
Например, ветроенергийните централи често се разполагат по
планинските била и могат да бъдат в близост до бреговете на големи водни басейни.
Местните хора използват тези територии за традиционни или религиозни церемонии. Ето
защо, по време на проектирането и изпълнението на проекта трябва да се избягват и опазват
места, разполагащи с културни и изкопаеми ресурси.
Развитието на вятърната енергия в подобни територии има по-голям потенциал за
въздействие върху мащабни надземни културни ресурси. Сферата на потенциално
въздействие може да се разшири само с няколко десетки метра, или до четвърт километър и
повече. Това въздействие най-вероятно ще се свързва с дългогодишни територии за
събиране на ресурси, забележителности, или свещени места и части от релефа.
Въздействията върху културните ресурси в тези територии може да включват също и
съображения за нарушаване на традиционни практики, в следствие на шума и визуалните
промени.
Степента на потенциално въздействие варира според топографията, вегетацията,
големината на площта на ресурса и наличието или липсата на други проекти. От друга
страна, местоположенията на повечето вятърни кули и свързаните пътища за достъп,
преносни линии и структури за поддръжка обикновено могат да се уточнят в процеса на
проектиране, за да се избегне въздействието върху известни повърхностни или подземни
културни и изкопаеми ресурси.

21.

Планиране на проекти, свързани с вятърната енергия

Полезно при процедурата за избор на място е, ако общностите – градове или окръзи, имат
влезли в сила поправки в зонирането по отношение на вятърните централи и за всеки вид
зона (търговска, промишлена или аграрна) съществуват стандарти в следните области:






Размер на вятърната турбина, включително максимален размер на ротора, минимална и
максимална височина, височина на кулата и т.н.
Инсталиране и проектиране, включително кулата и ротора, електрическата безопасност,
предупредителни знаци и достъп до кулата.
Разполагане, включително пречки по отношение границите на централата и съседните
съоръжения, естетически вид (цилиндрични или решетъчни кули) и др.
Съображения, свързани с нарушаване на обществения ред, като шумови регулации и
вмешателство в радио и телевизионното предаване.
Други регулации, включително застраховка, обществен достъп до централата,
изисквания за ремонт, поддръжка и извеждане от експлоатация.

Някои местни агенции, осъзнавайки потенциала за производство на енергия от вятъра,
формално са определили територии с вятърни ресурси (WRAs) в техните планове, с цел да
се улесни разрешаването и развитието на производството на енергия от вятъра в
предпочитани места. Те са изготвили карти на тези райони, даващи информация за
скоростта и продължителността на вятъра, топографските особености, характеристиките на
мястото, съществуващите пътища и съоръжения, потенциално чувствителните
земеползвания и пр. По този начин те предоставят на предприемачите директни насоки къде
и как да разположат вятърните централи, така че те да бъдат в унисон с установеното
земеползване и околната среда.

22.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА АТЛАС НА ВЯТЪРА
И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО МУ
Когато има направени редица измервания върху дадена територия, е интересно тези данни
да се използват за оценка на потенциална на вятъра, разглеждайки територията в нейната
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цялост, а не само като координатна мрежа. Описаната по-долу методология води до оценка
на потенциала на вятъра за голяма територия, без ограничения в големината ѝ. Тя бе
успешно използвана за предвиждане на потенциала на вятъра в Гърция, като бяха
постигнати задоволителни резултати при резолюция от 150 м за цялата страна.
Методът за изчисление, разработен от CRES извършва интерполативна процедура, която
взема като изходни данни значително количество измервания и дава прогноза за произволна
точка от разглежданата територия. Процедурата по измерването е извън обхвата на
интерполационния метод, тъй като съществуват достатъчно данни за вятъра, обясняващи
ефекта на мезометеорологията.

Описание на методологията
Методологията се основава на предположението, че вятърният поток в големи височини е
невискозен, свободен от въздействието на повърхностния граничен слой, управляван от
метеорологичните механизми. От друга страна, феномените на граничния слой
преобладават в близост до повърхността. Там общото действие на топографията и
граничния слой е достатъчно, за да определи скоростта и посоката на вятъра във всяка
конкретна точка. Накратко, въведен е триизмерен метод за коригиране на границата.
Цялата процедура по изчисляването е двустепенна. Първо, триизмерното пространство,
което се определя от повърхността и достига няколко километра във височина, се анализира
с помощта на закона за запазване на масата. Законът работи, използвайки нормализирани
променливи, налагайки общо гранично условие за горната страна на мрежата. Поради
необходимостта да се покрият много големи географски области, се използва мултиблоков
подход.
Територията се разделя на множество блокове, всеки от които се управлява независимо от
другите (както е показано на Фигура 43 вляво). От първата мрежа се генерира друга мрежа от
блокове, подредени шахматно и свързани със оригиналната мрежа (фиг. 43 – дясно). Тези
две мрежи от блокове се използват едновременно за получаване на окончателни резултати
чрез удължаване, осредняване и интерполация. Вземайки предвид, че резултатите за
потенциалния поток, който е далече от границите, не се влияе от гранични смущения,
процедурата, описана по-горе, предоставя гладко и непрекъснато решение на блоковия
интерфейс. За всяка избрана посока на вятъра се извършват отделни изчисления.

EXTENSION

STAGGERED GRID

INITIAL GRID

Фигура 43: Мултиблоковият моделиращ подход за случай в Гърция (ляво) и пренареждането
(шахматно) на изичслителната мрежа (дясно)
На втория етап се прилага корекция на граничния слой с цел да се приложат вискозните
свойства при изчислението. За това се използва опростен подход, основаващ се на теорията
за граничния слой на равния терен и предположението за непрекъсната грапавина (поради
липса на карти на грапавините). Корекцията се прави точка по точка.
В края на двустепенната процедура се определя окончателно полето на потока, макар и все
още нормализирано със скоростта на вятъра в горния слой. Предположението на
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нормализацията, че скоростта на вятъра на по-висока височина е равна на останалите
стойности, не е същото като да се приеме, че тази стойност е константа. Точно обратното,
знае се, че тя дава сериозни отклонения. На този етап от развитието на метеорологията,
намерението е да се изчисли сростта на вятъра в горната граница. За целта се използват
наличните измервания.
За всяка точка от географската територия, за която са правени измервания, е възможно да се
изчисли средната скорост на вятъра за всяка желана негова посока. С тази стойност и
съответната стойност в изчислителните възли на мрежата може да се предвиди скоростта на
вятъра в конкретна точка, разположена в горната граница. По този начин измерванията се
използват за предвиждане на скоростта на вятъра в точка от мрежата в горната граница.
Интерполацията на тези стойности дава скоростта на вятъра във всяка точка от горната
граница. Нормализираните стойности в цялата географска област и във всяка височина
могат да бъдат превърнати в действителни скорости на вятъра.
Постигнатите досега резултати засега покриват всяка посока поотделно. Използвайки
информация, която е усреднена във времето (функция на вероятната плътност на посоката
на вятъра), също получена в резултат от измерванията, средната скорост на вятъра може да
се изчисли за всяка точка. От този процес също може да се извлекат факторите на
разпределението на формата на Вейбул, които може да представляват интерес за подоброто прогнозиране на производството на електроенергия от вятърните турбини в района.
На Фигура 44Фигура е показана вятърна карта на Пелопонес, т.е. теоретичния потенциал на
вятъра на п-ов Пелопонес, калкулиран въз основа на измервания и симулации, контурни
линии и местни власти.

Фигура 44: Теоретичен потенциал на вятъра на п-ов Пелопонес
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ЧАСТ V: Малки ВЕЦ
23.

Представяне
23.1. Основни понятия и процеси

Първоизточникът на хидроелектрическата сила идва от работата/движението на водата.
Процесът може да се разглежда като вид слънчева енергия като слънцето задвижва
хидроложкия цикъл на Земята и така осигурява движението на водата на планетата. В този
процес атмосферната вода достига до земята под формата на валежи. Част от тази вода се
изпарява, но голяма част от нея се просмуква в почвата или се стича. Водата от дъждовете и
топенето на снега се вливат в язовири, езера, морета и океани, откъдето водата се изпарява
отново.

Фигура 45: Хидроложки цикъл
Водата, която се процежда в почвата, може да се превърне в подземна (подпочвена), като
част от нея също се влива във водните басейни чрез извори и подводни реки. Останалата
част се придвижва нагоре през почвата и се изпарява в атмосферата по време на сухите
периоди. Водните пари преминават в атмосферата чрез изпарение, циркулират и
кондензират в облаците и част от тях се връщат под формата на валежи. По този начин
водният цикъл е завършен. Природата се грижи водата да е възобновяем източник.
Малките ВЕЦ са най-големият доставчик на енергия от възобновяемите източници в
европейски и световен мащаб. На световно ниво инсталираната мощност достига до 47 000
MW с потенциал, икономически и технически, достигащ до приблизително 180 000 MW.
Малките ВЕЦ са най-често руслови ВЕЦ (използват течението на реката), т.е. не използват
допълнително събиране на вода и по този начин не изискват конструирането на големи
бентове и басейни, които в някои случаи са от полза за системата. В световен мащаб няма
консенсус за определение на „малък ВЕЦ”. В различните държави мощността варира между
2.5 и 25 MW, но 10 MW започва да се възприема по-масово и също така е приета от
Европейската асоциация за малки водноелектрически централи (ESHA - European Small
Hydro Association).
Определението за малка ВЕЦ ще се използва по-надоло за всяка централа с мощност до 10
MW. Малките ВЕЦ също могат да бъдат разделени на „мини” - за централи с мощност <
500kW и „микро” с < 100kW. Независимо от формата, която се използва, малките ВЕЦ са
едни от най-щадящите природата форми на производство на енергия, използвайки
възобновяем източник, който не отделя вредни емисии в атмосферата и изграждането им
изисква най-малко промени в околната среда.
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Също така този вид генериране на електричество има потенциала да замени изкопаемите
горива, тъй като за разлика от другите ВЕИ, ВЕЦ могат да произвеждат електричество по
всяко време и не се нуждаят от системи за съхраняване на енергията и резервни мощности.
Това е възможно при периодите на постоянно течение на реката и по този начин тези
централи са конкурентноспособни на централите на твърдо гориво.
23.2. Преимущества на малките ВЕЦ
Малките ВЕЦ са едни от най-икономически ефективните и надеждни енергийни технологии,
който произвеждат „чиста” енергия. По-конкретно - предимствата на водната енергия, които
има пред вятъра, вълните и слънцето, са:


Висока ефективност (70 - 90%), една от найдобрите сред всички енергийни технологии;



Висок фактор на мощността (обикновено
>50%) в сравнение с 10% за слънцето и 30%
за вятъра;



Висока предвидимост, варираща
отчитането на годишните валежи;



Ниско ниво на промяна, изходящото
електричество варира постепенно от ден на
ден, не от минута на минута;



Добра връзка с нуждите на потребление –
през зимата генерираната енергия е наймного;



Централите използват дългосрочна и здрава
технология, системите могат да бъдат
използвани над 50 години.

според

Използването на ВЕЦ е и природосъобразно.
Малките централи най-често са руслови или с
други думи съхраняването на вода е много
малко, обикновено има само бент и малко или
никаква вода не се събира. По този начин
русловите ВЕЦ оставят по-малки отпечатъци
върху околната среда в сравнение с големите
водноелетрически централи.

24.

Основи на водната енергия
24.1. Пад и дебит

Принципът на работа при производството на енергия от вода е да се превърне
потенциалната енергия на количеството вода чрез дебита ѝ, който пада от
определена височина, в електрическа енергия на по-ниско ниво в схемата, където се
намира електрическата централа.
Един от най-важните параметри при това производство на енергия е напорът водата. По
същество бързотечащата вода не е достатъчна за пълноценно производство, освен при
големи централи в моретата и океаните, където се иползват теченията. Следователно два
параметъра се отчитат: напорът на водата (Q) и падът, откъдето тръгва водата (H). В
основни линии е по-добре да има по-голям пад, отколкото напор, тъй като това прави
инсталацията по-малка.
Общият пад (H) е максималната възможна височина за падане на водата от горното ниво на
течение до долното ниво на течение. Реалната височина обаче ще е малко по-малка от
общата, поради загубите, породени от пренасянето на вода в и извън машината.
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Напорът (Q) в реката е обемът вода пренесен през дадено сечение за секунда, измерва се в
м3/сек. За малките инсталации може да бъде разглеждан в литра/сек като 1000л/сек са равни
3
на 1 м /сек.
Според височината централите могат да се класифицират в три категории:
•

с голяма височина: 100 м и повече

•

със средна височина: 30 - 100 м

•

с малка височина: 2 - 30 м.

Тези разделения не са строго определени, но дават сравнителна
категоризация на местата за производство.
Централите могат да бъдат разделени още на:
•

използващи течението на водата;

•

с централа, разположена в основата на бента;

•

вградени в канал или във водоносна тръба.

На практика ВЕЦ с висок пад Н са по-евтини за играждане в
сравнение с тези, които имат малка височина на потока. Това се
дължи на еднаквото количество вода, което постъпва в турбината
и на по-малките по размер станции. В случай на реки със сравнително стръмни наклони на
части от течението ѝ се използва отклоняване на част или на цялата река, след което се
връща обратно след като водата е преминала през турбината. Водата може да бъде
доставена директно в турбината чрез тръба под налягане.
24.2. Сила и енергия
Водните турбини преобразуват водното налягане в механична работа, което се използва за
задвижване на електрически генератор или друг вид електрическа машина. Наличната сила е
пропорционална на височината и напора. Универсалната формула за мощност на каква да е
ВЕЦ е:
P=nρgQH
където:
P е електрическата енергия, произведена от турбинния вал (Ват),
n е хидравличната ефективност на турбината,
ρ е плънтостта на водата (1000 кг/м3),
2

g е Земното ускорение (9.81 м/сек ),
3

Q е обемът (напора) на потока, който преминава през турбината (м /сек),
H е височина на водния пад.
Най-добрите турбини могат да имат КПД от 80 до 90% (по-високо от повечето първични
източници), но тези стойности намаляват с намаляване на размера. Микро ВЕЦ (<100кВ) найчесто имат КПД между 60 и 80%. Ако се разглежда опростен вариант на ефективност от
„водата до проводника” със стойност 70%, тогава формулата от по-горе се опростява до:
P (кВ) = 7 ×

3

Q (м /сек) × H (м)
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24.3. Основни елементи в схемата на малка електрическа централа

Фигура 46: Компоненти на водна централа
Фигура 46 илюстрира типична малка ВЕЦ на средна или голяма височина на течението.
Схемата може да се обобщи както следва:

25.



Водата се отделя от реката чрез изпомпване от преливник;



В този вид инсталации водата може първо да се предвижи хоризонтално до стената
чрез малък канал;



Преди да се спусне до турбината водата преминава през изкуствен водоем, където се
забавя. Това се прави с цел да се уталожат ненужните частици.



Входът на тръбата обикновено се защитава с метални решетки (решетки за боклук),
които филтрират отломките.



Тръба пренася водата под налягане от изкуствения водоем до турбината, която е
свързана с генератора и контролните устройства в станцията.



След като напусне турбината, водата се влива в реката чрез канал.

ТЕХНОЛОГИЯ
25.1. Преглед

Основният елемент в малката ВЕЦ е водната турбина. Всички тези турбини превръщат
енергията от напора на водата във въртящ момент, но според различните обстоятелства се
използват различен вид турбини. Изборът се прави според характеристиките на мястото,
височината и големината на потока, желаната скорост на въртене на генератора и дали се
очаква турбината да работи и на по-ниска скорост на водата.
Съществуват два основни типа турбини – активни и реактивни. Активната превръща
потенциалната енергия на водата в кинетична чрез струя вода, идваща от дюза и
задвижваща витлата на турбината. Реактивната от своя страна използва налягането на
водата, както и скоростта ѝ, за да създаде енергия. Работното колело е напълно потопено и
по този начин и налягането, и скоростта намаляват при излизане от турбината.
В обратния случай при активната турбина витлата се задвижват от струя и се намират във
въздуха. Има три основни такива вида: Пелтон, Турго и двукратна водна турбина, позната
още като Банки. Основните два вида реактивни са осови (с неподвижни – тип пропелер и с
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подвижни – тип Каплан лопатки) и Францис турбини. В Таблица 18 са разпределени в
няколко основни линии според типа и обхвата на напора, при който се прилагат. Тези данни
са приблизителни и зависят от точното проектиране на всеки производител.
Таблица 18: Активни и реактивни турбини
Класификация
според напора

Вид турбина

Активна

Висок (>50м)

Среден (10-50м)

Нисък (<10м)

Пелтон, Турго,
Пелтон с повече
от една дюза

Двукратна турбина,
Турго, Пелтон с
повече от една
дюза

Двуктратна турбина

Францис (спирална
камера)

Францис (отворен
подаващ канал),
Пропелер, Каплан

Реактивна

25.2. Видове турбини, подходящи за малка ВЕЦ
Най-често срещаните могат да се групират в три категории:
•
•
•

Турбини Каплан и пропелер;
Францис турбини;
Пелтон и други активни турбини.

Каплан и пропелер турбините са осови реактивни турбини, които обикновено се използват
за ниски напори (обикновено под 16 м). Каплан имат подвижни лопатки на работното колело
и в някои варианти може да се променя и ъгълът им. Ако и двете са подвижни, турбината се
описва като „двойно регулируема”. Ако ъгълът на виталата не се променя – „единично
регулируема”.
В стандартния си вариант този вид турбина има извит вход на струята (метален или бетонен
вариант); потокът влиза радиално и завива под прав ъгъл преди да влезе в работното колело
с аксиална посока. Когато работното колело има неподвижни лопатки, се нарича турбина
Пропелер. Този вид може да има регулиране на ъгъла на лопатките. Неподвижните
пропелерни лопатки се използват в случаите, когато напора и дебита са сравнително
постоянни.
Сферичните и цилиндричните части са отделно в Пропелер и Каплан турбините, откъдето
водата влиза и излиза с минимални промени в посоката. В сферичната турбина
мултипликаторът и генераторът са поставени в сферична конструкция, която е потопена в
потока. Цилиндричните турбини позволяват подредби – правоъгълен двигателен механизъм,
S – образна канална Страфло турбина, ремъчен генератор и др. Правоъгълните двигателни
механизми са много подходящо решение, но се прилагат в системи само до 2 МВ.
Францис турбините са реактивни турбини с радиален поток, с фискирани лопатки и с
променящ се ъгъл, които се използват за средни височини на напора. Работното колело е
формирано от лопатки със сложни криви. Обикновено тези турбини се конструират със
стоманена или бетонна система за рапределяне на водата около работното колело и с
няколко серии перки, които да насочват и регулират потока в него. Фигура 47 илюстрира
схематично как работи тази турбина.
Пелтон турбините са импулсни турбини с една и повече струи. Всяка струя преминава през
дюза с игловиден клапан за контрол на потока. Използват се при средни и високи водни
падове. Отворите на дюзите са в една равнина с ротора. Някои производители са
изобретили специални видове машини с ограничени граници на изхвърляне на водата, което
при определени обстоятелства е предимство.
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Двукратните турбини, също така наричини Осбергер турбини, заради компанията, която ги
произвежда повече от 50 години, или още Мичел турбини, се използват при широк спектър от
напори, които припокриват турбините Каплан, Францис и Пелтон. Този вид са особено
подходящи при голям дебит и нисък пад.
Турго турбините могат да работят в границите на 30-300 м. напор. Също като при Пелтон
турбината този вид са импулсни, но лопатките на ротора са с друга форма, така че струята
пада върху тях при ъгъл от 20°. Водата влиза от едната страна на роторния диск и излиза от
другата. Този вид турбина е бързоходна, което означава, че при по-нисък напор и по-малък
дебит, нейните размери ще са сравнително по-малки в сравнение с другите турбини. Турго
турбината може подходящо да се използва при средни напори, където обикновено се
използват Францис турбини. Така или иначе за разлика от при Пелтон турбината, водната
струя произвежда аксиална сила, изискваща монтирането на аксиален лагер на вала на
машината.

PELTON

TURGO

OPEN-FLUME FRANCIS

SPIRAL-CASE FRANCIS

CROSSFLOW

PROPELLER

Фигура 47: Принципни схеми на различните видове турбини
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25.3. Критерии за избор на турбина
Видът, геометрията и размерите на турбината основно се избират според следните критерии:
•

Чист напор

•

Граници на изхвърляне на водата

•

Скорост на ротора

•

Размери

•

Цена

Фигура 48: Работни граници на различните видове турбини
Фигура 48 представя работните граници на различните видове турбини като функция от
чистия напор и скоростта на излизане на водата от турбината. Чистият напор от своя страна
е основният критерии при избора на турбина. Следващата таблица показва при какви
височини какви турбини се препоръчват.
Таблица 19: Граници на напори
Типове турбини

Граници на напора в метри

Каплан и пропелер

2 < H < 15

Францис

4 < H < 100

Пелтон

30 < H < 1000

Двукратна

1 < H < 150

Турго

50 < H < 250

За същия чист напор някои турбини се конструират по-трудно и по тази причина са по-скъпи.
Например за ниски напори пропелер е по-евтина от Каплан, проектирани за еднакво
отделяне на водата. В случай на среден напор двукратната турбина е по-евтина от Францис,
чиито ротор е по-сложен, но и с по-висока ефективност. Относно изхвърлянето на водата
трябва да се отбележи, че турбините не могат да работят с дебит от 0 до определената
граница.
25.4. Ефективност на тубината
Ефективността на турбината се определя от електричеството, произведено от турбината
(механичната енергия превърната в електричество от работния вал), спрямо абсорбираната
енергия (хидравличната енергия, измерена преди и след турбината). За да се оцени
цялостната ефективност на турбината, е необходимо да се умножи ефективността по тази на
мултипликатора (ако се използва) и на алтернатора.
Както е показано на Фиг.4, която показва ефективността на няколко вида турбини, КПД пада
рязко под дадено количество отделяне на водата. Турбината е проектирана да работи при
най-добрата или близка до най-добрата ефективна точка, което обикновено е на около 80%
от максималния поток. По този начин от конкретното изтичане на водата от турбината зависи
хидравличната ефективност.

94

Ако се използват различни граници на използване на водата, то генерираната енергия
следва да варира, ако:
•

Системата трябва да достави енергия на малка мрежа;

•

Системата е била проектирана за връзка с голяма разпространителна мрежа.

В първия случай количеството влизаща вода в турбината трябва така да се избере, че да
позволява генериране на енергия през почти цялата година. Във втория случай трябва да се
избере с цел максимални приходи от продажбата на електричество.
Двойнорегулируемите Каплан и Пелтон турбини могат да работят задоволително в големи
граници на използвания поток – стигащи до 1/5 от стойността, за която са проектирани.
Еднорегулируемата Каплан има висока ефективност дори при 1/3, а Францис от ½ от
проектирания поток. При по-малко от 40% от потока Францис турбините могат да покажат
нестабилност, предивиквайки вибрации и механични шокове. Пропелер турбините с
фиксирани лопатки могат да работят задоволително само с близък по количество дебит до
този, за който са проектирани. Трябва да се отбележи, че при еднорегулируемите Пропелер
турбини ефективността се повишава, ако роторът позволява настройване.

Фигура 49: Ефективност при частичен поток
25.5. Контрол
Контролният панел е черна кутия, която следи работата
на цялата система. Основните ѝ функции са:
•

Задвижване и спиране на турбината;

•

Синхронизиране на генератора с преносната мрежа;

•

Следене нивото на водата в по-горно течение и
подсигуряване на работа само при стойности повисоки от минималните;

•

Задействане клапана за контрол на потока според
наличието на вода;

•

Засичане на проблеми и дефекти, активира
предупредителна система или спира системата.

За присъединени системи към мрежата, контролният
панел трябва се нагласи според изискванията за
свързване на такива генератори. При автономните системи, които са изолирани, контролният
блок осигурява напрежението и честотата да остават в граници независимо от товара, който
се прилага.
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При по-големи централи,
измервателни уреди:

произвеждащи

трифазен

ток,

най-често

има

следните

 Волтметър с ключ за разширяване на обхвата, чрез който се измерва напражението
между фазите и напрежението на линията;
 Амперметър на всяка фаза за измерване на тока;
 Честотомер;
 Ватметър за моментната мощност;
 Ватметър за генерираната мощност за определен период от време;
 Уред за измерване фактора на мощността.
25.6. Отсяване
25.6.1. Отсяване на боклука
Отсяването на боклука се извършва чрез преграда, която филтрира отломките по пътя на
водата. Това е полезно средство за поддържане на потоците, реките и езерата чисти от
нежелани елементи. Основният дизайн на всички
филтри е подобен, но те биват вътрешни, външни
и захранвани от турбина като всеки един вид се
използва при различни случаи. Друга разлика е
материалът, от който се изработват.
Най-често срещаният филтър за водните потоци е
направен от дупчест материал, без значение от
вида му, който позволява водата да преминава, но
задържа по-големите елементи. Обикновено
използваният материал е пластамса или метал. В
зависимост от големината на потока и от
количеството замърсявания е препоръчително
филтърът да се почиства периодично с цел да се предотврати запушване на тръбата.
Преградата е пречка за потока и предизвиква леко намаляване скоростта на водата. По тази
причина разстоянието между пръчките на решетката трябва да бъде достатъчно за улавяне
на частици, които могат да увредят турбината. Производителят на турбината препоръчва
подходящите размери. В допълнение, скоростта на потока, минаващ през решетката, трябва
да е сравнително ниска, за предпочитане по-малко от 0.3 м/сек и със сигурност не по-висока
от 0.5 м/сек.
25.6.2. Автоматично почистване
Ръчното почистване е осъществимо само при малки схеми или други случаи, които се
облусжват по други причини. Сега има различни видове устройства за автоматично
почистване, които отстраняват отложените частици и почистват филтъра. Най-често
срещаните видове са:
Роботизирано почистване: Този вид се среща с най-различни конструкции, но най-често се
използва едно или повече гребла, задвижвани от хидравличен таран. Някои модели
използват едно гребло за целия филтър, а други няколко, които могат да работят независимо
едно от друго. Обикновено тези системи са много здрави. Една от причините е, защото
задвижващите ги механизми може изобщо да нямат досег с водата. Техните основни
недостатъци са визуалното присъствие на оборудването и по-ниското ниво на безопастност
заради неавтономната им работа.
С верижно почистване - прътът се повдига от решетката чрез верижен механизъм в единия
край. По време на работа в специален канал в него се събира наслоената шлака и той се
продухва с вода (изпомпва се мръсотията, ако е необходимо) и водата излиза от другия край.
Неподвижните решетки с механизирано почистване са сериозна алтернатива на
роботизираното почистване. Единична кофа с формите на „челюсти” се плъзга по филтъра и
повдига нагоре излишния материал.
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Коанда решетка, приложима само при високи и средни напори като не изисква поставянето
на гребло, тъй като се използва ефектът Коанда, за да се филтрира водата и да се изхвърлят
частиците настрани. По този начин се използва само напълно чиста вода в системата.
Прецизно позиционирана и на определено разстояние хоризонтална, неръждаема стоманена
тел е закрепена на профилирана решетка, която е монтирана веднага след бента. Чистата
вода се събира в камера, която е директно свързана с напорния тръбопровод.
(a) С верижно почистване

(c)
неподвижна
решетка
механизирано почистване

(b) хидравличен таран

с
(d) Коанда решетка

25.6.3. Решетки за риба
В реките, където има важни рибни популации, обикновено има по-строги изисквания за
решетките, които трябва да предотвратят попадането на риба в турбините. По-прецизните
мерки за големината на решетките са обект на преговори, зависещи от чувствителността на
мястото.
Изпробвани са редица иновации за отвеждането на рибата в безопасност преди тя да се
сблъска с решетката. Някои от тях са електрически ток, завеса от балончета и звукови вълни,
за да се насочи рибата далече от водопоглъщането. Тези методи предлагат завидни
предимства на оператора чрез избягване спирането на потока.
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26.

Оценка на ресурсите
26.1. Представяне

Планирането играе важна роля в растежа и развитието на хидроенергетиката. Стойността на
достижимата водна сила, на което и да е място, е функция от напора в турбината и
границите на потока. По този начин, за да се оползотвори този потенциал, е необходимо да
се оцени водния ресурс, което зависи от природните характеристики на терена и
възможностите, които предоставя. Правилната и надеждна оценка води до успешно
планиране, но така или иначе, изпълнението ѝ все още е много трудно. Това по-специално се
отнася за неиндустриализирани и неразвити региони и това е един от факторите за липсата
на развитие на хидроенергетиката в тях.
Традиционно историческите данни за източването на вода на определено място от водния
басейн се използват за оценяване на водния ресурс. Министерствата на околната среда и
водите, Агенциите по околната среда и водите (национални/регионални/местни) или други
подобни институциите обикновено са източник на информация за измервания на потока за
по-големите реки и басейни в европейските държави. Записките може да служат за оценка на
потока, докато се направят нужните поправки/допустими отклонения, които отговарят на
конкретното местоположение.
В повечето случаи обаче записите на измерванията са за определени места. Тъй като
хидрологията на мястото се променя с времето, бъдещите оценки, базирани на минали
изследвания пораждат съмнения за коректността и точността им. Съществуват няколко
последствия от такъв вид ненадеждна информация при оценка на водния ресурс:
1. Подценяването на възможностите може да е основен източник на демотивация за
оползотворяване на потенциала – дори моментната възможност може да подейства
окуражаващо;
2. Оценката, базирана на изследване на определено място, може да е предпоставка за
пропускане на други места с по-голям потенциал, което също може да причини
грешно планиране;
3. Събирането на данни от много на брой институции и места, покриващи широко
пространство, струва пари и време при оценката.
С предимството на модерните компютърни инструменти като Географската информационна
система (ГИС/GIS), дистанционната чувствителност и хидроложките модели, пречките,
споменати по-горе, могат да бъдат определени по-точно. Реалистичните представяния на: а)
съществуващия модел, б) комплексните хидроложки явления и в) променящия се климат са
част от възможностите за предвиждане на пространствените програми и техники за
моделиране. По този начин не само пространството, но и моментното симулиране на
сегашната хидрология е възможно да се разглеждат за даден регион.
Хидроложките модели са опростени, концептуални представяния на част от хидроложкия
цикъл. Предимно се използват за предвиждания и за по-правилно разбиране на кръговрата
на водата. Тази техника е мощен инструмент за проучване, който се използва от хидролози с
цел проучвания, както и от специалисти, работещи с източниците на вода. Тези модели
основно използват математически и статистически концепции, които служат за свързване на
входните данни (например валежи, температура и др.) с модела на изходните данни
(например оттичането на водата).
В последните години стана възможно да се интегрират всички физически явления, което
води до по-добри симулации на физическия свят посредством ГИС и хидроложките модели.
Предимствата на тези модели са възможностите да се симулира водното съдържание в три
различни потока при освобождаването на водата на дадено ограничено пространство, а
именно на сушата, повърностните и канални потоци. Използването на такива хидроложки
модели се увеличава в сравнение с традиционните методи.
В последно време ГИС и дистанционните чувствителни апарати също все по-често се
използват за оценка енергийния потенциал на водата. Ползата от тези програми е, че след
моделирането може да се интегрират в едно. Други ползи на географската информационна
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система са възможностите за поставяне на ограничения в интегрираните модели като на
едно място се вземат предвид предназначението на земята, почвата, климата и др.
Включването на много подмодели като ограничения е доказана необходимост за някои
специфични ситуации. Тези подмодели могат да се използват за изясняване на неясните
величини в модела. Така или иначе този тип променливи могат да бъдат минимизирани чрез
стандартни процедури за калибровъне и валидиране.
26.2. Национални и регионални нива
За национална и регионална оценка на източниците се използват сателитни снимки, за да се
изгради ГИС базата данни, която позволява установяване на източника, избиране на
мястото, планиране според околната среда, съдържа цифров модел на релефа (digital terrain
model (DTM)), електропреносната мрежа и позволява да се прави избор на подходящи места
според дадени изисквания. Най-общо казано тези дейности се извършват от екип от експерти
в сферата на ГИС, хидрология, енергетика и др.
ГИС е компютърно-базирана система, която служи за представяне и анализиране на
геограчфските характеристики, представени на Земната повърхност. Оценката на енергийния
потенциал на водата може да бъде направена по следните методи:
26.2.1. Модели за продължителност на потока
Има два начина да се представи речния поток през годината: годишна хидрография и Крива
на продължителността на потока, както е илюстрирано по-долу.
Годишна хидрография
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Крива на продължителността на потока

КПП е просто графично представяне на променливостта на потока на определено място без
да посочва бъдещото състояние на потока. Графиката показва как потокът се
разпространява през определен период от време (най-често година). Вертикалната ос дава
количеството вода, а хоризонталната процентното отношение на количеството вода през
годината. Оттук, например КПП може да индикира потокът, който ще е наличен поне през
50% от годината, познато още Q50. Потокът, надхвърлящ 95% през годината (Q95) често се
използва за характеристична оценка на минималния речен поток.
Кривите за продължителността на потока могат да бъдат изградени много бързо, където
съществуват данни за мястото. Потокът за различни нива на надеждност може да бъде
оценен от тази крива. Но така или иначе реално се случва да липсват измервания за
предпроектни проучвания на енергийни проекти и да не съществуват данни за потока, които
да се използват за такива анализи.
За изработването на кривата за място, на което няма измервания, се прибягва до
използването на локална крива на продължителността на потока. Местните модели на потока
се разработват на база на измерени данни на други места в същия район или от район
наблизо със същите характеристики. Такива модели се използват и за компютърно
симулиране на криви при липсата на измервания на различни части от реката. Възможността
за съставянето на такива графики е от съществена значимост, тъй като например се
използват за оценка на енергийния потенциал на отдалечени планински райони в странта.
Моделът на годишната продължителност на потока осигурява образец на потока на
неизмерено място. За да се изработи моделът, е необходимо да се измерят площта,
периметъра и дължината на главния канал, разстоянието от най-високата и най-ниската
точка, геологията и хидрологията на мястото, използването на земята, климата и др. В
зависимост от наличието на данни, локалните модели за годишната продължителност на
потока могат да бъдат използвани само за предпроектни проучвания. След тях може да се
направят детайлни проучвания на място (за такива с потенциал), базирани на местни
проучвания на преминаващия речен поток.
26.2.2. Данни за отдалечени места за анализ на прихващането
Технологията за дистанционна оценка е ефективен инструмент за идентифициране на
подходящи места за реализиране на водноенергийни проекти особено в труднодостижими
райони. Данните, които са достъпни в инфрачервения спектър (0.8 um - 1.1 um) осигуряват
ясен контраст между земните и водните елементи и това го прави най-добро средство за
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картографиране на постоянни потоци. IRS-LISS III-Geocoded False Colour Composites (FCCs)
данни могат да бъдат използвани за определяне границите на прихващане, дренажната
мрежа, постоянните потоци, използване на земята и видове разстителност върху нея, за да
се извършват такива оценки. Кота контурите и височините от топографските карти се
използват за генериране на цифров модел на релефа (Digital Elevation model (DEM)) на тези
места като се използва който и да е от ГИС софтуерите - Manifold, ARC-INFO, MapInfo и др.
За последващи анализи границите на прихващане, дренажната мрежа и обитаемите зони
могат да се наложат едно върху друго в ГИС средата.
26.3. Цифрови модели на релефа (Digital Terrain Models (DTMs))
Цифровите модели на релефа могат да се използват за изчисляване на наклона, дължината
на канала, площ на прихващането, възможния напор за производство на енергия и
определяне на подходящи места за изграждане на малки ВЕЦ като се разглеждат разчини
възможности за построяване на бент, водоносни тръби, управляваща система, подстанция и
др. Също така ГИС и сателитното заснемане заемат важна роля в планирането на
подходящото (оптимално) преминаване на съоръженията, профилни анализи, инженерно
проектиране и оценка на разходите за физическото присъединяване на системата към найблизката подстанция.
26.4. Оценка на източника на местно ниво (особености на мястото)
Единственият необходимизточник малък/микро ВЕЦ е течаща под наклон вода. Планирането
на тези централи започва с първична оценка на височината и напора на потока за
определено място. В следващите описания е дадена информация за различните методи,
използвани за измерване на напора и възможното количество вода за източване.
26.5. Измерване на напора
Съществуват няколко метода за измерване на съществуващия напор. Някои от тях са поподходящи за ниски напори, тъй като на по-високи са ненадеждни и отнемат повече време.
Препоръчително е винаги да се правят няколко различни измервания на напора за всяко
място.
Следващ много важен фактор е, че общият напор не остава постоянен през годината, а
варира според речния поток. След увеличаване на речното течение доната му част
обикновено повишава нивото си по-бързо в сравнение с горнaтa, което води до намаляване
силата на потока. По-съществена обаче остава промяната на количеството вода в него, а не
напора, особено в системи с нисък напор, където дори половин метър е от критично
значение. За да се оцени общото количество правилно, трябва да се направят измервания на
потока в горното и долното течение на реката. Някои от по-често използваните техники за
измерване на напора са следните:
Оптични нивелири и теодолити: Използването на оптични (или строителни) нивелири е
традиционен метод за измерване на височината и трябва да се използва, където има
възможност това да се случи. Тези устройства се нуждаят от прецизно калиброване и трябва
да се използват само от опитни
оператори. Нивелирите се използват за
измерване на височината при различни
периоди на годината и са устройства,
които позволяват на оператора да
заснеме на разстояние негов колега,
който държи хоризонтално уред за
измерване на височината. Необходимо
е да има добра видимост затова места с
много растителност са трудни за
измерване.
Оптичните
нивелири
позволяват заснемането да се извършва
само хоризонтално, но теодолитите могат да измерват и вертикални ъгли, което дава поголяма яснота и с тях се работи по-бързо.
Наклонометри: Ръчните наклонометри измерват ъгъла на наклон на склона. Те са малки и
компактни и понякога са оборудвани с визьори, които премахват проблемът с измерването
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при прави отсечки. Грешката варира между 2 и 10% в зависимост от уменията на
потребителя.
Нивелир и барометър: Това може би е най-простият метод за измерване на общата
височина, но има своите слаби страни. Двата основни източника на грешки, които трябва (и
могат) да бъдат избегнати, са некалибровани уреди и балончета въздух в тръбичката. За да
се избегне първата грешка е необходимо уредът да се калиброва преди и след измерването
на място. Вторият проблем е решим чрез използването на прозрачна тръбичка, което да
позволи отчитането на балончета при наличие.
Този метод може да се използва за големи височини, както и за малки, но изборът на
барометър трябва да е според мястото, което ще се измерва.
Нивелир и пръчка: Този метод най-често се използва за ниски височини. Той е евтин,
задоволително точен и не се отчитат много грешки при работата с него. При измерване
трябва да се направят два или три опита, за да е сигурен крайният резултат. В допълнение
получените данни може да се сравнят с данните от друг метод, например от метода „нивелир
и барометър”.
Карти: Както беше споменато по-горе в графата за регионални оценки, картите с голям
мащаб са полезни за приблизителни стойности на напора, но не винаги са налични или
напълно надеждни. За високи напори (>100 м) се използват карти с мащаб 1:50,000, които са
лесно намираеми и се използват за изследване преди предпроектното проучване.
Висотомери: Висотометрите са много полезни за анализите преди предпроектното проучване
при високи напори. Тези уреди обикновено дават грешки в рамките на 3% на всеки 100 м.
Вариациите на атмосферното налягане влияят на резултатите и по тази причина не се
използва за сериозни данни, а само при първични анализи.
26.6. Измерване на потока
Целта на хидроложкото изследване е да предвиди промените в потока през годината. Тъй
като потокът варира от ден за ден, единично измерване не носи никакви данни в себе си. При
липса на хидроложки анализи е препоръчително да се използва система за дълготрайни
измервания. Тези системи обикновено се използват за подсигуряване на хидроложките данни
и и също така са най-надеждният начин за определяне на потока в даден момент.
Единичните измервания се използват при проверка на хидроложките предвиждания.
Описаните методи за измерване на потока са:








Метод на бента,
Метод за контрол на етапите,
Метод на "солената глътка",
Метод на кофата,
Метод на плаването,
Измерване на течението.

Измерване на потока чрез бент: Бент за измерване на потока е бент, който има отвор и
потокът минава през него. Дебитът се определя чрез разликата във височината между
горното водно ниво и дъното на отвора. За надеждни резултати е необходимо горната част
на отвора да е остра и утайките на потока да се отделят преди да стигнат до отвора.
Бентовете могат да бъдат изградени от бетон, метал или дори от дърво като винаги трябва
да са ориентирани с правилен ъгъл спрямо течението. Те се изграждат на места, където
потокът е прав и без водовъртежи. В горното течение разстоянието между точката на мерене
и горната част на отвора да е поне два пъти максимума на напора, който ще се измерва. Не
трябва да има никакви препречвания на потока до отвора и бентът трябва да е идеално
затворен против протичания.
Измерване на потока чрез квадратен отвор в бента: За краткотрайни или измервания по
време на сух дъждовен сезон се правят временни бентове (най-често от дърво), които се
поставят на брега на реката и речното корито. Важно е да се оцени количеството вода в
потока преди бента, за да може да се постави подходящ уред с правилните размери за
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мерене. Използването на постоянни бенти е често срещано при по-малки потоци, при големи
размери на реката се използват бенти на няколко нива.
Метод на "солената глътка": Методът на "солената глътка" е адаптиран от методите с
разреждане на водата с радиоактивно проследяване, използвано за реките. Този метод е
лесен за изпълняване, относнително точен е (по-малко от 7% грешка) и е надежден за
различните по големина потоци. Дава по-добри резултати при по-висока турболентност на
течението. Чрез този подход може да се направи измерване за по-малко от 10 мин с много
малко техника.
Излива се кофа с много солена вода в течението. Облакът от сол започва да се разнася,
докато пътува към долното течение. След определено разстояние, солта ще е обхванала
целия поток. Облакът ще има водеща част, която ще е бедна на сол, тяло, което ще е богато
на сол и отново край с малко количество сол. Солеността на водата може да се измери чрез
електропроводим уред. Ако потокът е малък, той няма да разреди много солта така, че
проводимостта на водата (колкото по-солена е водата, толкова по-висока проводимост има)
ще бъде висока. Това означава, че малките потоци се определят чрез висока проводимост и
обратното.
Така дебитът е обратнопропорционален на степента на проводимост на соления облак.
Горните заключения допускат, че облакът минава през пробата по едно и също време. Но
колкото по бавен е потокът, толкова по-бавно минава облакът през пробата. Това означава,
че потокът също е и обратнопропорционален на времето, за което преминава облака през
пробата. Необходимите уреди за този метод са кофа, сол, термометър и измервателен уред
за електропроводимост. (обхват 0-1000 mS).
Метод на кофата: Този метод е най-опростения и бърз метод за измерване на потока във
всички малки течения. Потокът се отклонява към кофа или контайнер и се измерва времето,
за което съдът се пълни. Дебитът съвсем просто е разделянето на обема на съда на
времето, за което се пълни. Потоци със скорост до 20 м/с може да се измерват с 200 литрови
контейнери за нефт. Необходимите уреди са кофа/контейнер и секундомер.
Метод на плаването: Принципът на всички методи, свързани със скорост, е, че потокът (Q) е
равен на средната скорост (V) The principle of all velocity-area methods is that flow (Q) is equal to
the average velocity (V) в постоянно напречно сечение. Математически се представя по
следния начин:
Q=V×A
Профилът на напречното сечение на речното корито се избира така, че да не се променя
много за определено разстояние (може да се използва и средна стойност на сечението за
определено разстояние, където също сечението не се променя много). Редица от предмети
(в повечето случай парчета дърво) се пускат по течението и се засича времето на тяхното
плаване. Скоростта на потока се определя чрез осредняване на многкратни измервания.
Получената скорост се коригира чрез коригиращ фактор, който отчита чистата скорост,
противопоставена на повърхностната скорост. Чрез умножение на средната и коригираната
скорост на потока може да се пресметне обемът на водата в потока.
Измерване на течението: Този метод е по-точен от метода на плаването. Уредът се състои
от вал, на който в края са монтирани перки. Перките се завърат от течението и скоростта им
определя скоростта на течението. Механичен брояч записва броя на перките на
определената дълбочина. Чрез осредняване на получените стойности, може да се определи
средната скорост на потока.

27.

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗА МАЛКИ ВЕЦ
27.1. Основна концепция

Експерименталният потенциал, определен за малки ВЕЦ, съдържа резултати от реални
измервания на напора на такива места, които се характеризират с потоци, чиято енергия
може да се оползотвори. Този вид измервания може да са извършени за специфични нужди
на национални/регионални/местни тела, активни в сферата на водните ресурси или да се
набавят от по-стари данни, снемани за конкретното място.
Данните съдържат информация за времевата крива на напора в определени точки на потока.
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Базирайки се на тях и на модела за използване на водата, както и на релефа (аналитично е
обяснено в следващата глава), прогнозирането на характеристиките на напора е възможно
във всяка точка на потока.
Теоретичният потенциал е част от екперименталния, който е основен източник на
изчисления, целящи да оценят двата потенциала. Данните за теоретичния (времева
прогнозна крива на потока, топография и използване на земята) се вкарват в база данни
като това позволява понататъшното им използване като например за изобразяването му на
по-големи водни ресурси върху тематични карти.
Наличният потенциал се изчислява на база резултатите от двата потенциала, обяснени погоре и вземайки предвид пречките, свързани с:
Правни и природни аспекти (планиране използване на земята, минимален оставащ речен
поток);
- Основни технико-икономически характеристики (минимален поток, нетна височнина,
очаквано производство на енергия, дължина на напорния тръбопровод/максимално
разстояние от водното прихващане до електрическата централа).
Крайният резултат на това проучване е определяне на две точки (прихващане на водата –
електрическа централа), които удовлетворяват горните изисквания. На тяхна основа се
симулират хипотетични проекти, които съдържат информация за следващите необходими
стъпки от проучването на техническия и финансоц потенциал на мястото.
-

С цел да се оцени технологичния потенциал програмата симулира избора и работата на
хипотетични хидро турбини с използването на алгоритми, за да се изчисли следното (за
всяка хипотетична централа, която може да оползотвори наличния потенциал):
- Тип турбина и оптимална инсталирана мощност;
- Произведена енергия;
- Коефициент на оползотворяване на водата от турбината и наличен воден поток,
след това се прави първоначална оценка на инвестиционните разходи и на предпроектните
финансови елементи за хипотетичния проект чрез изчисления на
- Инсталационните разходи
- Разходите за работа и поддръжка
- Разходи за производство на енергия (изразени в € / kWh)
- Някои основни индекси на инвестиционни ползи (напр. IRR, NPV).
Като резултат системата предлага някои части от потока, където може да бъдат инсталирани
малки ВЕЦ според оптималното съотношение на енергийна и финансова ефективност.
27.2. Определение на географската система база данни
Системата база данни се състои от централен информационен сървър, където данните се
съхраняват и може директно да се използват или или да се обработват от по-сложни
изичслителни модели. Според съдържанието на иформация елементите на базата данни
могат да бъдат разделени на 4 категории:
Данни за теоретичния потенциал: съдържащи
разпределение на потенциала за малки ВЕЦ;

информация

за

географското

Основни географско-реферирани данни: се състои от основни съществуващи географски
слоеве за околната среда, инфраструктурата и използването на земята;
Топология и атрибути на мрежата високо и средно напрежение;
Технологични данни, отнасящи се до основните данни за технологии за малки ВЕЦ.
В зависимост от типа, данните се категоризират в:
 Данни, представящи обемни предмети (като пътна инфраструктура;
 Данни (текстови и числени), които имат пространствен характер и са свързани с тези от
първата категория;
 Други данни, които се управляват от свързана база данни.
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Данните от първата категория са организирани в географската система база данни според
следните три форми:
 В координатна форма (мозайка или растер)
 Във векторна форма
 В мрежова форма.
Изборът за формата на представяне се базира от една страна на типа на всяка група, а от
друга на преимуществата/недостатъците, които има всяка форма в сравнение с другите.
Данните, създадени с координатна форма са по-ефективни спрямо другите тематични
полета. Потребителят получава бързо информация от тях, но липса точност при
илюстрирането. Това се дължи на факта, че данните са регистрирани в матрица на
правоъгълник (клетка) и по този начин процесите, които се извършват в тази клетка, дори и
по-сложните, се свеждат то прости или сложни действия между матриците.
Обикновено, координатната форма се използва за създаване на файлове, при които
визиализацията не е от висока важност за процеса на обработване и анализиране на
данните. Крайните данни за ВЕИ потенциала се създават в такава форма с помощта на
проста координатна мрежа от правоъгълници, която се базира на релефа (в случая с малките
ВЕЦ се базира на данните за водния поток в топологичните модели). На фиг. 50 е
представена аналитична картина на мозаечен модел.

Фигура 50: Мозаечен модел, използван от CRES метода за изчисляване на потенциала за
малки ВЕЦ
Векторната форма се използва в случаите, когато има необходимост от висока точност
данните и визуализацията им, което осигурява точност на данните (напр. измерване
разстояние от пътища и електропреносна мрежа до хипотетични централи). Използват
също и при прецизни географски карти. В Таблица 20 са показани основните нива
организация на векторните карти.

на
на
се
на
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Таблица 20: Основни нива на организация на векторните карти
ТЕМАТИЧНО НИВО

СТРУКТУРА

ИЗПОЛЗВАНЕ

Векторна,
растерна

Контрол
на
ограниченията,
свързани с околната среда при
изграждането на малки ВЕЦ

Векторна

Контрол
на
ограниченията,
свързани с околната среда при
изграждането на малки ВЕЦ

Векторна

Контрол
на
ограниченията,
свързани с околната среда при
изграждането на малки ВЕЦ

ХИДРОЛОЖКА МРЕЖА

Векторна,
мрежова

Регистрация измерванията на
промените във водния поток

ПЪТНА МРЕЖА

Векторна

Изчисляване
на
разстояния
разширителни
работи
за
потенциални проекти

Векторна,
мрежова

Контрол
на параметрите в
точката на присъединяване,
разходи за присъединяване

ЗА

Векторна

Представяне на топографията

ДЕЛЕНИЕ

Векторна

За нуждите
планиране

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА
Използва
'CORINE'

се

класификация

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА
- Защитени територии
- Археологически местности
- Общи устройствени планове
- Жилищни райони
- Индустриални зони
НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ВИСОКО
И
НАПРЕЖЕНИЕ
ИЗОМЕТРИЧНИ
ВИСОЧИНА

МРЕЖА
–
СРЕДНО
ЛИНИИ

АДМИНИСТРАТИВНО
(области)

на

локалното

Някои необходими обяснения, свързани с величините по-горе, са дадени както следва:
Посока на потока определя посоката на водния поток във всяка клетка. Това означава, че
чрез анализиране на посоката на потока и в съседните клетки, може да се определи
хипотетичната промяна на водната сила. Потокът се изчислява чрез оценка на максималния
напор от всяка съседна клетка, приведен към изследваната. Напорът се изчислява по
следния начин:
(Височинна разлик амежду изследваната клетка и съседната на нея)*100
Напор=
Разстояние между центровете на двете клетки
Получените стойности се използват като първични данни за оценка на събирането на поток.
Събиране на поток определя от колко други клетки събира вода изледваната клетка. Чрез
събирането е възможно в разглежданата територия да се проследяват речните корита. Това
се прави чрез избор на определена стойност, която се приема за минимум на количеството
вода, което може да се причисли към тази клетка, с цел тя да принадлежи на водната мрежа
в тази територия. Резултатите от анализа служат за определяне класа на водния поток, както
и за изчисление на промените в количеството вода във всеки поток.
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27.3. Методологичен подход за изчисляване на експлоатационния потенциал на
водния ресурс
В следващите редове аналитично е представен техническия и икономически
експлоатационен потенциал на малки ВЕЦ и по-конкретно спецификациите на моделите,
които са използвани за проектиране и разработване на софтуера за оценката на този
потенциал. Както беше спомената по-горе, използваните модели са включени в софтуер,
разработен като библиотеки. Тези библиотеки се използват като информационна система за
изследване на различни сценарии на потенциала за малки ВЕЦ.
27.3.1. Модел на данните за водните потоци
Водните потоци и свързаните с тях данни (водосборни райони, промени в потока и др.) могат
да бъдат симулирани посредством два различни модела.
Векторно изобразяване, показва водният поток като серия линеарни сегменти, свързани
помежду си по топологичен начин (клас сегменти, точкови сегменти на свързване, предишен
и следващ сегмент и др.) По този начин

 Цялата информация относно потока (измерени или изчислени данни за промените на

потока, данни за терена – височина, ориентация, наклон и др.) е регистрирана като
сегмент или възел от елементи като е цифровизирана от съответните карти.
 Събирателните зони в определени точки на водния поток са полигони, които са
цифровизирани по същата процедура като цифровизирането на водните потоци. Всички
данни за тези зони са регистрирани като данни/елементи на полигоните.
Географската точност на данните се смята на сравнително предимство спрямо векторното
изобразяване. От друга страна обаче времето необходимо за въвеждане и организиране на
данните, както и бавният процес на изчислителния анализ (особено в случаите на
изчисление експлоатацията на елементите на водосборните райони, както и на ЦМР (Цифров
модел на релефа)) се смятат за основни недостатъци.
Вторият начин на организиране елементите на водния поток е мозаечен начин на
визуализация. В този случай пространството е разделено на нормални едници – сегменти
(клетки) и цялата възможна информация е регистрирана в тях. Следвайки този модел,
водният поток е съставен от определен брой клетки, които се отличават от съседните клетки
по това, че съдържат части от потока (стойност 1 притежават тези от потока, а другите са
отбелязани с 0).
Очевидно е, че горният метод не гарантира точността на географското изобразяване на
елементите на водния поток. Още повече, че не усъществява лесно връзката между
елементите на потока (възли, сегменти, зони на прихващане). От друга страна леснотата на
последния модел гарантира възможност за безбройни анализи, като, разбира се, двата
основни проблема – точност и топология са преодоляни.
Методологията за оценка на техническия и кономическия експлоатационен потенциал за
малки ВЕЦ се базира на продължително прилагане на изчисления, както и прилагането на
алгоритми, вземайки предвид географската и топографска информация. Базирайки се на
първоначалната идея за по-голямата важност на възможността за обработка на елементите,
мозаечният модел беше избран.
В следващите параграфи е осигурен анализ на:


Елементите на ЦМР, свързани с елементите на водния поток като се има предвид, че
моделите с данни за водния поток са получени чрез повтаряща се обработка на ЦМР,
както и



Прилагане метод на модела на цялостния воден поток
27.3.2. Цифров модел на релефа и водни потоци

Елементите на ЦМР се разграничават по:


Данни за висчината, директно получени от методи за измерване [altitude – z].
Морфологични данни, получени от обработка на данните за височината
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Наклон - [slope – sl]33
Изложение [aspect - as]
34

Профилна кривина [profile curvature – prfcv]

35

Планова кривина [planform curvature – plncv]


Данни за хидрографската мрежа, получени от обработка на данните за височината
Посока на потока [flow direction – fd]
Събиране на потока [flow accumulation – fd]

Посоката на потока определя посоката (вземайки предвид всички съседни клетки) на
максималния наклон (фигура 51) за определена точка. По този начин събирането на потока
определя броя клетки, които "се насочват" към конкретната клетка. Може да се каже също, че
този параметър индиректно определя също зоната на водосбор за всяка единична клетка,
където
Зоната на водосбора = Клетките, участващи в събирането на потока Х
Очевидно е, че клетките с атрибутивна стойност 0 се характеризират като бододели, а тези с
голямо съсредоточаване на потока – корита.
27.3.3. Топологичен модел на водния поток
Както е показано с предишната глава, данните за водното течение са сума на точки, които
съдържат подинформация за релефа. Това, което не се определя чрез този модел, е
топологичната връзка между всеки елемент на водното течение. За да се представят
топологичните връзки заедно е необходимо определянето на следващите параметри за
всяко течение:





Отделните елементи36, които съставят течението
Всеки клас на елемента37
Позицията на сегмента в хидрографското дърво
Позицията на всяка точка в сегмента, към който принадлежи.

33

Първа степен дериват на височината

34

Второ ниво дериват на височината

35

Първо ниво дериват на ориентацията

36

Сегментът се определя като поток от точката на свързване до другата

Приема се, че последният сегмент (устието на реката) е от първи клас и при всяка връзка
класът се увеличава с едно.
37
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Фигура 51 Посока на потока спрямо наклона
С цел да се представят тези връзки (включително и специалните характеристики на водния
поток) е необходимо да се въведе нова информация за всяка клетка, която е част от водното
течение:




Кодът, който характеризира специфичната хидрографска система (дърво) [RV_ID],
където се намира точката (клетката);
Кодът, който характеризира сегментът, към който принадлежи клетката [SGMN_ID]
(виж Фиг. 51);
Серийният номер на клетката вътре в сегмента, към който принадлежи [PNT_SN] с
нарастваща посока обратна на посоката на движението на потока.

Кодът, характеризиращ сегмента, към който клетката принадлежи е този, който дава и найважната топографска характеристика на потока и също създава и индиректен начин да се
запамети вътре топологично мрежата от клетки на потока. Кодирането е ясно представено на
фиг. 51, докато класът на всеки сегмент, както и на този преди него, се дефинират чрез
прости математически уравнения, които ще бъдат обяснени в следващите глави.
Хидроложкото дърво има някои ограничения, когато се взема под внимание, като:




Отклонението на потоците върху картата, базирано на модела описан по-горе. Това
отклонение е по-голямо в долното течение, отколкото в горното и това се дължи на
факта, че от една страна анализа на ЦМР не може винаги да гарантира за достоверни
резултати ниски стойности на наклона, докато от друга страна се случва да има грешки и
при създаване на ЦМР.
Слабостите на кодиращата процедура да представи адекватно структурата на потока
(делти и речни завои).
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Важна забележка, която се отнася до изследването на възстановимия потенциал на водния
поток е да изработването на концепция на пътя на потока, така че при хипотетична
хидроцентрала има точка на отделяне на водния поток (pnt_fa) и точка на централата
(pnt_pr), като двете точки ще бъдат свързани с напорен тръбопровод, следващ маршрута на
водния път (виж Фиг. 52).

Фигура 52: Пътят на водното течение
Базирайки се на топологичните връзки, които бяха описани по-горе, може да се направят
следните заключения:





Точките на горното и долно течени на дадена клетка;
Дали две точки принадлежат на един поток;
Точните точки (клетки) в даден воден път по посока на водния поток,
Дължината на водния път.

Също така и:




Водния път или който и да е друг сегмент;
Класификация на сегментите на водния път или на който и да е друг сегмент, свързан с
наклон аи посоката;
Комбинация на всякаква друга географска информация (първична и изичслена), която
може да бъд еполезна (използване на земята, разстояние между точки или пътища и др.).

Някои други използвани допълнителни и полезни алгоритми:



Определяне на клетките, които съставят водосборна зона на дадено място;
Кодиране на точки от водното течение.
27.3.4. Производство на енергия от малки ВЕЦ

Потенциалът за конструиране на малка ВЕЦ се определя от горното водно течение и от
мястото на централата по течението на реката. Височинната разлика между двете места се
дефинира като хидравличен (нетен) напор (h).
Оценката на потенциала на малка ВЕЦ зависи от следните фактори:
-

-

Сериозните вариации в естествения дебит на водата според сезона, както и според
сухите и мокри периоди на хидроложките години. Тези специфични характеристики са от
особено значение, когато става въпрос за малки течения.
Видовете водни турбини. Както е споменато по-горе, видовете турбини се избират
според специфичен диапазон на номиналния хидравличен (нетен) напор и номиналния
дебит. Всяка има различен обхват на работа, различна ефективност, чиито максимум
зависи от номиналната мощност на турбината, различните размери и цена.
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Малките ВЕЦ се характеризират също с допълнителна специфика спрямо големите ВЕЦ, тъй
като обикновено не се използва голям резервоар на вода в горното водно течение поради
финансови причини. Трябва да се подчертае, че за големите ВЕЦ (освен тези, които се
правят в коритата на големи реки) се изграждат големи язовирни стени, които осигуряват
голямо количество вода. По този начин естественото течение на реката се прекъсва от
напора, който могат да използват турбините, тъй като главната цел на големите ВЕЦ е да
бъдат използвани при повишаване на крайното потребление в електрическата мрежа.
Малките ВЕЦ не могат да допринесат за покриване на нуждите при по-високо потребление на
електрическа енергия, тъй като мощността им е малка. По този начин изграждането на воден
резервоар няма да оправдае разходите, тъй като възвръщаемостта на тази инвестиция е
спорна. Това са причините защо малките ВЕЦ, дори когато се формират чрез отклоняване на
речния поток, работят като поточни ВЕЦ, което от своя страна означава, че се използва
наличния воден поток по възможно най-добрия начин. По същата причина се правят и
анализите на оценката на малки ВЕЦ чрез кривата на напорното времетраене вместо с
времевите серии на изпускане на водата, тъй като малките ВЕЦ нямат голямо
водохранилище, а само ограничен воден басейн, който осигурява поток за работа за около
няколко часа
Също така по същите причини се разглежда с приоритет параметричния анализ на техникоикономическите показатели в сравнение с анализа на потенциала на избраното място.
Според този параметричен анализ и критериите ще бъдат избрани турбините според
оптималния размер (номинален дебит и номинална мощност) и оптималния брой на водните
турбини. Номиналният дебит на турбината Qr и броят на турбините се приемат за
променливи величини в използваната за анализ методология.
Всички причини, споменати по-горе, водят до разделяне на анализа на технически и
финансово изгоден хидроелектрически потенциал за всеки воден поток. За всеки поток
програмата осигурява информация относно:
- Теоретичен потенциал
- Наличен потенциал
- Технически- и финансово-използваем потенциал
(Видовете потенциали са описани по-долу). Необходимите първични данни, които се вкарват
в системата база данни, съдържат географски данни за водния поток (топологично
хидрографско дърво), както и представителна крива на дебита в определена точка/и от
хидрографското дърво.
ТЕОРЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ
Теоретичният потенциал е общият потенциал на енергията, който е възможен
предварително избрани точки на водния поток. Необходимите данни са:

в

- Връзките на водния поток;
- Кривата на годишния дебит в понде една точка от водния поток;
- Географски данни,
А програмата изчислява:
-

Кривата на годишния дебит във всяка точка на водния поток, според закона за равните
повърхности (непрекъснатост);
Разликата във височината между връзките на потока;
Енергийният потенциал за всяко разклонение на водния поток.

НАЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ
По време разглеждането на наличния потенциал на водния поток е възможно да се добавят
и филтри, които представят някои ограничения, свързани с изпозването на водния поток.
Други, неенергийни, използвания на водата са от изключително значение за използването на
реката за енергийни нужди (напояване, водоснабдяване и др.) Програмата също предоставя
полезна информация и за имащите право да използват водата като информацията е за всеки
един сегмент на водния поток
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Потребителят може да въведе допълнителни строги ограничения относно достъпността,
технически ограничения и ограничения за приложимостта на водния поток. Такива могат да
бъдат:
Разстояние между водните връзки и разклонения;
Разстояние между водните разклонения и електроразпределителната мрежа;
Минимална разлика във височината;
Минимален среден годишен дебит;
Географски данни (най-малък наклон за напорния тръбопровод, разстояния, минималнамалксимална алтиметрия и др.);
- Използване на земята.
Вземайки предвид посочените ограничения, порграмата показва тези места, които
удовлетворяват изискванията на потребителя и по този начин са възможни за експлоатация.
-

АНАЛИЗИ ПО ВОДНО ТЕЧЕНИЕ
В този раздел се разглежда технико-икономическия потенциал на всички водноелектрически
централи, които могат да се построят на определена част от водното течение. За всяка
потенциална централа се оценяват следните параметри:
- Очакваното производство на енергия на годишна база;
- Финансова оценка на водната централа.
След което програмният продукт изичслява най-подходящите централи
ефективността и финансовите характеристики и преодставя следната информация:
-

според

Най-ефективно и финансово подходящите централи
Най-енергийно и финансово ефективните централи, които могат да бъдат изградени
срямо двата фактора.

Потребителят има опцията да изследва и определена ВЕЦ, която той определи (определени
точки с определен дебит и място на водната турбина).Класификацията на ВЕЦ е
осъществена на базата на определени параметрични критерии като:
-

Максималното производство на енергия
Най-ниска цена на енергията
Максимални финансови ползи (нетна настояща стойност)
Максимална възвращаемост на инвестицията (вътрешна норма на възвращаемост)
Основни филтри на позволените чифтове връзки (представяне на потребителските
филтри като определени в параграфа на възможния потенциал).

Потребителят има право също да наложи строги ограничения, свързани с разглежданата
централа (прави се с цел намаляване на броя на възможните централи и съкращаване на
времето за изчисление, което е необходимо на компютъра за тази операция). Такива
ограничения могат да бъдат:
-

Максимална дължина на напорния тръбопровод
Минимална денивелация
Минимален среден годишен дебит
Максимален брой турбини да бъдат инсталирани в една централа
Географски ограничения (напр. минимален наклон на напорния тръбопровод, разстояния,
минимална-максимална алтиметрия и др.)

Основавайки се на горните ограничения, програмата може да определи всички възможни
електрически централи, които отговарят на "Алгоритъм за анализ на ВЕЦ", описан по-горе.
АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА ВЕЦ
Този алгоритъм анализира в детайли водноелектрическата централа в двете посоки на
определен чифт връзки (водния поток – водната турбина). Използваните данни са:
-

Точката на влизане на водния поток в турбината
Географски данни
Крива на годишния воден дебит в точката на влизане на водата в турбината.
Критерий за класификация
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Според следваната методология се оценява номиналния дебит за турбината за всяка връзка,
което оптимизира централата според критериите за класификация. Оптималният номинален
дебит може да бъде изчислен чрез последователен тест, използвайки за начална стойност
референциална стойност за дебита Qref. За всяка стойност на дебита се стартират отделни
алгоритми, които изчисляват размерите на централата, както и очакваното производство на
електроенергия на годишна база, разходите за самта централа и финансовите индекси (цена
на производството на електроенергия, вътрешна норма на възвращаемост, нетна настояща
стойност и др.)

28.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ
28.1. Предварителни действия
28.1.1. Получаване на професионална помощ

Всеки предприемач трябва да потърси независима професионална оценка преди да
предприеме сериозно капиталовложение в проектирането и изграждането на малка ВЕЦ.
Включването на професионалисти в разработването на проект за малка ВЕЦ може да варира
от предварителна оценка на мястото през разработване на предпроектно проучване до
пълно изграждане "до ключ" на централата, грижейки се за всеки аспект на процеса. В
допълнение има компании, които отдават кредити, разработват проект и оперират
съоръженията като част от бизнеса си и могат да подсигурят висококвалифицирани кадри и
финансови пакети.
28.1.2. Предварителна оценка на мястото
Опитният професионалист трябва да може да оцени дали дадено място е ценно за
разглеждане като посети мястото и разговаря с предприемача и други специалисти.
Предварителните изследвания от този тип обикновено не траят повече от 2-3 дни работа.
Минимални инвестиции в този процес може да предотврати много по-сериозни разходи и
потенциални усложнения в процеса на изграждане на обекта.
Основните въпроси, които трябва да се разгледат в предварителното изследване са:
•

Наличие на подходящ водопад или бент и подходящо място за турбината

•

Последователен воден дебит и оползотворяем напор

•

Вероятна необходимост от отделяне на водния поток към турбината

•

Достъпност на обекта за изграждането на централата

•

Необходимост от електроенергия в близост
електропреносната система на размуна цена

•

Социално въздействие и въздействие върху околната среда в дадената местност

•

Притежание на земята или подсигуряване на отдаване под наем на разумна цена

•

Първично предложение за проектиране на мощността и годишното електроенергийно
производство.

или

изграждане

на

връзка

към

Точността на информацията трябва да е +/- 25%, което да е достатъчно за иницииране на
предпроектно проучване.
28.1.3. Продпроектно проучване
За предпроектното проучване се използват данни с висока точност и се разглеждат
внимателно всички разходи. То може да е основа за реализиране на проекта и може да
послужи като документ при поискване за финансиране за него и други необходими лицензи.
По тази причина е препоръчително винаги да се наемат професионалисти, които да
извършат проучването и проектирането на системата. Разходите по такова проучване,
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извършено от независим специалист, зависят от обхвата му, но обикновено цената е около €
6,000-€ 12,000.
Следните основни задачи формират едно предпроектно проучване:
1. Хидроложко проучване. Обикновено кривата на дебита се получава от
хидроложкото проучване. Този процес се базира на дългосрочни измервания на
валежите и/или данни за потока, както и на знания за гоелогията и типа на почвите на
даденото място. Дългосрочната информация може да се подкрепи от краткосрочни
измервания. Проучването също трябва да се подкреяи от оценка на необходимия
компенсационен поток.
2. Проектиране на системата. Това включва цялостно описание на проекта,
включително чертеж, показващ основната подредба на мястото. По-значимите
аспекти на работата трябва да бъдат описани в детайли, покривайки:
 Строителни работи (вливане и бент, канал за вливане, напорен тръбопровод,
сграда за турбината, достъпност на мястото, конструктивни детайли)
 Оборудване за генератора (турбина, предавателна кутия, генератор, контролна
система)
 Връзка към мрежата
3. Разходи за системата. Ясна представа за разходите се добива чрез детайлна
оценка на капиталните вложения на проекта, разделени на:
 Строителни разходи
 Разходи за присъединяване към мрежата
 Разходи за електро-механично оборудване
 Инженерни и управленски разходи
4. Оценка на енергийното производство и годишните приходи. Този процес би
трябвало да обобщи източниците на данни (речните потоци, хидравличните загуби,
работния напор, евективността на турбината и методите за изчисление), също така
да изчисли производството, свързано с максималния потенциал на производство на
енергия (в kW) и средното годишно електропроизводство (kWh/година)
преобразувано в годишна печалба (€/year).
Като допълнителна задача от предпроектното проучване (най-често това е най-голямата част
от него, но често се прави като отделен документ) е оценкта на въздействието върху
околната среда (ОВОС) на системата.
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ЧАСТ VI: Финансова оценка на
проекти, свързани с възобновяема
енергия
Партньор ERDF 6 – UEB / EUKE
УНИВЕРСИТЕТ ПО ИКОНОМИКA В БРАТИСЛАВА
Факултет по бизнес икономикa със седалище в гр. Кошице
Tajovského 13, 041 30 Košice
Rastislav Ručinský Ing. PhD.
Jozef Gajdoš Ing. PhD.

29.

Представяне

Напоследък темата за финансовото оценяване на възобновяемите енергийни източници все
по-често излиза на преден план. Най-често срещаните причини за това са енергийната
сигурност, повишаването на цените на изкопаемите горива и последващото повишаване на
цените на отоплението и електроенергията, както и икономическото развитие, поддържащо
идеята за устойчив стил на живот.
След бързото разрастване на сектора на възобновяемата енергия в световен мащаб,
бележещо подобряване на собствения рекорд с всяка изминала година след 2004 г., в края
на 2008 г. влиянието на финансовата криза започна да се усеща, най-вече в потока на
задълженията от банките към доставчиците на възобновяема енергия. Вълната на
инвестиците през последните години точно започваше да проправя пътя на веригата на
доставките, когато настъпи кредитната криза и търсенето намаля. Резултатът бе драматична
и трайна промяна в динамиката на индустрията. По отношение на предлагането, цените
падат до пределните разходи и няколко от участниците се консолидират. По отношение на
търсенето, целите на възобновяемата енергия все още ще карат дружествата да правят
проекти, но в тях ще участват малко на брой доставчици и независими производители на
енергия.
Глава 3 – Финансово оценяване, бе осъществена с цел съставяне на по-диференцирана
картина на оценката на икономическите въздействия на ВЕИ от две гледни точки. От една
страна, методологията на междуотрасловия баланс се използва за количествено определяне
на въздействието на проектите върху променливите, като например заетостта, добавената
стойност и вноса. От друга страна, методът на разходите и ползите се използва с цел
интегриране в обща рамка на разходите и ползите от всеки един проект. Друга подзадача
включва оценка на социално-икономическото въздействие, което оказват работещите вече
проекти за възобновяема енергия в целия свят на местно, регионално и национално ниво.

30. Икономически аспекти на оценката на възобновяемите
енергийни източници
30.1.

Основни понятия

За да е ясно икономическото оценяване на възобновяемите енергийни източници, е
необходимо да се въведат някои основни понятия.
Икономическа стойност – това е стойността, изразена в пари. Различните икономически
школи я обясняват по различен начин. Съществуват два основни подхода – субективно и
обективно разбиране на стойността. Субективното се основава на индивидуалните
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предпочитания, а обективното – на връзката между предпочитанията (индивидуални или
колективни) и разхода за покриване на нуждите.
Полза (полезност) – способността да се посрещнат нуждите.
Пасивна стойност – полезността на предприятието за околните (субективна стойност).
Екологична (вътрешна) стойност –резултат от вярването, че природата има положително
значение за околната среда, независимо от предпочитанията на хората и директната полза
за човечеството.
Дисконтиране – хората оценяват настоящето (разходи и ползи) по-високо от бъдещето
(разходи и ползи), има намаляване на стойността.
Номинална дисконтова норма – сумата от нормите на дисконтиране, включваща
инфлацията.
Реална дисконтова норма – нетната дисконтова норма, номиналната норма минус ръста на
инфлацията.
Фактори, оказващи влияние на оценката на природните ресурси:
 Количеството очаквани бъдещи ползи от използването на ресурсите;
 Времевият фактор.
Времеви фактор (дисконтиране)
Икономическият анализ се базира на факта, че стойността намалява в течение на времето.
Положителната дисконтова норма изразява темпа на спад на икономическите индикатори
във времето. Дисконтирането е естествена част от оценяването на икономическата
ефективност.
Причини за положителни дисконтови норми:



Дава се предпочитание на сегашни ползи пред бъдещите такива;
Продуктивността на капитала (очакването, че предпочитането на инвестиция, вместо
незабавната консумация, ще доведе до по-голямо потребление в бъдеще).
В някои случаи е подходящо да се използва нулева дисконтова норма.
Мотиви за използване на дисконтиране:



Всички доходи през определения период на инвестиране ще бъдат инвестирани;
Бъдещата стойност на оценената полза ще намалее (качеството, полезността), или
нейното количество ще нарасне.
Правилото за инвестиционния процес:
 Доходността не е по-ниска от сконтовия процент (дисконтова норма)
 Номиналната дисконтова норма е по-висока от инфлацията.
Основната формула за изчисляване на сегашната стойност на бъдещите парични потоци е
K0 = Kt / (1+i)t
където
K0 е настоящата стойност на Kt,
Kt са нетните парични потоци във време t,
i е лихвеният (дисконтов) процент,
t

(1+i) е дисконтовият фактор за период t.
30.2. Основни методи за оценка на природните ресурси
Съществуват три основни метода за оценка:
- Сравнителен метод (основаващ се на цената на други подобни ползи);
- Метод на разходите (според разходите, възникнали по време на придобиването);
- Метод на възвръщаемостта (според положителния ефект, който произвежда източникът)
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n

C

t 1

rt

1  i t t

C е цената на природния източник
rt е очакваният нетен паричен поток за периода от време
it е очакваната стойност на лихвения (дисконтов) процент за даден период от време
t е периодът от време
n е броят периоди.
Приема се, че лихвеният процент и дисконтовата норма варират във времето. Очакваният
нетен паричен поток за период от време е функция на много променливи – тип и цена на
продукцията, цена на суровините, размер на данъците, лихвени проценти, инфлацаия и т.н.
Те следва да бъдат дефинирани.
Очакваната стойност на лихвения (дисконтов) процент за период от време е функция на
много променливи - риск, инфлация и т.н. Те също следва да бъдат дефинирани.
Често използвани допускания:




Допускане за постоянна величина rt в дадения период (дългосрочни договори);
Допускане за постоянна величина it в дадения период;
Допускане за безкрайност във времевия хоризонт (безкраен времеви диапазон).

30.3. Основни икономически проблеми
1/ Проблемът, свързан с изчисляването на разходите
Няма унифициран подход за изчисляване на разходите, а и съществуват сравнително големи
разлики в разходите на различните ВЕИ. Например, при изчисляването на разходите,
свързани с използването на органични торове следва да се прави разлика между различните
видове торове, специфичните условия на приложение и характеристики на земята. Други
параметри са дозата тор, големината на земята, цената на горивата и работната сила.
2/ Проблемът, свързан с количественото определяне на фактическите разходи
До голяма степен, разходите могат да бъдат да бъдат изчислени точно, но въпросът е какво
да се включи в тях, например, проблемите, свързани с интерфейса, проблемите, свързани с
информационните технологии и т.н.
Пример
От финансова гледна точка потенциалните инвеститори трябва да калкулират следните
основни разходи (за инвестиция в станция за производство на биогаз):
- амортизация на технологии и сгради;
- застраховка;
- консумация на електроенергия и топлина от станцията за производство на биогаз;
- лабораторни изследвания, сертификати;
- закупуване (други сходни разходи) на биомаса;
- разходи за персонал;
- разходи за вода;
- разходи, свързани с депонирането на отпадъците.
3/ Проблемът, свързан с количественото определяне на ползите
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Ползите могат да бъдат разделени на преки и непреки.
Преките ползи представляват икономиите, свързани със закупуването на първични
енергийни суровини и създаването на ново, по-слабо рисково портфолио (няколко
възможности за количествено определяне).
Непреките ползи са не дотам яснии са обект на дискусии, лобиране и т.н., напр:






Промени в потенциала за иновации и знания в аграрната област, но също така и в
компютърните науки, високо-технологичните производства, електрониката и т.н.;
Нова област на научни изследвания (природни, социални и икономически науки);
Възможности за откриване на нови работни места;
Създаване на нова, по-прогресивна макроикономическа среда, свързана с
внедряване на нови технологии;
Полза, свързана с имиджа на екологично-ориентираната технология с пряко
въздействие върху младото поколение.

Всички непреки ползи имат един общ проблем, а той е, че е много трудно да бъдат изразени
количествено.
4/ Проблемите, свързани с инвестирането
Преди да направи инвестицията, потенциалният инвеститор иска да знае и извърши
следното (в примера с биомасата):
а/ технически и технологични условия








Подходящи почвени и климатични условия за отглеждане на биомаса;
Достатъчен почвен потенциал за производство на биомаса;
Енергиен потенциал на почвата;
Запазване биоразнообразието и производството на растения за хранителната
индустрия;
Частта от използваната за станцията за производство на биогаз земя по отношение
правата на собственост;
Оценка на характеристиките на станцията за производство на биогаз по отношение
наличността на аграрни отпадъци и биомаса в непосредствена близост;
Лабораторни изследвания на характеристиките на източниците на биомаса, най-вече
по отношение на:
- съдържание на твърди вещества;
- стойност на pH в резервоара за ферментация;
- температура в резервоара за ферментация;
- съдържание на разложими органични съставки;
- съдържание на азот във всичките му форми;
- съдържание на сяра и хидросулфид;
- съдържание на тежки метали;
- физически характеристики на субстрата;
- съдържание на токсични елементи;







Осигуряване на достатъчно източници на биомаса чрез собствено производство, или
ползвайки услугите на доставчик, като най-голямото разстояние за доставка не
трябва да надвишава 150 км;
Осигуряване на хранилище за биомасата;
Постоянен мониторинг на биологичните, термичните и химическите условия в
резервоара за ферментация в процеса на анаеробно разграждане, с цел гарантиране
максимално производство на биогаз;
Осигуряване на специализиран технически и ръководен персонал;
Достатъчен капацитет на резервоара за съхранение на газ, с цел гарантиране на
постоянни доставки за станцията за зареждане с биогаз;
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Редовно специализирано обслужване на когенерационната инсталация.

б/ законова рамка




Законовата рамка е различна във всяка държава;
Спазване на местните и регионалните нормативни актове;
Инструментите на местно ниво за поощряване проектите, свързани с използване на
ВЕИ се различават. Например, при покупната цена на топлината и електроенергията,
произведени от ВЕИ, определена от държавата, цената се гарантира за известен
период от време, има задължително изкупуване от енергийните доставчици,
приоритетно присъединяване към мрежата, има държавна помощ също и за
производителите, несвързани към мрежата и др.

в/ икономически условия
Възможности за съ-финансиране на инвестиции във ВЕИ:




Държавна помощ;
Европейски структурни фондове;
Национални субсидии и фондове.

Основните стратегии за подкрепа на проекти, свързани с ВЕИ са описани в Таблица 21.
Таблица 21. Класификация на стратегиите за подкрепа на електроенергията от ВЕИ (преки
инструменти)

Ценовоориентирани
регулаторни

Основани на
инвестиции

финансова подкрепа

задължителни квоти

данъчни стимули

търгове

Основани на
производство

цени
на
изкупуване

обратно

продуктови данъчни
стимули
доброволни

Обемнно-ориентирани

Основани на
инвестиции

проекти
участие

с

Основани на
производство

зелени тарифи

Търгуеми
сертификати

зелени

търгове

акционерно

Източник: Huber, 2004
Регуаторни поддържащи инструменти
Участие в инвестицията
Обикновено се използва за стимулиране високите разходи за въвеждането на дадена
технология (фотоволтаична). Подкрепата за проект, свързан с ВЕИ, се изразява в процентов
дял от цялостния разход, или като сума за всеки инсталиран kW (първият тип се среща почесто). Стимулът зависи от технологиите и регионите и обикновено е между 20 и 50% от
доказуемите инвестиционни разходи. Стимулът намалява капиталовите разходи, както е
направено в миналото по отношение на фотоволтаичните и вятърните енергийни системи
(например, проект „1000 покрива” в Германия).
Финансова подкрепа
Това е вид подкрепа, при която правителството (въз основа на извършена оценка на риска)
сключва договор за лизинг при нисък лихвен процент. Финансира се от публични фондове
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чрез национални и регионални финансови източници. Възможен източник може да бъдат
фондовете, предназначени за проекти в областта на околната среда.
Данъчни стимули за инвестиране и производство
Включват широка гама от дейности, като се започне от отстъпки и освобождаване от данък
върху произведена енергия, намаляване на данъка върху емисиите, връщане на данъци или
намаление на ДДС. Това е мярка, намаляваща разходите. Може да бъде насочена към
всички, или към определени групи производители (стари, настоящи и нови). Главната цел на
фискалните мерки е да насочва производството и потреблението на енергия в съответствие
с държавната програма по отношение на енергетиката и околната среда. Ефективността им
нараства, когато станат част от по-мащабна екологична данъчна реформа.
Изкупни цени
Те са фиксирани за kWh произведена електрическа енергия. Обикновено са представени във
формата на обща цена, или във формата на допълнителен бонус към цена на
електроенергийния пазар. Тази цена е в ущърб на потребителите и нейната стойност зависи
от типа на използваната технология. Този инструмент демонстрира висока ефективност. Той
е широко използван в страните-членки на ЕС (например, в Германия, Испания, Дания). Едно
от условията за успешно прилагане на този инструмент е коректното ценообразуване, както и
гарантирането на цената за период от 12 до 20 години.
Квоти
Те служат основно за осигуряване на минимално производство, или консумация на енергия
от възобноваеми източници. Налагат се на енергийните дистрибутори, или доставчиците на
електроенергия във формата на процентов дял, или количество енергия, което трябва да
бъде произведено то ВЕИ. Изпълнението на този критерий изисква включване на дадени
ВЕИ в портфолиото на компанията, евентуално закупуване на сертификати (те не са
непременно част от тази стратегия). Когато видовете ВЕИ не са конкретизирани, се избират
предимно онези, които имат най-добри пазарни позиции. Глобите за неспазване на квотите
трябва да бъдат на нивото на очакваните разходи, свързани с тяхното пресищане.
Предпоставки за ефективността на системата на квотите са достъпния потенциал на ВЕИ,
способността на енергийната индустрия да въведе използването на ВЕИ, както и
достатъчното време за реализиране на инвестициите. За да се гарантира възвръщаемостта
на инвестицията, е необходимо оперативният период на задължителните квоти да бъде
дългосрочен.
Търгове
Те могат да се фокусират върху инвестициите или производството. И в двата случая те
трябва да бъдат свързани с количеството произведена енергия. В първия случай се
оповестява пълната сума на мощността, която ще бъде инсталирана (според конкретния вид
ВЕИ). Договорите се подписват въз основа на най-добрата предложена цена. Тези договори
гарантират на победителя доходни инвестиционни условия (включително инвестиционна
подкрепа за всеки произведен kW). От друга страна, обемнно-ориентираната система
предлага на победителя „цена по договорка” за kWh, която важи за целия период на
договора.
Търгуеми зелени сертификати
Този инструмент се прилага върху потребителите и доставчиците на енергия с цел
изпълнение на поети от държавата задължения. Зеленият сертификат, сам по себе си, е
документ, който потвърждава производството на дадено количество енергия от ВЕИ. Тези
сертификати се купуват и продават отделно от енергийния пазар. По този начин се създават
два успоредни пазара. Това означава, че има два потенциални източника на доходи за
производителите на енергия. Цената на сертификатите се определя от търсенето и
предлагането. В същото време, търсенето зависи от дефинираните от правителството
задачи и задължения.
Други инструменти
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Освен гореописаните инструменти, съществуват и други директни и индиректни инструменти
в групата на регулаторните стратегии - закони и други форми на законово-прилагани мерки за
подкрепа на ВЕИ, либерализация на сектора на производството на енергия, отваряне на
дистрибуторската система за независими производители на енергия, екологични данъци,
освобождаване от данък на потреблението на биогорива и други.
30.4. Анализ на разходите и ползите
Анализът на разходите и ползите (АРП) е сбор от методи и правила за оценка на социалните
разходи и ползите от алтернативните обществени политики. Той съдейства за повишаването
на ефективността, чрез определяне на пакет от предпроектни проучвания, които биха
донесли най-големи нетни ползи на обществото. Желанието на хората да плащат, за да
придобият, или да избегнат ефектите от политиките, е водещият принцип за измерването на
ползите. Стойността на пропуснатите ползи е основен принцип за изчизляване на разходите.
АРП изисква изчисляване на подходящи скрити цени в случаите, когато политиките оказват
по-силно влияние от предвиденото, като например промяна в цените или количествата на
недеформираните пазари.
Анализът на разходите и ползите е термин, който се отнася едновременно до:



помощ при оценяването на проект, или предложение, което е известно като оценка на
проекта; и
неформален подход за вземане на икономически решения от всякакъв вид.

И в двата случая процесът включва, изрично или не, съпоставка на общите очаквани разходи
с общите очаквани ползи за едно или повече действия, с цел избиране най-добрия или найрентабилния вариант. Формалният процес често се нарича Анализ на разходите и ползите.
Ползите и разходите често имат парично изражение и се фиксират на стойност, отчитаща
фактора време, така че всички потоци на ползите и на разходите по проекта във времето
(които има вероятност да се появят в различни моменти) се изразяват в тяхната „настояща
стойност”. Формалните техники, които са тясно свързани, но с известни разлики, включват
анализ разход-ефективност, анализ на икономическото въздействие, анализ на фискално
въздействие и анализ на социлната възвръщаемост на инвестицията. Последният се
основава на логиката на анализа на разходите и ползите, но се различава по това, че е
изрично създаден, за да информира практически вземащите решения управители на
предприятията и инвеститорите за оптимизирането на тяхното социално и екологично
въздействие. Анализът на разходите и ползите също се използва за изграждането на
диаграма на решенията, с цел определяне на решенията за предприемане на инвестиция.
Стойност на парите във времето
Бъдеща стойност (БС) – това е стойността на паричния поток в определен момент. Тя
показва номиналната бъдеща парична сума, която ще възлиза на определена сума пари в
даден момент в бъдещето, включвайки определен лихвен процент, или по-общо – процент на
възвръщаемост. Това е настоящата стойност, различна от кумулативната функция.
Времевата стойност на парите е стойността на парите, изчислена като определена лихвена
сума, натрупана във времето.
Методът позволява оценка и на вероятен паричен приход в бъдеще, така че годишните
доходи се дисконтират и след това събират, като по този начин формират настояща стойност
на твърда сума за целия поток на доходите.
Всички стандартни изчисления за времевата стойност на парите произлизат от найосновното алгебрично уравнение за настоящата стойност на бъдеща сума, т.е.
„дисконтирана” към настоящето.
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Настояща стойност (НС) – сегашната стойност на бъдеща сума, или паричен поток с
начислена определена лихва на възвръщаемост. Бъдещите парични потоци се дисконтират
по дисконтова норма и колкото тя е по-висока, толкова по-ниска е настоящата стойност на
бъдещите парични потоци. Определянето на подходяща дисконтова норма е ключът към
правилното оценяване на бъдещите парични потоци, независимо дали са доходи или
задължения.

Анализ на икономическото въздействие

31.

Анализът на икономическото въздействие (АИВ) анализира ефекта на политика,
програма, проект, дейност, или събитие, посветени на икономиката в дадена област.
Областта на въздействие може да бъде околност, община, район, или нация.
Икономическото въздействие обикновено се измерва в условия на промени на
икономическия растеж (производителност или добавена стойност) и свързаните промени на
трудовия пазар (заетостта) и доходите (надници).
Обикновено анализът се извършва чрез измерване или оценка на нивото на икономическата
активност в даден момент във времето, когато се появава проектът, или политиката, и
калкулиране на разликата между това какво би могло да се очаква, ако проектът, или
политиката не се появят (хипотетичен случай). Този анализ може да се направи или след
събитието (ex post), или преди него (ex ante). Понякога терминът икономическо въздействие
също се използва за извършването на анализ на икономическия принос на дадена дейност
или индустрия за съществуващата местна икономика.
Анализът на икономическото въздействие често се извършва като елемент от оценката на
въздействието върху околната среда, която се изисква за проучване на по-широките
екологични, социални и икономически влияния на предложените проекти. Той често се
предприема, когато има обществени нагласи спрямо потенциални негативни икономически
въздействия на предложен проект или политика, или когато са налице обществени очаквания
за положително икономическо въздействие на предложен проект или политика.

Алтернативни методи за капиталово бюджетиране

32.









Нетна настояща стойност (ННС): разликата между настоящата стойност на паричните
входящи потоци и настоящата стойност на паричните изходящи потоци.
Коригирана настояща стойност (КНС): нетната настояща стойност на даден проект,
когато е финансиран единствено чрез собствен капитал плюс настоящата стойност на
всички ползи от финансирането.
Период на възвръщаемост: изразява времето, което е необходимо за изравняване на
положителните парични потоци с отрицателните парични потоци (първоначални
инвестиции и оперативни разходи). Той измерва по-скоро риска, а не
възвръщаемостта.
Метод на реалните опции: метод, оценяващ гъвкавостта на управляващата среда,
която не се отчита в ННС.
Вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ): калкулира нормата на възвръщаемост на
проект, пренебрегвайки абсолютната парична сума, която ще бъде спечелена.
Видоизменена вътрешна норма на възвръщаемост (ВВНВ): подобно на ВНВ, но
правеща изрични допускания за реинвестирането на паричните потоци. Понякога се
нарича Норма на растеж на възвръщаемостта.
Отчетна норма на възвръщаемост (ОНВ): норма, подобна на ВНВ и ВВНВ.

Нетна настояща стойност
Нетната настояща стойност (ННС) или нетна настояща цена (ННЦ) на входящи и изходящи
парични потоци във времеви интервали, се дефинира като сума на настоящите стойности
(НС) на отделните парични потоци. В случай, че всички бъдещи парични потоци са входящи
(облигации, основен капитал) и единственият изходящ паричен поток е покупната цена, ННС
представлява просто НС на бъдещите парични потоци минус покупната цена (която е
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неговата собствена НС). ННС е основен инструмент на анализа на дисконтирания паричен
поток (ДПП) и е стандартен метод за използване на времевата стойност на парите при
оценката на дългосрочни проекти. Използван за капиталово бюджетиране и изобщо в
икономикса, финансите и счетоводството, той измерва излишъка, или недостига на парични
потоци в условия на настоящи стойности.
ННС на серия парични потоци взима паричните потоци и дисконтова норма, или дисконтова
крива и получава цената; обратният процес, който при анализа на ДПП взима серия парични
потоци и цена и в резултат се получава дисконтова норма (дисконтовата норма, която би
произвела дадената цена като ННС), се нарича дивидент и широко се използва при
операциите с облигации.
Всеки входящ/изходящ поток се дисконтира отново до неговата настояща стойност. След
това се събират. Следователно, ННС е сумата от всички периоди,

, където
t – времето на паричния поток
i – дисконтовата норма (нормата на възвръщане, която може да бъде спечелена върху
дадена инвестиция на финансовите пазари с подобен риск)
Rt – нетният паричен поток (паричната сума, входящият поток минус изходящия поток) във
време t (с образователни цели, R0 обикновено се поставя вляво на сумата, за да подчертае
неговата роля като (минус) инвестиция.
Коригирана настояща стойност
Коригираната настояща стойност (КНС) е метод за бизнес оценка. КНС показва нетната
настояща стойност на проект, който е финансиран единствено чрез собствен капитал плюс
настоящата стойност на всички ползи от финансирането. За първи път е изучаван от Стюарт
Майерс, професор в MIT Sloan School of Management и по-късно е теоретизиран от Лоренцо
Пекати, професор в Университета Бокони през 1973 г. .
Методът служи за изчисляване на ННС на проекта, когато е финансиран със собствени
капитали (т.нар. базов случай). По-късно, базовият случай на ННС е коригиран с ползите от
финансирането. Обикновено, основната полза е данъчният щит, който се получава при
приспадането на данъка от лихвените плащания. Друга полза може да са субсидираните
кредити. Методът на КНС е особено ефективен, когато се отнася до изкупуване чрез
задлъжняване, тъй като компанията е натоварена с огромен дълг и следователно данъчният
щит е съществен.
От техническа гледна точка, моделът за оценяване КНС е много подобен на модела за
дисконтовия паричен поток. Разликата е, че вместо средна стойност на капитала, паричните
потоци се дисконтират с цената на собствения капитал и данъчните щитове на цената на
дълга. КНС и стандартният дисконтов паричен поток следва да дадат идентични резултати,
ако структурата на капитала остане стабилна.
КНС = базова ННС + НС на финансовия ефект
Период на възвръщаемост
Периодът на възвръщаемост при капиталовото бюджетиране се отнася до периода от
време, необходим за въстановявяне сумата на първоначалната инвестиция. Например,
инвестиция от $1000, която връща по $500 на година, ще има двегодишен период на
възвръщаемост. Стойността на парите във времето не се взема предвид. Периодът на
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възвръщаемост отчита колко време ще отнеме едно нещо да изплати себе си. При други
равни условия, по-късите периоди на възвръщаемост са за предпочитане пред по-дългите.
Периодът на възвръщаемост е навлязъл широко в практиката, благодарение на лесната му
употреба, независимо от признатите ограничения, описани по-долу.
Терминът се използва широко и в други области, свързани с инвестирането, често по
отношение на технологии за енергийна ефективност, поддръжка, подобрения, или други
промени. Например, замяната на лампа с нажежаема жичка с компактна луминесцентна
лампа може да има период на възвръщаемост определено количество години или часове на
работа. В този случай, възвръщаемостта на инвестицията се основава на намалените
оперативни разходи. Въпреки че терминът по начало е финансов, концепцията за период на
възвръщаемост е придобила и други значения, като например енергиен период на
възвръщаемост (периодът, за който спестената енергия при даден проект, се изравнява с
количеството енергия, изразходвана от началото на проекта); тези други термини не са
широко използвани и не са стандартизирани.
Периодът на възвръщаемост често се използва като инструмент на анализа, тъй като е
лесен за прилагане и разбиране от повечето хора, независимо от академичното им
образование или областта на интереси. Той може да бъде доста полезен, ако се използва
внимателно и за сравняване на подобни инвестиции. Като инструмент сам по себе си, за
сравняване на инвестиция с „правенето на нищо”, периодът на възвръщаемост няма изричен
критерий за вземането на решения (освен, може би, че трябва да е по-кратък от полезния
живот на инвестицията).
Периодът на възвръщаемост се приема за метод на анализа със сериозни ограничения при
използването му, тъй като той не отчита коректно стойността на парите във времето, риска,
финансовите и други важни съображения, като цената на възможността. Докато стойността
на парите във времето може да се коригира чрез прилагане на средна стойност на капитала,
обикновено се приеме, че този инструмент за инвестиционни решения не може да се
използва изолирано. Алтернативите, използвани от икономистите за изчисляване на
възвръщаемостта са нетната настояща стойност и вътрешната норма на възвръщаемост.
Подразбира се допускането при използването на периода на възвръщаемост, че
възвръщаемостта на инвестицията продължава и след изтичането на срока на откупуване.
Периодът на възвръщаемост не определя нито сравнението с други инвестиции, нито
непредприемането на инвестицията.
Няма формула за изчисляване периода на възвръщаемост, освен в простия и нереалистичен
случай на първоначалните разходи и по-нататъшните постоянни парични входящи потоци,
или постоянно нарастващи входящи парични потоци. За да се изчисли периода на
възвръщаемост е необходим алгоритъм. Най-лесно е да се използва динамична таблица.
Типичният алгоритъм се свежда до калкулиране на кумулативния паричен поток и момента, в
който той от отрицателен става положителен.
Допълнително усложнение възниква, когато паричният поток е неравномерен, така че да
съдържа изходящите потоци по средата, или в края на продължителността на проекта. В
такъв случай може да се приложи модифицирания алгоритъм на периода на възвръщаемост.
На първо място се изчислява сбора от всички парични потоци. След това се определя
кумулативния положителен паричен поток за всеки от периодите. Промененият период на
възвръщаемост се изчислява като момент, в който кумулативният положителен паричен
поток надвишава общия изходящ паричен поток.
Анализ на реалните опции
Във финансите, анализът на реалните опции или АРО се прилага при капиталното
бюджетиране. Сама по себе си, реалната опция е правото – но не задължението – да се
вземе някакво бизнес решение; обикновено опцията да се направи, да се откаже, разшири,
или намали дадена капиталова инвестиция. Например, възможността да се инвестира в
разрастване на фирмена фабрика, или съответно – да се продаде фабриката, е реална
опция.
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АРО като дисциплина се простира от прилагането му в корпоративните финанси до
вземането на решения при обща несигурност, адаптирайки математическите техники,
разработени за финансовите варианти на решенията в „истинския живот”. Например,
мениджърите по изследователска и развойна дейност могат да използват анализа на
реалните опции, за да определят в какви изследвания е най-добре да инвестират средствата
си; пример, който да не е бизнес-ориентиран, може да бъде решението за присъединяване
към един колектив, или да се пропуснат няколко години стабилен доход за сметка на
посещаване на училище за повишаване на квалификацията. Ето защо, АРО все по-често се
използва като инструмент за формулиране на бизнес стратегията, тъй като той принуждава
вземащите решения да бъдат категорични за допусканията, подчертаващи техните
предвиждания.
Вътрешна норма на възвръщаемост
Вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ) е норма на възвръщаемост, използвана в
капиталовото бюджетиране за измерване и сравнение на рентабилността на инвестициите.
Тя се нарича и дисконтирана норма на възвръщаемост на паричния поток (ДНВПП), или
просто норма на възвръщаемост (НВ). В контекста на спестяванията и заемите, ВНВ също се
нарича ефективен лихвен процент. Терминът вътрешна се отнася до факта, че нейното
изчисляване не включва факторите на околната среда (например, лихвения процент или
инфлацията).
Вътрешната норма на възвръщаемост на една инвестиция, или потенциална инвестиция, е
годишно капиализираната ефективна норма на възвръщаемост, която може да бъде
спечелена от инвестирания капитал.
На по-понятен език, ВНВ на инвестиция е лихвеният процент, при който разходите по
инвестицията водят до ползи на инвестицията. Това означава, че всички придобивки от
инвестицията са присъщи на стойността на парите във времето и, че инвестицията има
нулева нетна настояща стойност при този лихвен процент.
Тъй като вътрешната норма на възвръщаемост е относителен показател, тя е показател за
ефективност, характеристики, или резултат от инвестицията. Това е обратното на нетната
настояща стойност, която изразява в абсолютен измерител печалбата от инвестицията.
Една инвестиция e приемлива, ако нейната вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма
от установената минимална приемлива норма на възвръщаемост или от цената на капитала.
В сценарий, при който се предприема инвестиция от фирма с дялови участници, тази
минимална норма е цената на капитала за инвестицията (която може да бъде определена от
коригираната спрямо риска цена на капитала на алтернативни инвестиции). Това гарантира,
че инвестицията подкрепена от собствениците на дялове и чиято ВНВ превишава нейната
капиталова цена, добавя стойност за компанията (т.е. тя е рентабилна).
При даден набор от двойки (време; паричен поток) в проекта, вътрешната норма ва
възвръщаемост следва от нетната настояща стойност като функция на нормата на
възвръщаемост. Норма на възвръщаемост, за която тази функция е равна на нула, е
вътрешна норма на възвръщаемост.
НСС =
N- общ брой периоди
n – номер на периода (1, 2, 3, ...)
Cn – нетен паричен поток през периода
r – вътрешна норма на възвръщаемост
Забележете, че периодът обикновено се дава в години, но калкулацията може да бъде попроста, ако r се изчисли като използва периода, през който са определени повечето въпроси
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(например, използване на месеци, ако повечето парични потоци се появяват на месечни
интервали) и след това се превръщат в годишен период.
Забележете още, че фиксирано време може да бъде използвано вместо настоящето
(например, краят на един интервал през годината); получената стойност е равна на нула,
само ако ННС е равна на нула.
В случай, че паричните потоци са произволни променливи, както в случая с пожизнената
рента, очакваните стойности се залагат в горната формула.
Често стойността r не може да бъде намерена аналитично. В този случай трябва да се
използват цифрови или графични методи.
Видоизменена вътрешна норма на възвръщаемост
Видоизменената вътрешна норма на възвръщаемост (ВВНВ) е финансова мярка за
атрактивност на инвестицията. Тя се използва в капиталовото бюджетиране за
класифициране на алтернативните инвестиции. Както си личи от името, ВВНВ е изменение
на вътрешната норма на възвръщаемост и като такава цели да разреши някои от
проблемите, свързани с ВНВ.
ВВНВ решава два от няколкото проблема на ВНВ.
Първо, ВНВ приема, че междинните положителни парични потоци се реинвестират при
същия процент на възвръщаемост, както и проектът, от който са произлязли. Това
обикновено е нереалистичен сценарий, като по-вероятна е ситуацията, при която средствата
се реинвестират при норма, близка до цената на капитала на фирмата. ВНВ следователно,
често дава прекалено оптимистична картина на проучваните проекти. За по-умерено
сравнение на проекти трябва да се ползва средната цена на капитала за реинвестиране на
междинните парични потоци.
Второ, може да има повече от една ВНВ за проекти с редуващи се положителни и
отрицателни парични потоци, което води до заблуда и нееднозначност. ВВНВ намира само
една стойност.
Калкулиране
ВВНВ се изчислява по следната формула:
ВВНВ =

-1

където n е броят от еднакви периоди, в края на които се появява паричният поток (не броят
на паричните потоци), НС е настоящата стойност (в началото на първия период), FV е
бъдещата стойност (в края на последния период).
Формулата събира отрицателните парични потоци, след дисконтирането им към сегашния
момент, събира положителните парични потоци след отчитане на реинвестирането.
Резултатът показва каква норма на възвъръщаемост би изравнила дисконтираните
отрицателни парични потоци към началния момент с бъдещата стойност на положителните
парични потоци към края на проекта.
Някои софтуерни продукти, като as Microsoft Excel имат предварително зададени функции за
изчисление на повечето показатели, разгледани по-горе.

126

Литература за финансова оценка на проекти, свързани с
възобновяема енергия:
Algae: The Alternative-energy Dream Fuel. In: Kiplinger´s Biofuels Market Alert, Vol. 1, No.
2, July 16, 2007. Washington: Kiplinger Washington Editors, 2007. DC 20006-3938 • 202887-6426. Downloadable on < https://www.kiplinger.com/orders/kbf/Biofuels071607.pdf >
Euractiv: Scenáre energetickej budúcnosti. Downloadable on
<http://www.euractiv.sk/ekonomika-a-euro/clanok/scenare-energetickej-buducnosti>
Huber, C. et. al.: Action plan for driving dynamic RES-E policies. Vienna: University of
Technology, 2004.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/statistics/part_2_energy_pocket_book_2010.pdf
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/statistics/ext_renewables_gross_electricity_generation.
pdf

www.hfpeurope.org
www.iea.org/textbase

www.ozeport.sk

Литература за водната енергия
Micro-Hydro Design Manual, A. Harvey et al., IT Publications Ltd, London 1993.
Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site. Published by the European
Commission, 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels, Belgium, 1994
Hydropower – A handbook for Agency Staff. Environment Agency, May 2003
Manual of Hydrology: Part 2. Low-Flow Techniques GEOLOGICAL SURVEY WATERSUPPLY PAPER 1542-A U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON
1963
Интернет сайт на Британската Водноенергийна Асоциация (British Hydropower
Association):
http://www.british-hydro.org/
Интернет сайт на Европейската Асоциация на Малките ВЕЦ (European Small
Hydropower Association), включително изтегляне на техния наръчник "Layman’s Guide
to small hydro":
http://www.esha.be/
Интернет портал за мини ВЕЦ с фокус върху развиващите се страни:
http://microhydropower.net
Национален архив на реките, съдържащ данни за Великобританска мрежа от над
1300 измервателни станции:
www.nwl.ac.uk/ih/nrfa/

127

Международен наръчни за водноенергийната индустрия, издаден от Международен
журнал за водна енергия и язовири (The International Journal of Hydropower and
Dams) – основно ориентиран към големи компании и проекти.
http://www.hydropower-dams.com/atlas/industry.html
База данни за доставчици на възобновяема енергия и услуги, свързани с нея, с
информация за близо 12 000 компании и организации от цял свят - The James &
James.
http://www.jxj.com/suppands/renenerg/index.html
Правна бележка: Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено и само на нейните автори. Тя
не отразява мнението на Европейската общност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на
информацията, съдържаща се в нея.

128

