
 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

   ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ  ЗА  ЕКОЛОГИЧНО  И  ИКОНОМИЧЕСКИ  

ЕФЕКТИВНО  ПРОИЗВОДСТВО  НА  ЕНЕРГИЯ  ОТ  ОТПАДЪЦИ

 

2  В  1?       РЕШЕНИЕ НА ДВА ПРОБЛЕМА – ИЗЛИШЪК НА ОТПАДЪК И НЕДОСТИГ НА ЕНЕРГИЯ

                     КАКВО?       МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА КОНВЕРСИЯ НА ОТПАДЪЦИ В  ЕНЕРГИЯ
 
           ЗАЩО?        ПОЛЗА ОТ КОНВЕРСИЯТА ЗА  ОБЩИНИТЕ  И СЛЕДВАНЕ НА  ДИРЕКТИВИ НА ЕС
 
КАК?            ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ  НА   ЕНЕРГИЯТА В ОБЩИНАТА
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.

Кръговата икономика
е икономически модел
където планиране,
ресурси, обществени 
поръчки,производство 
и преработка,
са проектирани и
управлявани както като
процес, така и като резултат,
за максимално подобряване 
функционирането на 
екосистемата и човешкото
благосъстояние

Два клона: Консумация (хранителна) и потребление (материално)
Инж. Любомир Димитров 0888551181 

28 ноември, София, DMI Events, 
Конференция “Да печелим от отпадъци”
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Преминаване от линейна към кръгова икономика 

Задължителна цел за ограничаване на депонираното количество до 
максимум: 

10% от битовите отпадъци до  2035;

Генерална цел на ЕС – да се рециклират :
65% от битовите отпадъци до 2035;                        
                   100% - 65% - 10% = 25% за генериране на енергия

Цели за рециклиране на опаковъчни материали:
70% от отпадъка от опаковки до 2030;
Хартия и картон: 85 %   Феро метали: 80 % Алуминий: 60 % Стъкло: 
75 %  Пластмаси: 55 % Дървесни: 30 %

Задължението за разделно събиране да се засили и прилага и за:
Опасен битов отпадък  (до края на 2022), био-отпадък (до края на  
2023), текстилен отпадък (до края на 2025).
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Депониран отпадък в ЕС по страни
-  Почти няма депониране:  Германия, Белгия, Нидерландия, Швеция
- 70-90% депониране:  Страните от ЕС на изток от Чехия

Bulgaria
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Два свързани феномена, които се случват на нашата планета Земя:

А.Нужда от енергия  
Б.Проблем с натрупването на отпадък  

Системните  политики за енергията и отпадъка споделят обща грижа: 
- Въздействието върху околната среда, вкл. намаляването на парникови газове, 

замърсяването на почвата и водите.
- Рециклирането на част от отпадъка за повторна употреба води до намаляване 

на  енергоемкостта на съответните производства 
- Проблемът с  остатъчния отпадък може да е решение на нуждата от енергия. 

Оползотворяването му в енергия е  рутинна  дейност в Европа и света.  
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Остатъчен (нерециклируем) отпадък – източник на евтина 
възобновяема енергия

- Остатъчна биомаса от горски, паркови, земеделски,животновъдни дейности 

-  Отпадъци  хранителна,  целулозна, 
строителна, маслена, фармацевтична 
промишлености

- RDF от сепариран битов отпадък 

- Утайки от пречиствателни станции

-  Битов отпадък от неметални мебели, 
органичен и синтетичен текстил, неметален 
отпадък от бракувани автомобили 

-  Месо-костен отпадък от месопреработвателната промишленост
-  И други…..въглеводородите  са навсякъде около нас.

Повече получена енергия, по-малко депониран отпадък 
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Технологии за получаване на енергия от отпадък  (Waste-to-Energy , 
WtE), 
-  Изгаряне (Инсинерация, Оксидация) и използване на топлина
-  Термично разграждане (Пиролиза, Газификация, Плазма) и използване на 

синтезираните газ и масло
                                              Сравнение на Инсинерация и Газификация: Резултати при      

еднакво     количество  суровина  на  входа:

 

Параметър Инсинерация Газификация
Енергийна ефективност 55% 95%

Окисляване с въздух – димни газове с 
наличие на диоксини, фурани, ФПЧ

Да Не

Размер на инвестицията, оперативни 
разходи 

100% 60%

Време за проектиране, доставка, пуск 100% 50%

Модулен дизайн, гъвкавост за 
надграждане, възможен мобилен вариант

Не Да

Опасен остатък за депониране Да Не

Прецизно управление, възможност за 
пренос на енергоносителя за  отдалечено 
ползване 

No Yes
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Заводи за газификация на отпадък в света 
Въпреки че газификацията като термична декомпозиция не е нова, тя има 
бурно развитие в последните 4-6 години. 

Същевременно много инсинератори се затварят в САЩ и ЕС, а проекти за 
нови се спират. Новите заводи за енергия от отпадък са предимно с 
газификация. Причините за тази тенденция са екологични и икономически.
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Газификацията в света (2016)

- В света -  272 заводи за газификация с  686 газификатора.  
-  74 завода в строеж с общо   238 газификатора за производство на 83 MWth.  
-  33  завода за газификация в САЩ, 110  в Япония
-  Най-много заводи за газификация – вкл. и на въглища в сингаз -  има в 

Китай

Графиката отразява производството на сингаз, което е измерител на 
газификационните мощности
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Различни  технически решения за газификация
Според нагряването : 
-Директно, вътрешно                     
-Индиректно, външно
Според конфигурацията: 
-низходящ поток 
-възходящ поток 
-хоризонтално придвижване
Достъп на въздух:  
-лимитиран достъп
-без достъп
-отрицателно налягане (вакуум)
Степени:
-Една камера 
- Две камери  
Плазмена газификация:
-Високо-температурна 
плазмена горелка   
 Според произведения продукт:
Директно нагряване: Сингаз-топлина-пара-ел.енергия 
Индиректно нагряване : 
- Сингаз като чисто гориво – газов двигател/турбина – ел.енергия, топлина 
- Сингазът може да се транспортира 
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Енергия от отпадък с вакуумна газификация: Без депониране

Двустепенна газификация:
Степен 1: Пиролизна газификация при 500 градуса С без достъп на въздух
Степен 2: Газификация при 850 град С – вакуум, без въздух, с добавяне на пара за 
подобряване калоричността на сингаза 
Очистване и охлаждане на сингаза
Продукт: Чист сингаз за захранване 
на двигател, за транспортиране или 
бутилиране 
Инсталацията е енергийно независима-
ползва  само 10% от енергията на сингаза 
Безвреден остатък подходящ за 
наторяване или строителна суровина
Енергийна ефективност с когенерация – 85%

Гъвкава модулна концепция
Модули с капацитет в кг/час: 300, 1000, 3000, 6000

Бизнес Модел: Инсталация  1000 кг/час БЕЗПЛАТЕН 
отпадък произвежда годишно 7200 МВтч 
електрическа и 7500 МВтч топлинна енергия. 
Възвръщане на инвестицията – 3,8 години
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Локално производство на енергия от отпадък – 
практично решение за малки и мобилни инсталации за 
газификация

Бързо и лесно проектиране и изграждане 

             Мобилни инсталации за земеделието 
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ПОЛЗА ОТ КОНВЕРСИЯТА  ЗА  ОБЩИНИТЕ  –  ДИРЕКТИВИ НА ЕС
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На всички управленски нива в страната е ясно, че в България такава 
конверсия има своето място както за преобразуването  на биомасата (която е 
с най голям наличен потенциал в българските общини), така и за намаляване 
на депонираните отпадъци. 

Страната ни дори може да изпревари както страните от ЕС така и  други 
страни с успехи в тази област, въвеждайки най-иновативните технологии, 
покриващи   най-новите   екологичните норми  на  съюза.

Причината е във факта, че у нас практически няма такива в експлоатация, 
докато в много страни има работещи инсталации по остарели вече 
технологии, чиято модернизация е или нерентабилна, или невъзможна. 

Експертните  анализи   на  практиките  на съществуващите 
инсталации  по  света   могат  да  послужат  за оптимален  избор на 
технология, оборудване  и  избягване  на  грешки  от  всякакво  
естество.
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Директива 27 на ЕС от 25 октомври 2012 г. 
В т.18 освен другото  се подчертава:

Редица общини и други публични органи в държавите членки вече прилагат 
интегрирани подходи за спестяване на енергия и за снабдяване с енергия, напр. 
чрез планове за действие за устойчива енергия, като разработените съгласно 
инициативата „Споразумение на кметовете“ (Covenant of Mayors), Covenant of Mayors), ), 
както и интегрирани градоустройствени подходи, които надхвърлят отделните 
интервенции по отношение на сгради или транспортни средства. 

Държавите членки следва да насърчават общините и другите 
публични органи да приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за енергийна ефективност с 
ясни цели……..
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УСПЕШНИ  ПРИМЕРИ  В  ЕС 

Като пример може да се посочат  реализирани модели на интегрирано управление на 
отпадъците  и производство на енергия  в  много  градове на страни в ЕС. По-известни са 
моделът в гр. Гюсинг, Австрия, в гр.Хале, Германия, гр. Лахти, Финландия и др.  

Тези общини потребяват по-малко енергия от произвежданата с възобновяеми източници, вкл. 
и третиране на отпадъците без изгаряне, като са интегрирали всички комуникации към ВЕИ.
       
Едно селище от 3300 жители -Прато ало Стелвио -не само е постигнало отопление, топла вода и 
електричество без отделяне на вредни газове, но и продава излишъка от ел. енергия (изразходват 12 
млн. kwh, а произвеждат 26). Топлата вода им струва 7 цента за kwh, вместо 11 . Това селище, което 
освен всичко друго, спечели и първо място в Европа за 2012 г. като най-възобновяемо от гледна точка 
на енергията

ВСЯКА   ОБЩИНА  МОЖЕ,  НЕЗАВИСИМО  ОТ МАЩАБИТЕ !

Тема за размисъл на управляващи:   Гъвкава модерна енергетика, съобразена с 
локалните характеристики (вместо  скъпи  мега проекти)

100 общински  инсталации  по 5  MW  с  общо  инвестирани   500 МEUR  могат EUR  могат 
задоволят  енергийното  потребление   на   20%  от  населението на страната  без 
да се използват изкопаеми горива,  или  вносен  природен газ и  петрол.  

ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ   НА НАЦИОНАЛНО НИВО
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ИНТЕГРИРАНО  УПРАВЛЕНИЕ  НА   ЕНЕРГИЯТА  В  ОБЩИНАТА
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концепцията за интегрирано управление на енергията в общината се базира на 
А. Дефинираните цели които  трябва да се постигнат  и  
Б. Работещ модел на функционална  организация  на субектите на територията 
за реализирането им.

ЦЕЛИ

А. Третиране (конверсия)  на отпадъците до производство на възобновяема енергия
Б.  Оползотворяване на добиваната електроенергия за потребление на общински 
структури с включване към електро-преносната мрежа за продаване на остатъчните 
количества
В.   Третиране на всички видове нерециклирани отпадъци подлежащи на депониране, вкл. 
разделно събрани, опасни, болнични, листна и клонова маса от санитарна сеч на паркове, 
градини и горски масиви.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПОДХОД

За успешно и максимално ефективно постигането на целите е препоръчително създаване 
на  „Ютилити   клъстър” на общинско ниво с участие на субекти, участващи в процесите на 
събиране на отпадъци, третирането им и потребление на енергия. В рамките на 
клъстърната организация може да се постигне оптимизиране както на генериране на 
енергия, така и на нейното потребление 



 Инж. Любомир Димитров 0888551181 
28 ноември, София, DMI Events, Конференция “Да печелим от отпадъци”

- Беземисионна технология;
-  По-ниски инвестиции, високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия;
-  Облекчаване на проекта с отпадане на транспорта на RDF до 

завода за утилизация; 

-  И най-важното: по-ниска себестойност на енергията !

                     

    На вниманието на Столична Община: 
    Най-разумно е да се смени технологията на 
инсталацията  за   инсинерация (Covenant of Mayors), изгаряне) на RDF с 
модерна, икономична и екологична газификация, 
изградена там, където е суровината – до ЗМБТ , извън 
София! 
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БЛАГОДАРЯ    ЗА      ВНИМEUR  могат АНИЕТО

Община Гюсинг – пример за ЕСМобилна пиролиза за биомаса в САЩ


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

