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Въведение
Планът за действие за кръгова икономика, приет
през 2015 г. (1), има за цел да направи европейската
икономика по-устойчива, да засили конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, да насърчи
устойчивия икономически растеж и да доведе до
разкриването на нови работни места. Действията
в плана имат за цел да затворят жизнения цикъл на
продуктите и материалите, като стойността им се
запази в икономиката възможно най-дълго, сведе се
до минимум генерирането на отпадъци и се постигне
максимална степен на рециклиране и повторна употреба, т.е. „кръговост“. Това е от полза както за околната среда, така и за икономиката.
Настоящите насоки за каскадно използване на дървесна биомаса са насочени към ангажимента на кръговата икономика да„насърчава ефикасното използване

(1)

на ресурсите на биологична основа посредством разпространение на най-добри практики в областта на
каскадното използване на биомаса и подкрепа за иновации в сектора на биоикономиката“.
В насоките, които са необвързващи по своя характер,
е обяснено каскадното използване и са представени
някои принципи и практики, които да вдъхновят заинтересованите страни, когато го прилагат. Практиките,
представени в настоящия документ, са взаимствани
от редица заинтересовани страни, научноизследователски проекти на ЕС, проучвания и други източници. Въпреки че съществува широка база от знания
относно каскадното използване, при работата по
настоящите насоки бяха установени някои празнини
в научните изследвания.
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Област на приложение
Под каскадно използване се разбира ефективно
използване на ресурсите, заедно с „кръгово“ използване на всеки вид биомаса. Тук обаче акцентът
е поставен върху дървесната биомаса, като се спазват
принципите на субсидиарност и устойчивост и стойността на тази биомаса се оптимизира в рамките на
схеми за паралелно и/или кръгово използване.
В насоките се предлагат принципи за каскадно
използване на биомасата като цяло, но също така
е разгледано по-детайлно развитието в сектора,
свързан с горското стопанство, и тези принципи са
илюстрирани с примери от сектора.
Промишлените отрасли, свързани с горското стопанство, включват, наред с другото: i) дървообработващите отрасли, които произвеждат дървен материал
и изделия от дървесина, които са видимо разпознаваеми като добити от дървен материал; ii) отрасъла
за производство на дървесен пулп и хартия и за

преобразуването им в крайни продукти; и iii) интегрирани биорафинерии за производство на множество
продукти.
По-нататък по техните вериги на стойността отраслите на химическата, енергийната, текстилната
и строителната промишленост например използват
дървесната биомаса като суровина и следователно
могат да се ползват от настоящите насоки.
В настоящия документ не се разглежда устойчивата мобилизация на дървесината, тъй като по този
въпрос вече са разработени насоки (2). В него обаче
са представени уместни добри практики, обхващащи
нови области, като например създаването на връзки
между доставчиците и купувачите на дървесина чрез
осигуряване на по-добра информация на пазарите на
дървесина с оглед подобряване на взаимната ефикасност и конкурентоспособност.

(2)
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Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на
Европейската комисия, Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации и Министерска конференция за
защита на горите в Европа (MCPFE) (2010 г.), на разположение на
адрес https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fore/publi/
forest_brochure_en.pdf

Исторически преглед
Практиките за каскадно използване предхождат във времето индустриализацията на дървопреработвателния
сектор, тъй като ограничените ресурси и икономическата логика често са водели до прилагането на практики, насочени към постигане на максимална полезност
и разширяване на употребата на продукта. От средата
на деветнадесети век големите дъскорезници често са
били интегрирани с производства на фурнир и шперплат или с фабрики за производството на дървесен пулп
и хартия. Самото „каскадно използване“ обаче датира
едва от седемдесетте години на ХХ век, когато съображения във връзка с околната среда и ограничените
ресурси са породили загриженост у лицата, вземащи
решенията, и вниманието отново е било насочено към
ползите от многократното използване на една и съща
суровина. През последните години каскадното използване привлече много внимание и Европейската комисия
проведе редица проучвания, насочени към този въпрос,
в това число „Европейската дървесина“ (2010 г.), „Indufor“
(2013 г.) и „Каскадният принцип“ (2016 г.).
В проучването „Европейската дървесина“ (3) каскадното
използване е анализирано от гледна точка на „потоците
на дървесина“. То започва с трупите, добивани от гората,
които се преработват от дъскорезниците в строителен

()
3

Mantau et al. (2010 г.), European Wood (EUwood): Real potential for changes
in growth and use of EU Forests („Европейската дървесина: реален потенциал за промени при растежа и използването на горите в ЕС“).

или опаковъчен дървен материал, и продължава със
съпътстващите продукти и остатъците от рязането,
които се използват за производството на дървесни плоскости, хартиена маса или биоенергия. В проучването
„Indufor“ (4) са включени прости изчисления на коефициентите на каскадно използване, за да се посочат относителните степени, до които суровата дървесина може
да се използва повторно в рамките на нейните вериги
на стойността. В проучването „Каскадният принцип“ (5)
е направен опит да се дефинира концепцията за каскадно използване.
Повечето проучвания показват, че каскадното използване по своята същност е линейно, като една употреба
следва друга, след което, за да се направи материалът
годен за друга употреба, се извършва оползотворяване и рециклиране, но често стойността намалява
с всяка стъпка и на последния етап дървесината се
използва като енергия. Подходът обаче постепенно
се е развил до „по-кръгова“ концепция, която обхваща
много на брой и често взаимосвързани пътища, отразяващи технологичното развитие, нови продукти на
основата на дървесна биомаса, нови пазари и отраслови и организационни промени, като например
промишлена симбиоза.

(4)

Проучване относно достъпността на биомасата в ЕС и конкурентоспособността на секторите на ЕС, свързани с горското стопанство.

( 5)

ЕК (2016 г.), Cascades: Study on the optimised cascading use of wood
(Каскадният принцип: проучване относно оптимизираното каскадно използване на дървесина), ISBN: 978-92-79-57725-3, достъпно
на адрес: https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/
publication/04c3a181-4e3d-11e6-89bd-01aa75ed71a1.
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Контекст на политиката
Настоящите насоки имат отношение към обновената стратегия на ЕС за индустриалната политика (6) от 2017 г., и по-специално към веригите
на стойността в промишлеността, свързана с горското
стопанство, и преминаването към икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

размер на публичните разходи, отпуснати за сектора
на горското стопанство, възлиза на 8,2 милиарда евро,
използвани за модернизиране на технологиите, подкрепа за биоикономиката, справяне с изменението на
климата и опазване на горите и на предоставяните от
тях екосистемни услуги.

Насоките имат отношение и към целите на ООН за
устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение
относно изменението на климата. Горите играят важна
роля за смекчаването на последиците от изменението
на климата, както и за усилията за адаптиране към тях
(например задържането на водата; защитата срещу
ерозията, качеството на въздуха). Продуктите от дървесина на биологична основа могат да осигурят допълнителни услуги за съхранение на въглерод и заместител за
интензивните на въглерод материали и горива.
Насоките имат отношение и към изпълнението на
Стратегията на ЕС за биоикономика (7), в която е установен преходът към устойчива и кръгова нисковъглеродна икономика на биологична основа чрез
доразвиване на устойчивото използване на биомаса,
като същевременно се запазят услугите, предоставяни от горските екосистеми. Чрез иновации на
биологична основа от дървесна биомаса могат да
се произвеждат нови материали, горива и химични
вещества и съответно да се заменят ресурсите на
основата на изкопаеми горива и да се избегнат свързаните с тях емисии на парникови газове.
Широк спектър от области на политиката е насочен
към горите и например следните промишлени отрасли, свързани с горското стопанство: селско стопанство; горско стопанство; околна среда; климат, научни
изследвания и иновации; биоикономика и енергетика. Някои от най-важните от тях са подчертани
в следващия неизчерпателен списък.

Горско стопанство
В рамките на Стратегията на ЕС за горите от 2013 г.
се посочва, че каскадното използване способства за
изпълнението на целта за ефективно използване на
ресурсите чрез „използване на горските ресурси по
начин, който свежда до минимум въздействието върху
околната среда и климата, и приоритетно насочване
към горски крайни продукти, които имат по-висока
добавена стойност, създават повече работни места
и допринасят за по-добър въглероден баланс“ (8).

Околна среда

Политиката за развитие на селските райони в рамките
на общата селскостопанска политика (ОСП) насърчава и подкрепя прилагането на устойчиво управление на горите. За периода 2014—2020 г. общият

В Регламента на ЕС относно дървения материал (9)
е уредено пускането на пазара на повечето видове
дървесина и продукти на основата на дървесина
в рамките на ЕС. Той спомага за борбата с незаконната
сеч в световен мащаб чрез забрана на пазара на ЕС на
незаконно добит дървен материал. Регламентът също
така изисква от операторите на пазара да извършват

(6

COM(2017) 479 final

(8)

COM(2013) 659 final

(7)

ЕК (2018 г.), Устойчива биоикономика за Европа: укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда. Актуализирана стратегия за биоикономика, ISBN: ISBN 978-92-79-94145-0.

(9)

Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите,
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал.

Селско стопанство
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надлежна проверка на своята законно добита дървесина, т.е. тя следва да може да бъде проследена до
нейния източник, независимо дали в ЕС или в държави извън ЕС, както и да може да бъде проследена
надолу по веригата през всички търговци. За тази цел
регламентът упълномощава компетентните органи
в държавите членки да извършват проверки на операторите, търговците и организациите за мониторинг, които биха могли да ги подпомагат.
В преразгледаната Рамкова директива за отпадъците (10) и Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки (11) са предписани отделни цели от
25 % до 2025 г. и от 30 % до 2030 г. за събиране и рециклиране на дървени опаковки в държавите — членки
на ЕС. Това ще даде възможност за по-нататъшно каскадно използване чрез повторна употреба и рециклиране и запазване на материала в икономиката за
по-дълъг период от време.
Горите представляват ценна околна среда, която предоставя множество услуги, включително екосистемни
услуги, като в директивите за птиците и местообитанията (12) са предвидени средства за опазването им.
Също така над 21 % от горите в ЕС са класифицирани
съгласно мрежата „Натура 2000“ (13).

В Регламента относно земеползването, промените
в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) (15)
са установени правила за отчитане на емисиите на
парникови газове по източници и по поглъщания от
поглътители. Той обхваща горските площи, залесяването и обезлесяването, както и продуктите от добита
дървесина. В общия баланс се включва улавянето на
въглерод чрез практики за устойчиво управление на
горите, които увеличават естественото разрастване
и новите насаждения. Тъй като въглеродът преминава от горите към продуктите от добита дървесина,
използването на дървесината като суровина и заместител на изкопаемите горива и материали се третира
благоприятно в цялостния метод на отчитане на ЕС.

Научни изследвания
Аспектите, свързани с каскадното използване, също
така са силно застъпени в програмата за научни
изследвания и иновации на Комисията, като редица
проекти за научни изследвания и иновации се финансират чрез рамковите програми, по-специално рамковата програма за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ (16), като някои от тях са включени
в приложението към настоящия документ.

Енергия

Климат
Някои дейности по преработване на дървесина, като
производството на дървесен пулп и хартия, са енергоемки и съответно са обхванати от схемата на ЕС за
търговия с емисии (14).

Като възобновяем източник на енергия, дървесината
също така играе важна роля в прехода от изкопаеми
към други източници на енергия. Директивата на ЕС
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (17) установява европейски и национални цели за увеличаване на дела на възобновяемата
енергия до 2020 г. и позволява на държавите членки
да въвеждат схеми за подпомагане за възобновяеми

(10)

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени
директиви.

(11)

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20
декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки.

(12)

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/
index_en.htm,
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
index_en.htm

(15)

Регламент (ЕС) 2018/841: https://ec.europa.eu/clima/lulucf_bg

(13)

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

(16)

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

(14)

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_bg

(17)

Директива 2009/28/EО.
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енергийни източници, включително дървесина. През
2015 г. измененията на тази директива бяха насочени
към въпроси относно непреките промени в земеползването (18). Наред с други изискванията за отчетност, държавите членки трябва да вземат предвид
„принципа на комбинирано използване на биомасата
като суровина и енергиен източник, вземайки под
внимание регионалните и местните икономически
и технически условия, поддържането на необходимия
въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите“.
Актуализираната Директива за енергията от възобновяеми източници за периода след 2020 г. (RED II) (19)
засилва критериите на ЕС за устойчивост по отношение на биоенергията, като обхваща не само биогоривата за транспорта, но също и твърдата биомаса
и биогаза, използвани за производство на топлинна,
охладителна и електрическа енергия в инсталации

(18)

Директива 2015/1513.

(19)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст), COM(2016) 0767 final/2016/0382(COD). Беше
постигнато политическо споразумение със съзаконодателя, което
беше одобрено от държавите членки на 27 юни. https://www.consilium.
europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/27/renewable-energycouncil-confirms-deal-reached-with-the-european-parliament/
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с мощност над 20 MW. RED II предвижда също така
изискване за мащабно производство на енергия от
биоматериали (над 50 MW), за да бъдат спазени минималните стандарти за ефективност, или за използването на високо ефективна технология за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия.
От държавите членки се изисква да разработят свои
национални политики относно енергията от възобновяеми източници, като отчитат надлежно йерархията
на отпадъците, установена в Рамковата директива за
отпадъците, с цел да се избегнат ненужните ефекти на
изкривяване на пазарите на суровини.
Публичните схеми за подпомагане на инвестициите,
свързани с каскадното използване на биомаса, и в
подкрепа на насърчаването на възобновяемата енергия, трябва да бъдат в съответствие с правилата на ЕС
относно държавната помощ за опазване на околната
среда и за енергетика (20).

(20)

Съобщение на Комисията „Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г.“, ОВ
C 200, 28.6.2014 г., стр. 1

Принципи на каскадното използване
Представените по-долу ръководни принципи имат
за цел да разяснят подхода на каскадно използване
и да помогнат на заинтересованите страни да се ориентират при прилагането на каскадното използване.
Примерите на добри практики от сектора, свързан
с горското стопанство, илюстрират принципите, като
в приложението са предоставени подробни данни
за всяка добра практика и информация за новостите
при каскадното използване във всяка верига на
стойността.

Устойчиво мобилизирана дървесина като
едно от необходимите условия за веригите
на стойността на биологична основа
Цялата дървесна биомаса трябва да е с произход от
устойчиво управлявани гори или устойчиво селскостопанско производство (например дървесни енергийни култури, дървесни култури, агро-лесовъдство)
и дървесни отпадъци от озеленяване, градинарство
и лозарство. Въпреки че устойчивото мобилизиране
на дървесина само по себе си вече беше предмет на
отделни насоки (21) и беше разгледано от целевата група
на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI)
по въпросите на устойчивото мобилизиране на горска
биомаса (22), са включени подходящи проучвания на
конкретни случаи, които засягат нови области. Както
се вижда в представения по-долу пример на актуални
практики, съществуват също така начини за връщане
на дървесната биомаса в горите след употребата ѝ.
Така се подобрява устойчивостта и кръговото производство се издига на ново равнище чрез разширяване
на цикъла, за да бъдат обхванати горите.

Пример: връщане на пепелта от дървесна
биомаса за употреба като тор в горите

Ръководен принцип 1. Устойчивост
Всяко решение за каскадно използване, целящо
да се насърчи най-висока икономическа добавена
стойност, трябва да отчита неговото въздействие
върху другите два стълба на устойчивостта:
социалните и екологичните аспекти.
Устойчивост означава намирането на баланс между
икономическите, социалните и екологичните съображения, разглеждани в дългосрочна перспектива,
обхващаща няколко поколения. Допускането, че
каскадното използване винаги е устойчиво, може да
бъде подвеждащо — при прилагането му на практика
следва да се оптимизират полезните взаимодействия
между каскадното използване на биомаса и неговите
междусекторни външни ефекти във всеки отделен
случай, например по отношение на емисиите, социалните щети, щетите върху околната среда, загубата
на биологично разнообразие или други въздействия.

С разпръскването на дървесна пепел могат да бъдат
върнати хранителните вещества в горите, да бъде подобрена производителността на горите и да бъдат намалени количествата пепел, които се изпращат в депата за
отпадъци. Тази практика се използва в Латвия, Австрия
и Финландия. В резултат на научноизследователски
проект на латвийския държавен институт за научни
изследвания в областта на горите, Silava, бяха изготвени препоръки относно изискванията по отношение
на качеството за дървесната пепел, използвана в горите,
и разработването на технически решения за разпръскване на материали в горите. (23)

(21)

ЕК, MCPFE, MCPFE (2010 г.): Good practice guidance on the sustainable
mobilisation of wood in Europe („Насоки за добри практики в областта на устойчивото мобилизиране на дървесина в Европа“), ISBN
978-92-79-13933-8.

(22)

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/
sustainable-mobilisation-forest-biomass.

(23)

http://www.silava.lv/mainen/aboutus.aspx
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Каре: Каскадното използване и ЦУР
Целите за устойчиво развитие предоставят рамка за постигане на устойчивост. Каскадното използване потенциално
допринася за постигането на няколко ЦУР:

ЦУР 8
Траен, приобщаващ
и устойчив
икономически растеж

Насърчава нови и по-устойчиви
начини за използване на биомасата
и поощрява използването
ѝ в по-малки количества

ЦУР 12
Устойчиви модели
на потребление
и производство

ЦУР 13
Борба с изменението
на климата

Приема като отправна точка
устойчиво мобилизираната
биомаса и насърчава
ефикасното ѝ използване

Създава икономически
възможности

Стимулира запазването възможно
най-дълго на биомасата,
съхраняваща въглерод, под
формата ѝ на материал

ЦУР 15
Устойчиво
управление на горите,
борба с опустиняването,
спиране и постигане
на обрат в процеса на
увреждане на почвата
и преустановяване на
загубата на биологично
разнообразие

Максимално усвояване на потенциала за
смекчаване последиците от изменението на
климата на действията за каскадно използване
Каскадното използване на дървесна биомаса може
да бъде инструмент в прехода към икономика с ниска
въглеродна интензивност.
При използването на дървесната биомаса като материал през целия ѝ жизнен цикъл, въглеродът продължава да се съхранява, вместо да се отделя във въздуха.
Освен това каскадното използване на биомаса увеличава наличието на възобновяеми материали, които
могат да заменят продуктите на основата на полезни
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Принципи на каскадното използване
изкопаеми, като например биоразградима пластмаса
на биологична основа или модерни биогорива.
Повишаването на ефикасността на преработването
на материали и производството и разпределението
на топлинна и електрическа енергия също така намалява общите емисии. Сортирането и рециклирането на
дървесни отпадъци спестяват емисии чрез връщане
на материали в запасите на биомаса и намаляване на
количеството изгаряни или депонирани отпадъци.
Това представлява каскадно използване в действие.
Когато никой друг вид употреба на дървесната биомаса
не е икономически жизнеспособен или екологичен,
оползотворяването на енергия спомага за намаляване
на производството на енергия от невъзобновяеми
източници. При някои обстоятелства оползотворяването на енергия може да бъде единственият вариант.

Пример: дървените конструкции
— строителство на бъдещето
Хората използват дървесината като строителен материал
от хилядолетия. Дори многоетажни сгради, като църкви
или пагоди, се строят от дървесина от векове, но за тях са се
изисквали специални висококачествени трупи. Промишленото производство на сглобяеми елементи, използването
на инженерни продукти от дървесина (engineered wood
products — „ЕWP“) и стандартизацията на строителството
с дървен материал сега дават възможност за изграждане на
сгради, които са много по-високи и по-издръжливи и могат
да бъдат изградени от дървесина от по-ниско качество,
по-широко достъпна суровина (например пресовани като
напречно слепен слоест дървен материал (cross-laminated
timber — CLT) или слепен слоест дървен материал (GLT).
Този метод на строителство може да помогне за намаляване на емисиите по редица начини:
• дървесината, използвана в строителството, съхранява
въглерода през целия жизнен цикъл на сградата и при
правилното ѝ събаряне може лесно да бъде рециклирана;
• дървесината е относително лека като строителен материал. Това намалява необходимостта от работа по фундирането и спестява гориво и намалява емисиите при
превоза на материалите;
• къщите, построени от дървесина, обикновено имат
добри експлоатационни характеристики за енергийна
ефективност.

Създаване на стимули и възпиращи
мерки за насърчаване на устойчивото
използване на дървесната биомаса
в нейните екологични и социални аспекти
Мерки на равнището на местната, регионалната
и националната политика могат да стимулират каскадното използване чрез предоставяне на стимули
и възпиращи мерки за икономическите оператори.

Тези мерки могат да се отнасят до обмена на информация, формирането на клъстери, финансирането на
научни изследвания и иновации, междусекторното
обучение, надграждането на уменията, наличието на
финансиране или целевото подпомагане за развитието на нови предприятия.

Пример: програмата „Green Deals“
— създаване на възможности
за нови стопански модели
„Green Deals“ (Нидерландия) е програма, по която се предоставя нефинансова подкрепа от страна на правителството за устойчиви инициативи. Това е система, в която
различни предприятия, организации на гражданското
общество, органи на местната и регионалната власт
и групи по интереси работят заедно за постигане на екологосъобразен растеж и разрешаване на социални проблеми. Програмата „Green Deals“ улеснява и играе ролята
на катализатор за внедряването на екологосъобразни
процеси и иновации. Програмата допълва съществуващите инструменти, като например законодателството,
както и пазарните и други стимули.

Пример: посрещане на нуждите от умения
Представители на работниците и работодателите от
европейските отрасли за производство на дървесен
пулп и хартия и графичните отрасли са успели да проведат проучвания на несъответствията и празнините
в уменията в собствените им сектори и на начините за
преодоляването им на европейско равнище. Работата
им включва преглед на потребностите от образование
и обучение за справяне с тези несъответствия и празнини. Благодарение на техните анализи, за подпомагане
от ЕС може да бъде допустим един по-подробен анализ за разработване на секторни умения и стратегии за
набиране на персонал за тези отрасли.

Оценка на отражението върху устойчивостта
от използването на дървесна биомаса
Данните за анализа на отражението върху устойчивостта са от ключово значение, за да се прецени дали
използването на дървесна биомаса е в съответствие
с концепцията за каскадно използване. Това е особено вярно на местно и регионално равнище, тъй като
пазарите на биомаса обикновено са местни. Преди
да се увеличи мащабът на съществуващите технологии и процеси или да се внедрят нови такива, следва
да бъдат внимателно оценени техните екологични
и социални въздействия и възможните последици,
например емисиите на парникови газове, потреблението на енергия, местните работни места и растежът.
Това следва да се направи, ако е възможно, от гледна
точка на целия жизнен цикъл.
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Ръководен принцип 2. Ефективност на ресурсите
Насърчаване на ефективността на ресурсите
чрез фокусиране върху видовете употреба
с най-висока икономическа добавена стойност,
благоприятстващи пазарен подход
За да се постигне максимална ефективност на ресурсите, следва да се положат усилия за запазване на
дървесната биомаса възможно най-дълго в цикъла на
използване на материалите, доколкото това е икономически обосновано и технически осъществимо.
Оползотворяване на всички основни
и странични потоци от дървесна биомаса по
начин, осигуряващ ефективност на ресурсите
Докато употребата на частите от дървото, които са
с висока стойност, (например за нарязана дървесина
и фурнирни листове) в контекста на дървесната биомаса обикновено е ясна, то употребата на съпътстващи
продукти и остатъци (например тънкостеблена дървесина, дървени стърготини, изрезки, кора, връхни части
на дървета и клони) е по-разнородна. Тези съпътстващи
продукти и остатъци могат да се използват при производството на дървесни плоскости, различни видове
дървесен пулп, дървени опаковки и биоенергия. Свойствата на биомасата, наличието и приложимостта, както
и промишлената структура, а в някои случаи и експлоатационните разходи, определят оползотворяването им
при различните конкретни обстоятелства.
Напредъкът в технологиите и научните изследвания
може да намали броя на произвежданите продукти
с ниска стойност (например по-прецизни методи за
рязане или по-добра оценка на качеството на дървесината преди добиването ѝ) или да разкрие нови
начини за използване на потоците на дървесна биомаса с ниска стойност (например за производството
на текстил, лекарства, химикали). Използването на
странични потоци следва да бъде насърчавано и чрез
промишлена симбиоза, научни изследвания и иновации, както и чрез разработване на стопански модели,
които позволяват гъвкаво и адаптивно производство.
Способността да се отговори на променящите се
изисквания към материалите и продуктите на основата на дървесна биомаса е жизненоважна.

Пример: по-добра оценка на
наличните асортименти дървесина
за преработвателните отрасли
Трупи за дървен материал, трупи за пулп и дървесина за
производство на енергия от финландски гори държавна
собственост се продават на централизирано равнище от
Metsähallitus. Това се прави, като се използва изчерпателна информация за текущото и прогнозното търсене
на дървесина от различни категории на пазара и тази
информация се съпоставя с данните за наличието на
дървесина от резерва в плановите горски участъци. За
да се постигне максимална норма на брутната печалба,
управлението на тези участъци, както и продажбите на
дървесина и капацитетът за добив и транспорт, също са
оптимизирани на централизирано равнище. В рамките
на тази цялостна система нарязването на отделните дървета на асортименти от различни класове в гората може
да бъде оптимизирано, за да бъде изгодно едновременно на няколко клиента.
По този начин държавните гори са станали по-рентабилни, тъй като цялата процедура — от лесоустройството до доставката на дървесина — се управлява
по-добре. Дървесината като суровина може да се
използва по най-ползотворния начин. Текущото разработване на източници на информация за ефективна по
отношение на разходите оценка на класовете дървесина
при планирането на управлението на горите ще направи
цялата процедура още по-ефикасна.

Предотвратяване и свеждане до
минимум на отпадъците
Подходът за ефективно използване на ресурсите помага
за прилагането на йерархията на отпадъците, т.е. за предотвратяването, повторната употреба и рециклирането,
както и за предотвратяване на депонирането.
Иновациите стимулират по-ефективно използване на
ресурсите — новите технологии могат да подобрят
преработването им, така че от самото начало да се
формират по-малко съпътстващи продукти и по-малко
отпадъци и да се намерят нови видове употреба за
съпътстващи продукти, които имат по-висока добавена
стойност, отколкото техните предшественици. Важно
е обаче да припомним, че вече има много установени
видове употреба на съпътстващите продукти, които са
както икономически, така и екологично обосновани.
Отраслите за производство на дървесни плоскости
например използват не само малки трупи за промишлена употреба, но и дървесни стърготини, дървесни
трески и оползотворена дървесина като основни суровини за производството на широка гама от продукти.
Употребата на остатъците като материал дава възможност за допълнително кръгово използване в системата.
Модерните биорафинерии могат да произвеждат разнообразни продукти от почти всички части на дървото, включително части, които преди това са били
изхвърляни като отпадъци, защото преработването
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им е било трудно. Въпреки това някои от продуктите,
които могат да бъдат извлечени от тези остатъци,
имат висока пазарна стойност и са обект на значително търсене — използването на такива остатъци
означава наистина да се направи „от нищо нещо“.

Пример: по-прецизни методи за рязане
Дъскорезниците на съвременно технологично равнище
използват 3D и рентгенова технология, за да сортират трупите в групи по качество и да определят предварително последователното препозициониране на
отделните трупи по време на рязането им. Когато тази
технология се използва в комбинация с тънки триони,
по време на процеса на рязане се произвеждат по-малко
съпътстващи продукти и много по-малко отпадъци.

Пример: кората — от отпадък
до ценен материал
Често трите основни видове употреба на кората са били
следните: като постелка за животни, за оползотворяване
на енергия и за мулчиране (в градинарството и озеленяването). Тези видове употреба като цяло са с ниска стойност.
Кората представлява основната защита на дървото
и макар и да не е дървесина, тя е богата на хранителни
вещества и химични съединения. С новите технологии
тези компоненти могат да бъдат извличани и използвани
за приложения с по-висока стойност, например като
лекарства и за хранителни добавки.

Пример: биовъглищата — екологосъобразен
и подобряващ състоянието на
почвата материал с висока стойност,
произвеждан от дървесна биомаса
Друга възможна употреба на дървесните отпадъци са
биовъглищата — продукт от остатъци от дървесна биомаса, произведен чрез пиролиза или бавна пиролиза
(полукоксуване) (процес, при който органичен материал
се подлага на високи температура в отсъствието на кислород). Когато се използват в почвата, биовъглищата
намаляват необходимостта от употреба на енергоемки
торове за обогатяване на почвата, тъй като осигуряват
отлични хранителни вещества за растенията в подходяща форма и също така могат да заместят торфа като
среда за растеж и за задържане на водата.

Подобряване на пазарните функции, за
да се осигури разпределяне на биомасата
с ефективно използване на ресурсите
За ефективното по отношение на ресурсите използване на устойчиво мобилизирана дървесина се изисква пазарен подход. Пазарните сили обикновено
определят видовете употреба с най-висока стойност.
Националното законодателство не следва да възпрепятства трансграничната търговия с първични
и вторични суровини и продукти, получени от тези
суровини. Следва да има свободно движение на стоки
както в рамките на ЕС, така и извън него.
Цифровизацията, ако е добре уредена, до голяма степен спомага за по-голяма прозрачност на пазарите.
Решенията за боравене с големи информационни
масиви могат да увеличат производителността, да
намалят отрицателните въздействия върху околната среда и да улеснят устойчивостта, конкурентоспособността и ефикасността по целите вериги на
стойността.

Пример: платформа за електронна
търговия на трупи — създаване на условия
пазарът да работи в полза на всички
Централният съюз на земеделските производители
и собствениците на гори във Финландия е разработил
онлайн платформа, която улеснява собствениците на
гори и продавачите на трупи да предлагат продуктите
си на пазара и купувачите да получат това, от което се
нуждаят. Това подобряване на контактите между купувачите и продавачите способства за подобряване на
логистиката и ефективно по отношение на ресурсите
използване на дървесината, а често и за по-добри цени.
В изграждането на платформата са участвали продавачи
и купувачи. Освен че търговията е по-лесна и по-малко
трудоемка и тромава, това също така подобрява прозрачността на пазара за всички участници.
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Формирането на клъстери между секторите и участниците е добре познат метод за непрекъснати иновации, който помага на предприятията да постигат
напредък. Чрез тази форма на икономическа дейност
може значително да се повиши ефикасността.

Пример: регионални изходни
суровини и сътрудничество

Насърчаване на клъстерите, сътрудничеството
и промишлената симбиоза
Преминаването към каскадно използване на дървесната биомаса стои в основата на интегрираните
предприятия, които обикновено функционират географски на същото място поради интегрираните
потоци материали и енергия. Използването на регионални изходни суровини на „мега обекти“ спомага
за появата на промишлени симбиози, които да осигурят гама от продукти, като същевременно предлагат икономии от мащаба в областта на обществените
поръчки за дървесина, а също и енергия, вода, други
суровини и — не на последно място — работна ръка.
В този контекст един от важните фактори за ефикасност е намаляването на разстоянията за превоз на
дървесина и други суровини, като по този начин значително се понижава цялостният въглероден отпечатък на „мега обекта“. В резултат на новите изисквания
на кръговата икономика и политиките на ЕС в областта на промишлеността, традиционните промишлени
екосистеми претърпяха развитие и активизираха
сътрудничеството си с университетите и научноизследователските институти, както и със заобикалящите ги общности.

Montagne Fiorentine Model Forest Association (FMMF) е пример за сътрудничество при използването на регионални
изходни суровини от биомаса. Целта на стартирането на
регионалното сътрудничество е била да се създадат подходящи стратегии за предлагане на пазара, насърчаване
и привеждане в действие на местна верига на стойността
в сектора на дървесината. В постигането на тази цел се
ангажират много участници, като собственици на гори,
дърводобивни предприятия, дъскорезници и частни
търговци. Създаден е специализиран уебсайт като иновативен инструмент за координиране, интегриране
и свързване на сегментите на веригата за производство
на дървесина. Уебсайтът не само създава възможност за
запознаване на производителите в района на FMMF едни
с други, но и позволява да се достигне до по-широка аудитория и насърчава нови стопански отношения. Това на
свой ред дава възможност за по-добро съгласуване на
потребностите между продавачите и купувачите на дървесина, за подобряването на разпределението на дървесината, логистиката и ценообразуването.

© Jeremy Wall, authorised by METSA Group
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Пример: високоефективно производство
на пулп от мека дървесина —
увеличаване на ефикасността
и свеждане до минимум на емисиите
Инсталацията за дървесен пулп в Äänekoski (Финландия)
е пример за това как в допълнение към производството
на пулп може да се осъществява комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ), което
да покрива изцяло собствените нужди на инсталацията
и дори да остават количества за продажба на местните
общности, като всичко е на основата на малки трупи
и горскостопански остатъци. Оптимизирането на КПТЕЕ се
основава на високата енергийна ефективност на инсталацията, която осигурява огромен енергиен излишък. Всъщност тя генерира електрическа енергия, която надвишава
2,4 пъти количеството, необходимо за собствената ѝ експлоатация. Излишната електрическа енергия се доставя
в националната мрежа. Освен това от изгнилата утайка се
произвеждат биопелети, а от пулпната утайка — биогаз.
Тъй като инсталацията продължава да се развива, от тези
остатъци от производството на пулп ще бъдат произвеждани други продукти на биологична основа.

Пример: престижни мебели от
оползотворени материали
Италия е третият по големина производител на мебели
от дърво в света. За това производство тя използва едни
от най-оскъдните търговски горскостопански ресурси
в Европа. Решението е в оползотворените след потреблението и след производството дървесни отпадъци и в
иновациите. 80 % от италианските мебели се състоят
от плочи от дървесни частици, а по-голямата част от
тях се произвеждат от материали, които биха били дървесни отпадъци, ако не се събираха отделно, сортираха,
почистваха и връщаха в цикъла за производство на дървесни плоскости. Gruppo Mauro Saviola заема водеща
позиция в тази област от осемдесетте години на ХХ
век,откакто първи въведоха използването на оползотворена биомаса и пуснаха на пазара своите продукти под
названието „екологични плоскости“. От 2000 г. всички
плочи от дървесни частици на Saviola се произвеждат
единствено от рециклирана дървесина. В допълнение
това оползотворяване на отпадъците е създало сред
потребителите и важната представа за „градска гора“.

Създаване на иновации за откриване
на по-ефикасни начини за използване
на дървесната биомаса
Ключовите иновации в дъскорезния сектор са свързани
с технологичния напредък, оптимизиращ използването
на дървесна биомаса, и с новите техники за нетоксична
обработка на дървесина. По същия начин, усъвършенстваната технология за сортиране на оползотворен
дървен материал позволява да се повиши употребата
му при производството на дървесни плоскости.
Промишлените отрасли, свързани с горското стопанство, са много капиталоемки и работят в рамките
на дълги инвестиционни цикли. Ето защо създаването на иновации за намиране на по-добри решения
означава също така намиране на решения, които са
дълготрайни и които ще гарантират дългосрочна възвръщаемост на инвестициите.

Пример: производство на етилов
алкохол от дървесни стърготини
Производството на етилов алкохол от дървесни стърготини започна в завода Cellunolix в Каяни, североизточна
Финландия, в края на 2016 г. Това е първото производство в промишлен мащаб от този вид в света. Фабриката
е изградена в сътрудничество с кооперация за търговия
на дребно и енергийно дружество и получава дървесни
стърготини от близката дъскорезница.
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Пример: нищо не се губи, нищо не
се създава, всичко се променя

Пример: преминаването към текстил
на основата на дървесина

Spawnfoam е португалско стартиращо предприятие
в областта на биотехнологиите, създадено през януари
2017 г. Като използва селскостопански съпътстващи
продукти и остатъци от агро-лесовъдството, стартиращото предприятие разработва напълно биоразградими
и многостранни естествени биокомпозитни материали,
като топлоизолационни, звукоизолационни и виброизолационни плоскости, както и пълнеж при производството на контейнери и саксии за пресаждане на
растения и дървета. Използвани за отглеждане и пресаждане на растения и фиданки, тези саксии са алтернатива на пластмасите и други материали на основата на
изкопаеми горива. Растението или дървото се засаждат
в земята заедно със саксията, в която е възможно да се
поставят естествени торове, за да се подпомогне успехът
на пресаждането. Проектът на Spawnfoam „Повишаване
на успеха на повторното залесяване с нов базиран на
гъби биокомпозитен материал“ беше удостоен със знака
за отлични постижения на Европейската комисия, която
управлява програмата „Хоризонт 2020“.

Две предприятия са забележителни с това, че произвеждат по неенергоемка технология екологосъобразни
текстилни продукти на основата на дървесина: дружеството Lenzing в Австрия, което превръща сулфитния
дървесен пулп в стандартни и специални целулозни
влакна, и финландското предприятие Spinnova, което
произвежда текстилни влакна от целулоза от смърчова
и борова дървесина, използвайки технология на механични дюзи без добавени химикали. Този текстил на биологична основа може да замести текстила, произведен
от нефт или от неустойчиви естествени влакна, например памук, който се отглежда при условия, неводещи до
устойчивост.

Регулаторните и инфраструктурните рамки следва
да създадат благоприятни условия за иновации при
използването на дървесна биомаса по ефикасни
начини. Политиките в областта на научните изследвания и иновациите, както и публичните и частните
инвестиции в иновации играят важна роля за насърчаване на научните изследвания, внедряване на иновации и технологии и подпомагане на прилагането на
мерки и технологии, които са по-ефикасни.
В един все по-взаимосвързан свят най-добрите
налични технологии могат да произхождат от всички
сектори. Големите информационни масиви и цифровизацията представляват активи за цялата верига на
стойността в сектора на дървесината, от добива до
рециклирането ѝ. Технологията на блоковата верига
би могла да се използва в бъдеще за създаване на
пазарни платформи, за да се улесни обменът. Полезни
идеи и стимули могат да се взаимстват от схемите за
събиране на други материали.

Пример: пътна карта към бъдещето
През ноември 2011 г. Конфедерацията на европейските
хартиени предприятия (CEPI) стартира инициативата
Пътна карта до 2050 г. на отрасъла за производство на
влакна от горскостопанска дървесина за постигането
на нисковъглеродна икономика. Това беше в отговор
на стратегията на Комисията до 2050 г. Тяхната цел е да
се намалят емисиите на CO2 с 80 %, като същевременно
се създава по-голяма стойност. За тази цел ще са необходими революционни технологии, изискващи значителни инвестиции и научни изследвания, като се има
предвид, че техният потенциал за икономия на разходи
и добавяне на стойност ще бъде значителен. По-долу са
изброени някои от тези процеси, които до този момент
са разработени на етап развоен продукт:
Дълбоки евтектични разтворители
Дълбоките евтектични разтворители (DES) в природата
се произвеждат от някои живи растения. Синтетичните
DES откриват пътя за производство на пулп при ниски
температури и при атмосферно налягане. С помощта
на DES много видове дървесна биомаса могат да бъдат
разделени на лигнин, целулоза и хемицелулоза, като се
намалят консумацията на енергия, емисиите и остатъците. Те могат да се използват и за възстановяване на
целулозата от отпадъци и за разтваряне на остатъците
от мастило в оползотворената хартия.
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Моментна кондензация с пара
Практически сухите влакна биват размесени с турбулентна пара и изстреляни в зона за формоване и в следствие на кондензацията оформят воал, като при процеса
се използва една хилядна от обема вода, консумиран
понастоящем.
Сух пулп за направа на хартия чрез втвърдяване
За да се намали консумацията на вода при направата
на хартия, влакната се обработват, за да се предпазят
от срязване, и след това се суспендират във вискозен
разтвор при концентрация до 40 %. След това разтворът се пресова и полученият тънък лист се втвърдява
с помощта на избрани добавки, за да се получи желаният
продукт.
Функционална повърхност
Ключът към извличането на по-голяма добавена стойност от по-малко ресурси е преминаването към производство на по-леки продукти, както и продажби на база
площ и функционалност, вместо на тегло. Напредъкът
в методите за формоване на лист и новите комбинации
от суровини ще проправят пътя към бъдещето на леките
продукти.
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Ръководен принцип 3. Кръговост във
всеки поток и на всеки етап
Този принцип има за цел запазването в рамките на
цикъла на всички потоци дървесна биомаса, предназначени за различни видове ефективна по отношение
на ресурсите употреба, в съответствие с предходния
принцип. Решаваща роля за напредъка по постигането на кръговост при дървесната биомаса играе благоприятната за иновации, внедряване на технологии
и инвестиции регулаторна или нерегулаторна среда.
Проектиране на жизнения цикъл
Етапите на проектиране на продуктите определят
в голяма степен наличието на даден ресурс след първоначалното му използване. Материалите и продуктите, които са проектирани с оглед на евентуалното
им по-нататъшно използване, ще могат по-лесно да
се рециклират, или дори да се преработят в продукти
с по-висока стойност, след като са изпълнили първоначалната си функция. Разглеждането на жизнения
цикъл на даден продукт включва преценка кой вид
дървесина да се използва първоначално, в каква комбинация от материали и на каква обработка да бъде
подложена. Трябва да се помисли и за системата,
в която ще бъде поставен продуктът, както и за наличието на схеми за събиране след употреба.

Пример: дървени пирони
Използването на традиционни метални пирони затруднява рециклирането на дървесина, особено на висококачествения строителен дървен материал, тъй като
невинаги е възможно тези два материала да бъдат
отделени, а следва да се отчете и фактът, че оборудването, предназначено за обработка на дърво, може да се
повреди при попадане на метал. Благодарение на специалните обработки за втвърдяване е възможно да се
изработят дървени пирони, които са твърди като алуминиевите, но въпреки това много улесняват повторната
употреба или рециклирането на дървения материал. Като
допълнителна полза, тези пирони не могат да зацапат или
обезцветят дървените повърхности и са едва забележими.

Пример: деконструиране
Освен това дървените конструкции, проектирани с оглед
на техния жизнен цикъл, могат да бъдат разглобени
по-лесно от онези, които не са проектирани така. Това
означава, че по-голяма част от техните дървени и други
материали могат да бъдат оползотворени, като по този
начин се намаляват отпадъците, понижават се разходите
и се увеличава количеството на наличната биомаса.
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PerformWOOD е проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ с цел да се даде тласък на разработването на
нови стандарти, така че да се позволи определянето на
експлоатационния срок на строителните материали от
дървесина и на основата на дървесина (24).

Пример: нетоксична обработка на
дървесина и дървесна биомаса
Методите за нетоксична обработка предлагат възможността трайността на дървесината да се подобри по
устойчив и безвреден начин. Така например естествени слепващи вещества и защитни смеси на основата
на дървесина (като лепила и покрития) осигуряват
необходимата строителна устойчивост и защита. — Те
могат да се полагат върху повърхността или да бъдат
интегрирани в различни видове дървен материал, като
например шперплат и бичен дървен материал, като
заместители на по-токсичните конвенционални химикали. Тази нетоксична обработка позволява кръговото
им използване.
WOOD-FLARETCOAT е проект, финансиран по програма
„Хоризонт 2020“, насочен към решаването на проблема
за производството на по-добри забавящи горенето
покрития за изделия от дървесина. (25)
Проектът SustainComp, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, е насочен към разработването на серия от
напълно нови и устойчиви композитни материали на
основата на дървесина, които да се използват в широк
спектър от пазарни сектори, от фармацевтичния,
транспортния и опаковъчния сектор до сектора на
строителството. (26)

Насърчаване на събирането,
рециклирането и повторната употреба
Постигането на кръговост зависи от схемите, които
задържат материалите в рамките на техния цикъл.
Дали те могат да функционират ефективно, зависи
отчасти от подкрепата на обществото за възприемането на кръгово поведение, както и от достатъчното
равнище на осведоменост на индивидуалните потребители и достъпа им до достатъчно информация
за конкретни продукти и услуги. Система за целево
събиране или режим за разширена отговорност на
производителя може да помогне за по-лесно задържане на материалите в рамките на цикъла и може да
улесни и направи икономически по-жизнеспособно
рециклирането или преработването им в продукти
с по-висока стойност. Освен това по-добрата информация за въздействието върху околната среда на продуктите и услугите по време на техния жизнен цикъл
позволява на потребителите да правят по-информиран избор.

(24)

https://cordis.europa.eu/project/rcn/104747_en.html

(25)

https://cordis.europa.eu/project/rcn/111259_en.html

(26)

https://cordis.europa.eu/project/rcn/89321_en.html

Принципи на каскадното използване
Някои подсектори за производство на дървесна биомаса са по-напреднали в сравнение с други по отношение на коефициентите на събиране и рециклиране.
Кръговото използване на хартия и картон се основава
на много ефикасни схеми за събиране в държавите
членки. Регионалното измерение също играе роля
за ефективността на схемите за събиране — колкото
по-близо до центровете за събиране са инсталациите,
толкова повече оползотворени материали са на разположение за техните процеси.
Цифровизацията играе важна роля за ефикасното
събиране, рециклиране и повторна употреба. Чрез
софтуерни продукти материалите и евентуалната
им следваща дестинация могат да се локализират,
както и да се съобщава на потребителите информация относно наличните възможности за кръгово
използване. Това е и много ефикасен и ефективен
по отношение на разходите начин за повишаване на
осведомеността на потребителите и подобряване на
информацията, предназначена за тях.

Пример: прозорци от стара дървесина
Разработен в рамките на WoodWisdom ERA-NET, проектът
CareWood в Словения е насочен към производството на
нови прозорци и врати от дървесина, като се използват
дървесни отпадъци от стари дървени сгради. В допълнение към производството на дървени врати и прозорци,
по проекта са разработени софтуер и мобилно приложение, позволяващи оптималното събиране на стара
дървесина.

Пример: разделно събиране на хартия
IMPACTPapeRec е проект, финансиран в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, за повишаване на събирането
на хартия чрез стратегии за участие, насочени по-специално към държавите от ЕС, в които рециклирането на
хартия е под средния коефициент за ЕС. По проекта са
изготвени наръчник с добри практики и инструменти
за сравнителен анализ, които отчасти са достъпни
и онлайн (27).

Пример: ACE — рециклиране на
картонени кутии за напитки
Производителите на картонени кутии и техните доставчици работят с процеси за рециклиране на хартия,
при които картонът се отделя от полимерните и алуминиевите слоеве на картонената кутия, позволяващи
висококачествените влакна в картона да се използват
за нови продукти. Съдържащите се полимери и алуминий, независимо дали са разделени или агломерирани,
също са обект на голямо търсене за промишлени приложения (например като покривни керемиди, строителни
панели). Съществуват много технологии за рециклиране
за тези цели и бързо се разработват допълнителни технологични алтернативи. В отрасъла съществува решимост рециклирането да продължи да се развива чрез
иновации в технологиите за рециклиране и чрез подобряване на качеството на рециклирането (включително
извличането на полимери и алуминий). Като се има предвид, че събирането е предпоставка за рециклирането,
в някои случаи отрасълът за производство на картонени
кутии за напитки подкрепя разделното им събиране.
Коефициентът на рециклиране на картонените кутии за
напитки следва да се увеличи благодарение на новото
законодателство на ЕС в областта на отпадъците и изискването за разделно събиране на всички опаковъчни
материали. Новосъздадената платформа за рециклиране на отрасъла за производство на картонени кутии за
напитки също ще допринесе за тези усилия чрез по-добро координиране и подпомагане на рециклирането на
картонени кутии за напитки в Европа.

Пример: нов портал относно
кръговата икономика
Португалският портал ECO.NOMIA (eco.nomia.pt) допринася за прехода към кръгова икономика, като изпълнява функцията на хранилище на знания за публичните
институции, предприятията и общността като цяло,
и на платформа за взаимодействие за разработване на
нови проекти в тази област. Порталът е пространство за
споделяне на знания, като информира потребителите
и предприятията за предимствата и възможностите за
финансиране. Той обаче служи и като форум за взаимодействие по проекти за съвместни инвестиции в кръговата икономика.

Разработване на режими за разширена
отговорност на производителя
Каскадно използване, включващо подход на разширена отговорност на производителя (РОП), се развива
в много сектори, но начините, по които се случва това,
зависят от местните и регионалните условия. То може
да улесни новите отношения между предприятията,
а също и да създаде нови стопански възможности за
посредниците — между самите предприятия, между
предприятията и академичните среди или между
предприятията и потребителите. Прилагането на
(27)

http://impactpaperec.eu/en/best-practices/
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режими за РОП също така насърчава по-широкото
навлизане на проектирането на жизнения цикъл
с оглед на трайността. Режимите за РОП могат също
така да създадат нови услуги за ремонт и поддръжка
и услуги за повторна употреба, рециклиране и преработване в продукти с по-висока стойност. Благодарение на по-тясното сътрудничество се въвеждат нови
приложения за практиките на комуникацията предприятие—предприятие, като например технологии
на блоковата верига.

Пример: Rilegno — национална схема
за оползотворяване и рециклиране
на отпадъци от дървени опаковки
Rilegno е национален консорциум, който координира
и насърчава събирането, оползотворяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъци от дървени опаковки. Консорциумът е създал кооперативна
схема, свързваща частни и публични субекти, в рамките
на която отговорностите се поделят между общината,
нейните жители и предприятия (консорциум). Схемата
Rilegno вече е допринесла за оползотворяването на дървесни отпадъци, което представлява 6 % от общото тегло
на разделно събраните битови отпадъци в Италия.

Укрепване на вътрешния пазар за постигане
на кръговост на дървесната биомаса
Наред с международните задължения на ЕС, каскадното използване трябва при всички случаи да
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съблюдава принципите на единния пазар на ЕС.
Сред тези принципи особено важно е свободното
движение на стоки. За тази цел националното законодателство не следва да възпрепятства търговията
с първични и вторични суровини и продукти, получени от тях, в рамките или между държавите членки.
В този контекст обикновено могат да помогнат общите
стандарти. Въпреки че съществуват подробно разработени такива стандарти на европейско равнище за
оползотворена хартия (EN 643), това не е валидно за
оползотворена след потреблението дървесина. Това
несъответствие не само създава затруднения за класифицирането и обозначаването на употребата, но
и създава проблеми за движението през граница. Като
цяло, ако оползотворената дървесина не може да
бъде класифицирана точно, съществува риск да бъде
насочена за по-нисък клас крайна употреба, което
води до загуба на стойност. Ако резултатът е изгаряне, материалът се губи от цикъла. Замърсяването
на дървесината с химикали или биотични агенти също
може да я направи негодна за повторна употреба или
рециклиране. В такива случаи оползотворяването на
енергия може да бъде единствената икономически
и екологично оправдана възможност, при условие че
са взети необходимите предпазни мерки за неутрализиране или изключване на замърсителите. Въпреки
това, поради липсата на съгласувана категоризация
на качеството за целите на класифицирането на оползотворената дървесина, от системата се губи допълнителен дървен материали.

Принципи на каскадното използване

Ръководен принцип 4. Нови
продукти и нови пазари
Стимулиране на използването на дървесна биомаса
с висока добавена стойност чрез създаването на
нови продукти и нови пазари
Настъпват значителни технологични промени,
водещи до огромен напредък в преработването на
дървесина и оползотворяването ѝ за множество
цели. Много новаторски дружества в сектора за производство на дървесна биомаса твърдят, че техният
продуктов асортимент може да се промени значително през следващите няколко години.
Търсенето на нови икономически приложения
с висока добавена стойност се превърна в част от стопанската дейност, развивана на основата на биомаса.
Високите равнища на инвестициите в научни изследвания и методите за запазване на гъвкаво и адаптивно производство, способно да се възползва от
новите технологични разработки, са сред факторите
за успех в сектора.
Необходими са усилия, за да се улесни разширяването на иновациите. Те включват разработване
на подходящи стандарти, осигуряване на достъп
до финансиране и сътрудничество. В много случаи
новите продукти на основата на дървесна биомаса
могат да се конкурират по функционалност, но не и по
разходи. За да станат конкурентни като цени, са необходими и икономии от мащаба.
Създаване на иновации, чрез които
новите технологии се използват
за превръщане на страничните
и отпадъчните потоци в нови продукти
Напредъкът дава отражение върху всички вериги
на стойността: дървообработващия отрасъл, производството на пулп, хартия и картон, и по-специално
биорафинериите за производство на множество
продукти. Чрез преработване на дървесна биомаса
могат да се извлекат същите химични градивни елементи, които се получават от изкопаемите горива. Тя
обаче може да се преработва и за създаване на нови,
по-съвместими с околната среда градивни елементи
или нови вещества, които могат да бъдат използвани
за производството на лекарствени продукти.

Пример: дървесна кора за лепила,
козметика и лекарствени продукти
Тъй като остатъците от кора от производството на пулп
и хартия имат доста висока калорийна стойност, те обикновено се изгарят за производство на биоенергия. Днес
обаче има повече промишлени възможности за използване на дървесната кора за нови продукти. Тъй като
кората е богата на минерали, тя вече се използва за хранителни добавки от фармацевтичното предприятие Ars
Pharmae d.o.o. в Словения.

Възникват и друг вид приложения за производство на
лепила и изолационни материали. Слепващи агенти
на дървесна основа от вещества, получени от кора,
като танин и лигнин, вече се използват в отраслите
за производство на дървени строителни елементи
и плоскости.
Привличане на потребителите
в създаването на нови пазари
Потребителите играят централна роля в създаването на пазари за тези нови стоки с висока добавена
стойност (например дървени конструкции, текстилни
изделия, лекарствени продукти и биопластмаси).
След като бъдат разработени нови материали и продукти, кампаниите за повишаване на осведомеността
и информиране могат да привлекат потребителите
и да стимулират търсенето, а също и да повишат прозрачността на пазара.
Преходът към кръгова биоикономика следва да
получи широка подкрепа от обществото като цяло,
както и от отделните потребители. Само тогава производителите могат да разработят по-ефективни по
отношение на ресурсите продукти. Такава подкрепа
може да се създаде чрез включването на всички
сфери на обществото в сътрудничество между множество заинтересовани страни, а сътрудничеството
между публичния и частния сектор ще помогне да се
гарантира, че иновативните продукти и процеси няма
да бъдат блокирани на развойната им фаза.
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Пример: конкурс за студенти по
архитектура в Чехия за устойчиви къщи
Всяка година в рамките на проекта „Устойчиви къщи“
в Чехия се организира конкурс за проекти за дипломирани студенти по архитектура, които трябва да проектират къщата на бъдещето, използвайки най-съвременни
технологии. Тази инициатива помага да се подкрепи
по-широкото използване на дървесината като строителен материал и по този начин въглеродът в нея да се съхрани за по-дълго време. Неговият състезателен характер
стимулира още по-ефективното използване на дървения
материал и строителните техники, като същевременно
се разпространяват знания за дървесината.
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Принципи на каскадното използване

Ръководен принцип 5. Субсидиарност
Каскадното използване следва да бъде съобразено
не само с националния, но и с регионалния и местния
контекст, когато се прави оценка на икономически
най-жизнеспособната употреба на биомасата.
На един и същ материал може да се припише различна стойност в зависимост например от националното богатство от ресурси на дървесна биомаса,
наличието на капацитет и технологии за преработка
и разстоянието до пазарите. Поради тази причина
най-високата икономическа стойност на даден поток
от дървесна биомаса може да се различава на местно,
регионално и национално равнище. Този факт може
да играе роля при разпределянето на биомасата на
местно и регионално равнище за различните видове
употреба като материали и/или за производство на
енергия. Тези решения обаче не трябва да се възприемат като най-добрите подходи във всички контексти.
Съществуват и регионални различия в ЕС по отношение на отглежданите растителни видове и типове
дървесина. В този контекст собствениците на гори
остават свободни да решат на кого да продават
своите трупи.

Пример: Италианска асоциация
за еталонна гора
Еталонната гора представлява едновременно географска област и подход за устойчиво управление на
ландшафтите и природните ресурси. Като географско
положение еталонната гора трябва да обхваща достатъчно голяма базова площ, така че на нея да бъдат представени всички употреби и ценности, свързани с гората.
Такава базова площ представлява напълно функциониращ ландшафт с гори, земеделски стопанства, защитени
територии, реки и градове. Подходът се основава на гъвкаво управление на ландшафта и екосистемите, което
съчетава социалните, екологичните и икономическите
нужди на местните общности с дългосрочната устойчивост на големи ландшафти.
След подготвителен период от три години флорентинската асоциация за еталонна гора от Тоскана (Италия)
официално се присъедини към международната мрежа
на еталонните гори. В този процес асоциацията получи
подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР), за да разработи план за
действие и проекти около специфичните нужди на региона, като включи регионалните и местните заинтересовани страни.

Добивът на дървесина и производството на повечето
изделия от дървесина често са силно съобразени
с региона. Използването на съпътстващите продукти
се определя в особена степен от разпространената
логистика. Превозът на дълги разстояния, особено на
материали с високо съотношение на обем/стойност,
често е икономически неосъществим и също често
е непрепоръчителен от екологична гледна точка,
например ако има по-високи емисии на CO2 от превоза, отколкото от запазената биомаса.
При оценката за осъществимост на каскадното
използване следва да се отчитат наличностите на
биомаса от качествена и количествена гледна точка.
Тя следва също така да разглежда регионалните
и местните географски характеристики и законодателство, наличието и прозрачността на пазарите,
наличието на финансиране и ключовите участници
и тяхната готовност да се ангажират в краткосрочен и дългосрочен план. Други важни съображения
са съществуването на инфраструктури и наличието
на технологии. Действията за стимулиране на растежа и разнообразието на местните и регионалните
пазари биха увеличили ефикасното използване на
дървесната биомаса.
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Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса

1. Дървесината като дървесина
Разнообразните свойства на дървесината, като например структурната ѝ здравина и други функционални
характеристики, позволяват използването ѝ за редица
приложения, включително за изграждане на мостове,
сгради, вътрешни прегради (например стени, врати,
дограма, плоскости, паркет и други подови настилки),
мебели, кухненски прибори, играчки, както и за специални приложения, като например плаващи конструкции и въжета за отглеждане на миди (28). Всички тези
приложения предлагат и дългосрочно съхранение
на въглерод. Освен това, след края на употребата на
тези продукти съхранението на въглерода може да се
удължи още по-дълго чрез повторната им употреба,
рециклирането им или преработването им в продукти
с по-висока стойност.
Различните части на дървото са подходящи за различни
цели. Докато стволовата дървесина с големи размери
обезпечава много от споменатите по-горе приложения
чрез дървообработващите отрасли, горната част на
ствола и клоните могат да се използват за други приложения, като например производство на дървесни плоскости и производство на пулп за хартия и картон (вж.

фигура 1). Техните странични потоци на свой ред могат
да се използват за производство на различни химикали
или за изгаряне за енергия. Използването на страничните потоци, при което се генерира добавена стойност,
е осигурило по-добри норми на печалбата и е довело до
значителен напредък в областта на биохимията в заводите за производство на пулп и хартия.
Общият годишен растеж при биомасата (селскостопанска, дървесна и др.) в държавите — членки на ЕС-28,
възлиза на малко повече от един милиард тона. Пътищата за генерирането и използването ѝ са показани
на фигурата на следващата страница (СИЦ 2018). Това
оползотворяване на биомасата оказва значителен принос към прехода от икономика, основана на полезни
изкопаеми, към кръгова икономика с ниска въглеродна
интензивност. За целите му обаче се изискват и големи
инвестиции в нови инсталации, за да се постигнат икономии от мащаба. В стратегията на ЕС за биоикономика
се изчислява, че до 2030 г. ще има нужда от 300 големи
интегрирани биорафинерии в ЕС, за да се попълнят
нуждите от горива, химикали и други основни материали на биологична основа, включително пластмаси на
биологична основа, които могат да заменят пластмасите
на основата на полезни изкопаеми.

Фигура 1. Различни части на дървото, подходящи за различни цели

Клони и връхни части на дървета:
плоскости, пулп, биоенергия

Големи стволове:
бичен дървен
материал

Малки стволове:
плоскости, пулп

Талпи

Дъски

Трески: плоскости
Дървесни стърготини:
плоскости, пелети
Кора: биоенергия
© Skogsindustrierna

(28)

Макар че в момента те често са заменени от продукти на основата на
полезни изкопаеми.
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Фигура 2. Потоци на биогенни материали в икономиката на ЕС-28 за 2018 г.
Баланси на биомасата в Европейския съюз (ЕС-28). Най-новите налични
данни. хил. тона сухо вещество
Внос (общо 38 496)

Доставки на биомаса (общо 1 078 755)

Използване на биомаса (общо 1 013 400)

Износ (общо 33 661)

Остатъци от прибиране
на реколтата

Преработени продукти
(еквивалент на биомаса)

Paстителни продукти

Фураж и постелка за животни
(вкл. храни от животински произход:
Фуражи и храни
33 730).

Земеделски култури

Животински продукти
(еквивалент на фуражи)
Храни от растителен произход

Храни от растителен произход
Биомаса от паша
Храни с произход от риболов и аквакултури
Рибно брашно и масло

Риболов
Аквакултури

Дървесен пулп

Дървесен пулп
Продукти от масивна дървесина

Продукти от масивна дървесина

Дървесина след потреблението

Съпътстващи и странични продукти
(вкл. дървесни пелети)

Трупи

Рибно брашно и масло
Риба & морски дарове

Други, вкл. химия

Риба & морски дарове
Рибно брашно и масло

Биологични материали

Съпътстващи и странични продукти
(вкл. дървесни пелети)

Дървесен пулп
Продукти от масивна дървесина

Топлинна и електрическа енергия

Биоенергия

Биоенергия

Първична дървесна биомаса
Биогорива
Съпътстващи и странични продукти (вкл. дървесни пелети)
Трупи

Източник: данни от проекта относно биомасата. Европейска комисия — Съвместен изследователски център
Забележка: Предоставените и използваните данни може да не съвпадат поради грешки в оценката, промени в запасите, отпадане и/или загуба на биомаса или разлики в използваните източници на данни.

Източник: данни от проекта относно биомасата; Европейска комисия — Съвместен изследователски център

Свойствата на биомасата и нейната приложимост за
различни крайни употреби, а в някои случаи и достъпността ѝ, определят как ще бъде оползотворена
при всеки набор от специфични обстоятелства. Приносът на дървесната биомаса е приблизително една
трета от общото количество на биомасата в ЕС (29)
и представлява около 60 % от нетния годишен растеж
на дървесината в горите на ЕС.
В ЕС и в световен мащаб начините на употреба на
дървесните видове, техните размери и качества са се
променили значително от 80-те години на двадесети
век с появата на нови процеси, материали и продукти,
които да отговорят на променящите се модели на търсенето. Функционалните характеристики и свойства
на дървесината са подходящи за много различни приложения. Все пак, макар че всички видове дървесина
могат да се използват за енергия, повечето категории
дървесина (растителен вид, размери, качества и т.н.)
за материали и изделия имат специфична крайна употреба и не са лесно взаимозаменяеми.
По принцип дървесината предлага дългосрочно съхранение на въглерода, уловен от дърветата, от които
се добива. Като състав дървесината може да предложи същите химични градивни елементи като изкопаемите горива, или дори повече.
Съществени промени в различните технологии доведоха до значителен напредък при мобилизирането на
дървесина от горите и оползотворяването ѝ за множество цели. Това се отнася за добива на дървесина, дървообработващите отрасли, производството на пулп,
хартия и картон, и по-специално биорафинериите за

(29)
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Цифрите за ЕС-28 обаче не съдържат данни за заложената дървесна
биомаса от вносни стоки.

производство на множество продукти. По тази причина са включени и примери за добри практики във
връзка със съответния технологичен напредък, но те
не се ограничават до отраслите, свързани с горското
стопанство.
До голяма степен в отраслите, свързани с горското
стопанство, каскадното използване на дървесна биомаса се практикува от дълго време. Въпреки това
през последните години, когато изискванията на кръговата икономика се засилиха и се появиха нови стратегии в индустриалната политика (30), промишлените
екосистеми възприеха по-диверсифицирани вериги
на стойността. Тези промишлени екосистеми работят
в тясно сътрудничество с университети и научноизследователски институти, както и със заобикалящите
ги общности, които също участват в тези вериги на
стойността и се възползват от тях. Тези сложни взаимодействия изискват нови стопански модели, но
същевременно оставят по-малко време за пазарната
реализация на обещаващи иновации. Предвид това
повишаване на ефикасността в настоящата глава
е включен и раздел относно сътрудничеството.
Въпросите, свързани с горите, често са чувствителни
за гражданите на ЕС. Поради това е изключително
важно да се осигурят публично достъпна информация
и ангажираността на обществеността — включително
на потребителите, особено с оглед на нарастващото
значение на оползотворяването на дървесната биомаса. Тази ангажираност допринася за обществената
оценка на продуктите на биологична основа като
цяло. Тези аспекти са разгледани в раздела относно
ангажирането на потребителите и гражданите.
(30)

Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост: обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика,
COM(2017) 479 final

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
Отраслите, свързани с горското стопанство, са много
капиталоемки и работят с дълги срокове. Много от
инвестициите, направени днес, ще продължат да принасят ползи през 2030 г. Затова е полезно да се представят
примери за съществуващи практики, както и примери
за предстоящи и нововъзникващи практики.

заедно със съпътстващите продукти и остатъците
като по-големи клони и дървесни трески (без кора),
както и оползотворената дървесина, обикновено
имат по-ниска стойност. Те обикновено се използват
от предприятията за производство на дървесни плоскости за направата на различни плочи от дървесни
частици и плочи от дървесни влакна.

Дъскорезни предприятия

Разкроеният дървен материал от малки дървета
и изрезките от разкрой, както и някои други остатъци
могат да се използват за други продукти на основата
на дървесина, включително някои композитни строителни продукти (например дървен материал от слепен фурнир (LVL), слепен слоест дървен материал
(GLT), опаковки (например палети), обзавеждане,
мебели и други изделия от дърво.

Дървените трупи — стволовете, използвани за
производство на нарязана дървесина или фурнирни листове (за изработка на шперплат), обикновено представляват най-ценните части на дървото,
а цената им често определя пазарните действия на
собствениците на гори. Дървообработващите отрасли традиционно вече използват дървесина с висока
стойност по кръгов способ, съобразно с местните
условия и ситуация на пазара.
Други части на дървото, като например тънкостеблената дървесина — често наричани малки трупи
за промишлена употреба или „дървесина за пулп“,

Ключовите иновации в дървообработващите отрасли
включват по-ефективни по отношение на ресурсите
дъскорезници и фабрики за производство на дървесни
плоскости, които намаляват отпадъците още от самото
начало, и нови нетоксични обработки на дървесината,

Фигура 3. Каскадно използване в сектора на плоскостите от дървесни частици
СТЪПКА 1

Подготовка на суровините

Приемане и складиране
на суровините
от дървесина

Подготовка на
дървесните трески

Производство на
дървесни влакна: парна
обработка и смилане

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

Сушене

СТЪПКА 4

Пресоване

Сушене на дървесни частици

Сушене на
дървесни
влакна

Полагане на покритие

Смесване на изсушени
дървесни частици и смоли

Формиране на дървесен
килим Горещо пресоване

Охлаждане на плоскостите
Шлайфане/изрязване по
формат Складиране
на плоскостите

Смесване на влакна и смоли

Сушене на дървесни влакна

MDF

Сушене на
плоскостите в пещ
Смесване на мокрите
влакна с вода и добавки
Формиране на дървесен
килим и обезводняване,
предварително пресоване

Непластични/
гъвкави
плочи

Смесване на
влакна и смоли

Формиране на
дървесен килим,
предварително пресоване
и пресоване с пара

SB

панели за сушене
на фурни
Горещо пресоване
HB

Source: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels. JRC Science for policy report 2016.
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както при слепващите вещества, така и при обработките за консервиране и защита на дървесината.
Засиленото използване на дървесина за биоенергия
доведе до по-ефикасни технологии за печки и котли,
които извличат повече енергия от дървесната биомаса, като същевременно предотвратяват отделянето
на частици във въздуха.
Предприятия за производство
на дървесни плоскости
Производството на дървесни плоскости олицетворява каскадните принципи, тъй като дървесината
с ниска стойност и дървесните отпадъци се превръщат в нови материали и продукти и те самите
намаляват отпадъците и добавят стойност, докато
преминават през преработвателните предприятия
надолу по веригата.
Включването на плоскостите в основното производство на строителния и мебелния отрасъл е променило начина, по който се конструират основните
сградни компоненти и е позволило предлагане на

достъпни мебели на световния масов пазар. Тези
ползи са постигнати с едновременно намаляване на
отпадъците и разходите.
Съществуват разнообразни дървесни плоскости
с различни характеристики и физични свойства,
за които се използват малки трупи, отгледна сеч,
остатъци от дъскорезниците (дървесни стърготини
и трески) и повторно използвани след потреблението
и след производството дървесни отпадъци.
Тези плоскости се делят на две основни категории —
плочи от дървесни частици или плочи от дървесни
влакна. Принципното разграничение е степента, до
която е намален размерът на дървесните частици,
преди да бъдат изсушени и след това пресовани до
готова плоскост.
Производственият поток за плочи от дървесни частици (ПДЧ), плочи от ориентирани дървесни влакна
(OSB), плочи от дървесни влакна със средна плътност,
произведени по сухия метод (MDF), непластични
и гъвкави плочи, меки плочи (SB) и твърди плочи (HB)
е обобщен на фигура 3, а кръговото им използване
е илюстрирано на фигура 4.

Фигура 4. Изделията от дървесина и дървесните плоскости: устойчиви и възобновяеми

въглероден диоксид

оползотворяване на
енергия (негодни
за рециклиране
дървесни остатъци)

рециклиране на чисти
дървесни остатъци

дъскорезница

инсталация за
панелиране
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въглероден
диоксид

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
Производството на дървесни плоскости е както капиталоемко, така и енергоемко. По-голямата част от
топлинната енергия, необходима за производствения процес обаче, се добива от изгарянето на горива,
получени от процеса. Това гарантира, че въглеродните емисии са сведени до минимум и почти никакви
дървесни отпадъци не напускат обекта.

малките клиенти чрез гъвкавост и ги обслужва ефикасно и по този начин им спестява време и пари като се
избягва двойният превоз на трупи, това оборудване не
позволява мащабно използване на дървесна биомаса.

По-конкретно, отрасълът за производство на плочи от
дървесни частици е първият сектор, който преработва
големи обеми от повторно използвани след потреблението и след производството дървесни отпадъци.
Днес плочите от дървесни частици обикновено могат
да имат рециклирано дървесно съдържание от 70 %
или повече. Чрез запазването като материал цикълът на
въглерода се удължава и се създават нови възможности
за добавяне на икономическа стойност.
Последните индустриални разработки са насочени към
оптимизиране на процесите и увеличаване на стойността на основния слой чрез осигуряване на външни
слоеве с подобрени характеристики и подсилени
повърхности. С това се цели да се отговори на променящото се потребителско търсене и да се предложат
решения, които преди са се предлагали чрез алтернативи, съдържащи по-високи стойности на въглерод.
Тъй като над 50 % от общото търсене на дървесна
биомаса понастоящем се задоволява или от промишлени съпътстващи продукти, или от оползотворена
дървесина, европейските отрасли за производство
на дървесни плоскости са водещ пример за каскадния принцип в действие.
1.1 Дъскорезници и промишлено производство
на дървесина, включително опаковки
Най-бързата дъскорезница в света
Наименование:
Keitele Group

Участници:
частно дружество

Държава:
Финландия

Финансиране:
самостоятелно

Един от проблемите, пред които са изправени много
от дъскорезниците в ЕС, е възрастта на дъскорезните
машини, която може да датира от осемдесетте или
деветдесетте години на двадесети век. Тези дъскорезници работят на ниски скорости и като цяло производителността им е ниска. Те не са особено привлекателни за
младите квалифицирани хора поради ръчния характер
на голяма част от работата. Степента на тези предизвикателства се различава в отделните региони.
Освен това, въпреки че полустационарното дъскорезно оборудване предлага модерна алтернатива на

Това са предизвикателствата, пред които дружеството
Keitele Group се е изправило преди няколко години
в североизточната част на Финландия. Ситуацията мотивира дружеството да увеличи максимално добавената
стойност от трупите и да инвестира в проект на „Veisto“,
като приложи модерни, високоскоростни дъскорезни
технологии в съчетание с мерки за опазване на околната среда и безопасност на работниците. Инвестицията му включва отделна инсталация до дъскорезницата
за производство на дървен материал от слепен фурнир
(LVL), като дървесината се оползотворява в продукт
с добавена стойност с голяма якост и предсказуеми
строителни свойства. Остатъците от дъскорезницата,
като кора, дървесни стърготини, изрезки, както и остатъците от рендосването, служат като гориво за пещите,
които се използват за сушене на разбичения дървен
материал или се продават на предприятията за производство на пулп, плоскости или пелети.
Понастоящем дъскорезницата в Kemijärvi е най-бързата в света и има високо автоматизирана линия за разбичване, която работи със скорост до 220 m/min (при
нормална скорост от 150—180 m/min) и обработва от
15 000 до 20 000 трупи на смяна (или 1500 m3/смяна).
Основните фактори, които ограничават скоростта
ѝ, са концепцията на лентовия трион, качеството
и издържливостта на материалите ѝ и капацитетът
ѝ на рязане. Дъскорезницата произвежда продукти
с висока добавена стойност, като качеството е налице
още в началото на процеса. Ето защо трупите преминават през триизмерно и рентгеново сканиране, за да
се сортират в групи по качество, преди да бъдат нарязани. Освен това оптималното препозициониране на
отделните трупи по време на биченето е от основно
значение за използването на трупите по най-добрия начин и за получаването на висококачествени
продукти. Тези операции са от основно значение за
ефикасността на дъскорезницата. Когато сканирането и препозиционирането се извършват добре, се
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пести голяма част от ценната суровина — лапландски
бор, който е един от най-здравите дървесни видове
в света заради бавния си растеж при сурови климатични условия.
Поради здравината си голяма част от дървения материал от слепен фурнир се използва за строеж на
сгради в земетръсни райони в Япония. Основните
фактори, които обясняват успешната концепция, планиране и изпълнение на най-бързата дъскорезница
в света, са високата степен на автоматизация, ефикасното използване на компютърно-подпомогнат анализ, технологиите с използване на различни датчици,
моделирането и изкуственият интелект и квалифицираният персонал. Дъскорезницата и инсталацията за
производство на дървен материал от слепен фурнир
(LVL) работят със собствена възобновяема енергия.
Годишното производство на дъскорезницата и инсталацията за производство на LVL възлиза на около
700 000 m3, като цялото количество е произведено
според различните изисквания за размери на клиентите и се изсушава и продава готово за употреба.
Дружеството обаче е трябвало да инвестира много
големи суми, а тези инвестиции ще бъдат рентабилни само чрез диверсификация и голям обем на
продукцията.
За повече информация вж.:
http://www.keitelegroup.fi/

Нетоксична обработка на изделия от
дървесина и дървесна биомаса
Наименование:
Insignia Group,
Borregaard, VTT, LUKE

Участници:
две частни дружества,
Техническият
изследователски
център на Финландия,
Институтът по
природни ресурси на
Финландия

Държава:
Естония, Норвегия,
Финландия

Финансиране:
не е приложимо

За да се възстанови биоразградимият характер на дървесината, изделията от дървесна биомаса трябва да
бъдат обработвани чрез физични или химични методи.
В продължение на дълъг период от време бяха използвани както естествени, така и синтетични консервиращи вещества. Понастоящем обаче има нарастващо
търсене на нетоксични обработки, особено за дървесина и изделия на основата на дървесина, които влизат
в контакт с хората или околната среда.
Използваните за обработката на дървесина и изделия на основата на дървесина методи се избират не
само въз основа на съответните им цели, но и все
повече с оглед на тяхната възможност за повторна
употреба след края на жизнения им цикъл и потенциала им за рециклиране, преработване в продукти
с по-висока стойност или производство на енергия.
Видът на избраната обработка също така определя
срока на експлоатация на даденото изделие от дървесина при различни метеорологични и климатични
условия. Това е много важен аспект, тъй като изделията от дървесна биомаса се предпочитат все повече
като заместители на материали с по-висок интензитет
на заложените емисии на парникови газове. Така че
колкото по-дълъг е срокът на експлоатация, толкова
по-голям е приносът към съхранението на въглерода.
Използваните трупи идват предимно от устойчиво
управлявани гори. Обработваната дървесина или
изделия на основата на дървесина могат да бъдат
под формата на цели трупи, бичен дървен материал, фурнирни листове, шперплат и т.н. и могат
да преминават през физична и/или химична обработка. Другите използвани материали, като например различни видове лепила и слепващи вещества,
покривни материали или покрития, могат да осигуряват допълнителна защита, ако това е необходимо.
Различните иновации при разработването на материали често вървят ръка за ръка и осигуряват комбинирана обработка според конкретните нужди на
клиентите. Както настоящите, така и предстоящите
методи за нетоксична обработка, които са подходящи
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Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
за различни цели и предлагат възможността за подобряване на пригодността на дървесината за избрана
цел, са описани накратко тук.
Физичната обработка най-често представлява
топлинна обработка за различни видове употреба на
дървесината (например на закрито и на открито, без
контакт и в близък контакт и т.н.). Във всеки случай
могат да се използват различни обработки. Такива
обработки могат да се използват също за цели трупи,
бичен дървен материал или само за повърхностите
им. Методите за химична обработка с нетоксични
химикали — а условията на обработката могат да се
различават значително — се основават предимно на
природни защитни вещества, които се намират в растенията и дърветата:
•

таловото масло представлява страничен поток на
метода за производство на крафт-пулп и съдържа
собствените защитни вещества на дървесината.
Обработката чрез равномерно полагане на талово
масло върху различни видове дървен материал
е най-подходяща за изделия от дървесина, които
са предназначени за употреба на открито и без
контакт с хора (поради оцветяването и дразненето, които маслото може да причини).

•

Танините, стилбенът и други защитни вещества
могат да се извличат от остатъците от кората и да
се прилагат заедно с наноцелулоза. В зависимост
от това кои вещества се използват, за извличането им могат да се използват гореща вода или
дълбоки евтектични разтворители. След като
бъдат извлечени, веществата могат да се използват за производство на препарати, съдържащи
нанофибрилирана целулоза, която прикрепя
защитните вещества към обработените дървени
материали. Те могат да се използват в състава
на лепила или слепващи вещества, като по този
начин ще осигурят защитен слой за цялата залепена повърхност, например при дървен материал от слепен фурнир, напречно слепен слоест
дървен материал, фурнирни листове или шперплат, или за каквито и да е други приложения.

•

Веществата, извлечени от кората, или други
агенти за обработка на дървесина също могат
да бъдат използвани с микрофибрилирана целулоза, като така се намалява необходимостта от
други агенти за обработка на дървесина и съответно се свежда до минимум употребата им.

За повече информация вж.: https://www.luke.fi/en/,
https://www.vttresearch.com/

Палети в движение — свързване на веригите на
стойността и възползване от новите възможности
Наименование:
Mandriladora Alpesa S. L.

Участници:
семейно дружество

Държава:
Испания

Финансиране:
програма
„Хоризонт 2020“

Необходимостта от съхранение и обработка на
големи обеми от стоки и техния превоз чрез кораби,
самолети, железопътен транспорт и камиони е създала огромно търсене на палети за стифиране на тези
стоки, но и за поддържането им леснодостъпни. Чрез
палетите стоките по-лесно се подреждат на височина,
включително и тежки стоки. През последните десетилетия са разработени палети с различни стандартни
размери в зависимост от целта при товаренето. Тези
палети са направени предимно от термична или
химично обработена или боядисана дървесина и се
използват около 15 пъти. Оценено е, че понастоящем
в Европа циркулират няколко милиарда дървени
палети. За да превозват този товар от много милиони
тонове, камионите се нуждаят от няколко стотици
милиони литра гориво и отделят съответното количество емисии на CO2.
Няколко специализирани дружества са създали търговска система за ремонт и повторна употреба на
дървени палети с цел максимално да се увеличи оползотворяването на палетите. Това се нарича обединяване в обща система. Системата работи с плащане
на депозит, който получателят на палетната доставка
получава обратно при връщането на палета в системата за повторно използване. Системата никога не
може да достигне пълна ефикасност, тъй като някои
дървени палети неизбежно се повреждат при товаро-разтоварната дейност и трябва да бъдат заменени
от нови, докато не бъдат поправени. Освен това могат
да възникнат някои загуби поради кражба или защото
палетите са използвани за различни от съхранение
и превоз цели, например най-често за гориво. Тези
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употреби представляват друг вид повторна употреба
на дървесната биомаса. Нидерландско проучване (31)
сочи, че има печеливша дейност в използването на
бракувани палети за производството на пелети за
жилищно отопление.
В допълнение към дървените палети испанско дружество е започнало да произвежда палети от рециклиран навълнен картон, наречени „Upalets“. Продуктът
е на биологична основа, има същият капацитет на
товарене като на много видове дървени палети
(1500 kg), но е по-плитък и по-лек. Въпреки че продуктът е подходящ за тежки товари, той позволява значително намаление на емисиите на CO2 от превозването
на палетите. Освен това при използването на палетите от картон за превозване на същото количество
товари са необходими по-малко камиони, влакове,
кораби или самолети. Продуктът е екологосъобразен и водоустойчив. Стопанският модел осигурява
значителна възвръщаемост и до 2023 г. дружеството
планира да назначи още 20 души в производството
и продажбите.

Наименование:
CocoPallet International

Участници:
стартиращо
предприятие

Държава:
Нидерландия

Финансиране:
програма
„Хоризонт 2020“

© COCO PALLET

За повече информация вж.:
https://upalet.com/index_en.html

© COCO PALLET

Друг интересен пример за иновация е проектът
„CocoPallet“ (CCP), финансиран по програмата „Хоризонт 2020“, който има за цел да допълни дървените
палети с палети, направени от кокосови черупки.
Азия е основният двигател на огромното
и нарастващо търсене в световен мащаб на износ на
палети и има нужда от износа на няколко милиарда
палети на година. Поради тази причина международното дружество CocoPallet е разработило промишлен
процес за създаване на палети от влакна от кокосови
черупки, които са изобилни биологични отпадъци
при производството на кокосови орехи.

(31)
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Van Dam J., Ugarte S., Spijkers S., Schipper E. (2013 г.): The use of postconsumer waste wood for energy pellets in Europe (Използването на дървесни отпадъци след потреблението за енергийни пелети в Европа),
https://www.researchgate.net/publication/271016827_The_use_of_postconsumer_waste_wood_for_energy_pellets_in_Europe

При процеса на пресоване естественият лигнин в кокосовите влакна се използва като „биологично лепило“.
Това означава, че „кокосовите“ палети, освен че изпълняват основна функция, тъй като могат да бъдат стифирани, са напълно биологични и биоразградими и могат
да се използват повторно заради проектирането им на
принципа „от люлка до люлка“. Това дава възможност
на дружеството да натовари около 1200 палета в един

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
контейнер за превоз. Едновременно с използването
на биотичен отпадъчен материал, тези характеристики
също така намаляват емисиите на парникови газове от
транспорта. Тъй като продуктът CocoPallet е напълно
годен за кръгово използване и не съдържа вредни
вещества, той може да бъде смлян след употреба и да
се използва например за подобряване на състоянието
на почвата вместо торф.
Именно достъпът до пазара, който дружеството има,
прави проекта „CocoPallet“ много интересен. Дружеството купува отпадъците от кокосови орехи от местните земеделски стопани — които иначе вероятно
биха ги изгорили — и пресова продукта CocoPallets по
много ефективен по отношение на разходите начин.
Палетите могат да се конкурират по цена с по-голямата част от изнасяните дървени палети от Азия. Тъй
като правят устойчивото решение по-достъпно от
по-малко устойчивите или неустойчивите му алтернативи, палетите могат да помогнат за задържането
на въглерода и да създадат стойност за земеделските
стопани в началото на веригата на стойността.
За повече информация вж.:
https://www.cocopallet.com/

1.2 Плоскости, плочи и композитни
материали от дървесина
Нови иновации дават тласък на отрасъла
за производство на плоскости —
екологосъобразността е от ключово значение
Наименование:
UPM и Stora Enso

Участници:
частни дружества

Държава:
Швеция и Финландия

Финансиране:
частно

други отрасли, като автомобилостроенето и корабостроенето. Лепилата и слепващите вещества, които
се използват в процеса на лепене на фурнирни листове
от дървен материал за производство на шперплат, се
изработват от химикали на нефтена основа. Отрасълът проучва алтернативи на биологична основа,
които все пак съответстват на качествата и функционалните характеристики, изисквани при различни,
често комплексни приложения. Потребителите също
все повече се интересуват от въздействието им върху
околната среда. Поради това производителите разработват варианти с по-нисък въглероден отпечатък от
досегашните.
Дружествата UPM и Stora Enso, които са водещи
в отрасъла, свързан с горското стопанство, започнаха
да разработват нови устойчиви решения за отрасъла
за производство на плоскости, като използват продукти на основата на лигнин от крафт-пулп. По време на
процеса на производство на крафт-пулп от мека дървесина се отделя устойчив кафяв прах с добра течливост — лигнин. Той има високо съдържание на сухото
вещество, разпръсква се добре и има дълъг срок за
съхранение. Той е силно реактивен и с високо ниво
на чистота, той е с еднородно качество в различните
партиди и може да се доставя с различни степени на
сухота, според нуждите на потребителите.
Дружеството UPM е въвело нова технология за
лепене на шперплат на основата на лигнин, наречена WISA BioBond. Това решение заменя фенола от
полезни изкопаеми с лигнин на биологична основа
в слепващото вещество, което се използва за производството на шперплат, като го превръща в устойчива
алтернатива. То показва иновативното използване на
промишлените странични потоци в кръговата икономика. Лигнинът се получава като съпътстващ продукт
от процеса на производство на крафт-пулп. Технологията WISA BioBond е подложена на задълбочени
изпитвания за различни приложения на шперплата
и понастоящем е готова да се използва за производството на изделия от шперплат.
От 2015 г. насам Stora Enso произвежда лигнин в промишлен мащаб в своята фабрика Sunila, която има
капацитет от 50 000 тона годишно. Продуктът LineoTM
на Stora Enso е на разположение за дружествата,
които търсят по-устойчиви алтернативи на биологична основа.

Отрасълът за производство на плоскости непрекъснато разширява избора на продукти от дървесна
биомаса, използвани в строителството, вътрешната
архитектура, мебелната промишленост и в някои
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Лигнинът е възобновяем заместител на фенолните
материали на нефтена основа, които понастоящем се
използват в смолите за производството на шперплат,
плочи от ориентирани дървесни влакна, дървен материал от слепен фурнир, ламинати на хартиена основа
и изолационни материали. LineoTM вече замества
фенола и може да има други приложения за този толкова многофункционален материал, като например
въглеродни влакна на биологична основа в автомобилния, ветроенергийния и авиационния сектор или
въглерод за съхранение на енергия.
За повече информация вж.: www.upm.com,
http://www.storaenso.com/

1.3 Дървени конструкции

Сгради от дървесина
Наименования:
Träbyggnadskansliet,
Waugh Thistleton
Architects

Участници:
профсъюзна
организация,
федерация на сектора
за строителство
на дървени
сгради, училищна
администрация, частни
дружества

Държава:
Швеция, Финландия,
Обединено кралство

Финансиране:
не е приложимо

В исторически план дървените конструкции често са
били норма, особено в богатите на гори селски райони
на ЕС. Повечето сгради са били с малки до средни размери и са били изработени от трупи и талпи. Въпреки
че трупите и талпите са били широко достъпни като
строителни материали, обхватът на конструкциите
е бил твърде ограничен поради използваните разнородни, нестандартизирани материали и методи.
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С разработването на нови, еднородни продукти, които
имат предсказуеми експлоатационни показатели,
като напречно слепения слоест дървен материал,
дървения материал от слепен фурнир и слепения
слоест дървен материал (32), както и с подобрението
на техниките на монтаж, понастоящем е възможно
изграждането на по-големи и по-високи постройки от
дървен материал. Сглобяемите строителни елементи,
при които се използват тези инженерни продукти от
дървесина, могат да се произвеждат като допълнително производство на дъскорезниците и съгласно
спецификациите на архитектите. Това води до разкриване на работни места и генериране на приходи както
в селските, така и в градските райони.
Инженерните продукти от дървесина (EWP) са
по-здрави в конструктивно отношение от обикновената бичена дървесина и са подходящи за модулно
строителство, като често могат да бъдат произвеждани от нискокачествен бичен дървен материал
с малки размери от дървесни видове, които иначе
не биха могли да се използват за целите на строителството. Модулните конструкции осигуряват гъвкавост, а предварителната обработка значително
съкращава времето за строителство на място в сравнение с бетона, който трябва да изсъхне. Освен това
при производството на продукти от индустриална
дървесина като цяло са необходими по-малко строителни работници и се подобряват безопасните и здравословни условия на труд (например по-малко прах).
Модулните дървени сгради също са много добре
пригодени за събаряне, тъй като могат да бъдат проектирани и построени по начин, който прави разглобяването им с цел рециклиране по-лесно, като
по този начин ги запазва в цикъла на използване на
материалите по-дълго.
Екологичните ползи от строителството с дървесина
също са значителни: удължено съхранение на въглерода, по-ниско тегло — поради което се изисква
по-малко гориво за транспорт и по-малко работа по
фундирането — добри акустични качества, добра
енергийна ефективност при използването и повторната употреба, рециклирането или биоразградимостта след изтичането на експлоатационния срок.
На развитието на строителството с дървен материал
е повлияло много положително едновременното развитие в много области: при лепилата, напредъка при
нетоксичните обработки, технологиите за преработка
и оценка на качеството.

(32)

Продуктите от напречно слепен слоест дървен материал (CLT) се
изготвят от редуващи се слоеве нарязана дървесина, залепени заедно
перпендикулярно, за да се осигури по-добра конструктивна устойчивост на материала. За информация относно дървения материал от слепен фурнир (LVL) вж. най-бързата дъскорезница в света. Продуктите от
слепен слоест дървен материал се състоят от слоеве от малки парчета
бичен дървен материал, залепени едно с друго с помощта на слепващи вещества, като по този начин се създава голям, здрав структурен
елемент. Продуктите от слепен слоест дървен материал могат да се
произвеждат прави или дъгообразни.

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
През последните десетилетия редица инициативи са
насърчили използването на дървесината за целите на
строителството, по-специално в Швеция, Финландия
и Обединеното кралство.
През 2015 г. шведската синдикална организация GS
Facket, организацията на работодателите от отрасъла,
свързан с горското стопанство, Skogsindustrierna,
и организацията в дървопреработващия отрасъл
Trä- och Möbelföretagen заедно създадоха организацията Träbyggnadskansliet с цел насърчаване на
строителството с дървесина (Trastad) във всичките
му възможни форми. Целта беше да се създадат дървени сгради с висока добавена стойност, които да са
устойчиви и да отговарят на съвременните нужди.
Вследствие на това уменията, технологиите и машините бяха модернизирани и използвани в иновативни
и нови модулни проекти. Партньорите също така привлякоха млади хора, за да подчертаят привлекателността на кариерата в сектора. Понастоящем 30 % от
построените сгради в града инициатор, Векшьо, са на
основата на дървесина.

да покажат по-добри резултати от онези, които са
направени от други материали, тъй като създават
по-малка екологична тежест и по-големи икономии
на разходи. Дървените небостъргачи са дълготрайни
и при използването им се потребява по-малко енергия, отколкото при използването на сгради, които са
построени от други материали.
За повече информация вж.:
http://trabyggnadskansliet.se/ и
http://www.trastad.se/, http://waughthistleton.com/

ReWin — дървени прозорци и врати,
произведени от стари дървесни отпадъци

Във Финландия всички нови училища, построени
след 2017 г., ще представляват дървени конструкции.
Това се дължи на здравни съображения и звукоизолиращите качества на дървесината и приятната и уютна
околна среда, която те спомагат да се създаде. Дървесината, използвана за строежа на дървени къщи
например, също така е икономичен, съобразен с климата дълготраен материал. Използването на дървени
модули дава възможност за по-голяма гъвкавост
и по-бърза адаптация към възникващите нужди.
През 2019 г. група архитекти в Обединеното кралство
започнаха да рекламират дървени „небостъргачи“
в предградията на Лондон с лозунга „Дървесината на
първо място“. Дружеството Waugh Thistleton Architects,
което проектира най-голямата сграда от напречно
слепен слоест дървен материал в света, е направило
подробна оценка на предимствата и недостатъците
на дървените и бетонните къщи. На всеки етап от
съответния си жизнен цикъл дървените къщи могат

Наименование:
M Sora, Люблянски
университет,
Приморски
университет, InnoRenew
CoE,

Участници:
университети, частно
дружество

Държава:
Словения

Финансиране:
не е приложимо

Прозорците от дървен материал по правило се произвеждат от нова висококачествена дървесина. След
демонтаж на рамките на прозорците поради подмяна
или събаряне те обикновено се нарязват с цел оползотворяване на енергия. Новите прозорци също се
произвеждат от нова дървесина. Дори старинните
прозорци или прозорците в ретро стил се правят от
нова дървесина, която е изкуствено състарена.
Целта на проекта „ReWin“ е да се използват дървените
части от разрушените сгради, да се продадат дървените прозорци, направени от старо, вече ненужно
дърво и да се предложи на клиентите възможността
да се използва старата им дървесина, за да се направят нови прозорци или врати.
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Дейностите започнаха през 2013 г. чрез участие в европейския проект „CaReWood“ (Cascading
Recovered Wood, WoodWisdom Net+), който имаше 15
партньори. В рамките на три години заедно с партньори от Словения (Приморски университет) и Германия (Института „Fraunhofer WKI“) бяха разработени
процеси и прототипи на прозорци за превръщане на
старите отпадъци от прозорци в нови части на сгради.
След края на проекта „CaReWood“ дейностите по
проекта „ReWIN“ продължиха, като бяха насочени
към използването на дървесина от дървени сгради
и конструкции. Проектът „CaReWood“ разкри, че
наличността на такъв дървен материал е ограничена, тъй като не е било събрано голяма количество.
Това възпрепятства реализирането на икономии
от мащаба и оптимално производство на прозорци
и врати. InnoRenew CoE, Люблянският унивреситет,
Приморският университет и производителят M Sora
са партньори по проекта „RecAPPture“ и разработват
софтуер и мобилно приложение за оптимално събиране на стара дървесина в Словения. Подобно на
приложението „letgo“, потребителят може да снима
стария си дървен материал, да избере вида дървесина (мека/твърда) и нейното количество и да добави
местоположението, както и телефон за контакт. Софтуерът включва система за изчисляване на оптималния маршрут за събиране на дървесина от различни
места в Словения.
За повече информация вж.:
https://www.m-sora-blog.com/copy-of-rewin

1.4 Оползотворяване на дървесни остатъци
Биовъглищата — съобразен с климата
и подобряващ състоянието на
почвата материал с висока стойност,
произвеждан от дървесна биомаса
Наименование:
FI Biocore Ltd заедно
с LUKE, NL TNO и SE IVL

Държава:
Финландия,
Нидерландия, Швеция

Участници:
търговско дружество
заедно с Института по
природни ресурси на
Финландия, независима
организация
и Шведския научен
институт по околна
среда
Финансиране:
не е приложимо

Малките остатъци от дървесна биомаса, като изрезките или клоните, са често срещани съпътстващи
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продукти от дърводобива, градинарството и поддръжката на градските паркове. Тези малки остатъци
от дървесна биомаса обикновено се изгарят или компостират. При двата процеса обаче съхраненият CO2
се отделя в рамките на кратък период от време.
Тези остатъци могат да бъдат превърнати в биовъглища чрез пиролиза — бавна пиролиза или полукоксуване, процес, при който веществото е подложено
на високи температури в отсъствието на кислород (за
да се предотврати горене). Този продукт много ефикасно абсорбира CO2 в околната среда и гарантира
неговото усвояване в почвата за много дълго време,
увеличавайки капацитета за поглъщане на въглерода.
Биовъглищата също така намаляват необходимостта
от енергоемки торове, тъй като осигуряват отлични
хранителни вещества за растенията в лесно достъпна
форма и могат да бъдат използвани като заместители
на торфа. Тези характеристики в голяма степен са от
полза и за рехабилитацията на стари миннодобивни
обекти, тъй като биовъглищата, смесени с глина, стимулират растежа на растителността.
Бавната пиролиза, т.е. коксуване на остатъците от
дървесна биомаса, може да се осъществи чрез газификация при ниска температура в порядъка от 350 °C
до 450 °C. Процесът заменя енергията, получавана от
изкопаеми горива, с възобновяема енергия и произвежда устойчиви и съобразени с климата продукти,
като биовъглища, пиролизно масло и пиролизен газ.
Тъй като биовъглищата могат да бъдат произвеждани
както на местно, така и на регионално равнище, те
притежават потенциал да предложат нови местни
работни места и лесни инициативи за множество
приложения в различни сектори, като по този начин
намаляват разходите за транспорт и складиране.
Земите, които не са толкова гъсто залесени, също
могат за бъдат използвани за засаждане на бързо растящи растения, като върбата, с цел местно производство на биовъглища.
За повече информация вж.: https://www.luke.fi/en/

1.5 Оползотворяване на остатъците от кора
Екстракти от дървесна кора за производството
на лепила и лекарствени продукти
Наименование:
Ars Pharmae d.o.o.
с Abigenol и Enduranza®

Участници:
частно дружество

Държава:
Словения

Финансиране:
частно

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
енергия. Такъв 100 % чист воден екстракт може да се
извлече по същия начин и от други иглолистни дървета, въпреки че съдържанието им на полифеноли
може да варира. За да се пуснат на пазара клинично
изпитани хранителни добавки и съставки, ще бъде
необходима стандартизация, която изисква големи
инвестиции в научноизследователска и развойна
дейност.
За повече информация вж.:
www.arspharmae.com, info@arspharmae.com

Поради относително високата си калорийна стойност голяма част от остатъците от кора обикновено
се изгарят за производство на биоенергия. Кората
обаче съдържа 30 — 40 % подлежащи на извличане
вещества, като например танин, суберин, стилбен,
лигнан, паклитаксел, салицин, полифеноли, пектин
и скорбяла. 10 — 20 % от общото тегло на стъблото
на дървото представляват кора, докато при малките клони кората може да представлява до 60 % от
теглото. Дървесните остатъци от дъскорезниците,
особено кората, са богати на хранителни вещества
и предлагат добра основа за култивиране на растения и лекарствени гъби. При нормални метеорологични условия хранителните вещества постепенно
се просмукват в почвата, вместо да се отделят бързо,
както торовете.
Понастоящем се разкриват и други промишлени възможности за използване на кората. Кората от бяла
ела например може да се използва за производство
на патентовани хранителни добавки, за които е доказано, че намаляват стреса. Кората от обикновената ела
(Abies alba Mill), която е иглолистно дърво, е богата на
витамини, минерали и специални природни полифенолни вещества, които лесно могат да се усвояват от
човешкото тяло. Полифенолите в кората на иглолистните дървета са силни антиоксиданти и уловители
на свободни радикали, които работят най-ефикасно
в клетките и между тях. Водният екстракт от кората на
обикновената ела, който е богат на полифеноли, също
така има силен защитен ефект за сърцето и защитен
ефект срещу атерогенно увреждане на артериалната
стена, причинено от начина на хранене.
Някои от новите хранителни добавки, извлечени от
кората на обикновената ела, вече са на пазара, като
формират значително по-висока цена, отколкото
при използването на кората за производството на

Наименование:
Проект „FORESTSPECS“

Участници:
обществен център
за технически
научни изследвания,
независим научноизследователски
институт, университети,
частни дружества

Държава:
Финландия, Германия
Обединеното кралство,
Русия, Швейцария

Финансиране:
FP7-KBBE

Танините и други вещества в кората, които предпазват
дърветата от вредители и болести, могат да разкрият
друго направление за употреби с по-висока стойност
на кората. Тези вещества могат да бъдат извлечени
с гореща вода, за да се формулират защитни добавки
за лепилата и слепващите вещества, използвани
например в отрасъла за производство на плоскости.
Веществата могат също така да се добавят към изолационната пяна, използвана в строителството, за да
стане тя по-звукоизолираща и огнеупорна. От един
тон кора се добиват до 130 kg танин под формата на
прах, като остатъкът от кората е на разположение за
други екстракти или за оползотворяване на енергия.
Това представлява важна възможност за използването в промишлен мащаб на екстракти от кора във
веригата на стойността в сектора, свързан с горското
стопанство. Както съществуващите, така и новите
методи за оползотворяване на кората предлагат
конкурентни биологични и функционални активни
вещества за хранителната, фармацевтичната и козметичната промишленост извън сектора, свързан с горското стопанство, като по този начин веригите на
стойността на дървесната биомаса се разширяват.
За повече информация вж.:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/91266_en.html
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1.6 Биогорива от дървесина
Новите технологии при печките — по-добра
енергийна ефективност и по-ниски емисии
Наименование:
Avebiom

Участници:
частни дружества

Държава:
Европа

Финансиране:
предимно частно

количеството биомаса, необходимо за същото количество произведена енергия.
Възможността за оползотворяване на горска сеч
и остатъци за производство на енергия, дори в малък
битов мащаб, може да бъде стимул за по-добро управление на местните гори и по този начин спомага да
се намалят рискът и интензитетът на горските пожари.
Голям брой дружества разработват нови технологии за печки, а регионалните енергийни агенции
наблюдават ситуацията. Испанското сдружение за
оползотворяване на енергия от биомаса, Avebiom,
например съобщава, че през последните 10 години
инсталираната му отоплителна мощност е нараснала
с над пет пъти от 1 510 MW през 2008 г. на 9 404 MW
в края на 2017 г., особено в Андалусия, Кастилия
и Леон и Каталония. През 2017 г. броят на съоръженията, функциониращи с биомаса, се е увеличил с 23 %,
като произвеждат енергия, предотвратяваща емисиите на 3,85 милиона тона CO2 (което е равностойно
на замърсяването, отделяно от 2,6 милиона превозни
средства за една година).
За повече информация вж.:
http://www.avebiom.org/en/

Използването на дребна горска отгледна сеч и дървесни остатъци от преносими триони или дъскорезници с цел отопление или производство на енергия
е добре установена практика в селските общности. Тя
дава възможност на общностите, които ги използват,
да бъдат по-самостоятелни и намалява търсенето им
на изкопаеми горива. Условията на горене и енергийната ефективност на печките и котлите обаче може да
не са оптимални и рентабилни.
Все по-честото използване на биомаса за производство на възобновяема енергия, особено на обикновена дървесна биомаса в селските райони, е довело
до напредък в технологиите на печките в Европа.
Новите технологии са повишили енергийната ефективност и са подобрили съответствието с по-строгите
изисквания относно замърсяването на въздуха и емисиите на прахови частици.
Печките са по-енергийноефективни и благодарение
на по-пълното изгаряне в резултат на подобрените
условия на горене изпускат по-ниски нива на емисиите на замърсители. Инвестициите в новите технологии за жилищно отопление на основата на биомаса
или биогаз могат да бъдат компенсирани за по-кратък срок и имат положително въздействие върху
околната среда.
Повишаването на енергийната ефективност на печките и малките инсталации за производство на биомаса има допълнителното предимство, че се намалява
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Оползотворяване на дървесната пепел в горите
Наименование:
LSFRI Silava

Участници:
научноизследователски
институт, държавно
горско дружество, частни
собственици на гори

Държава:
Латвия

Финансиране:
частно

Пепелта от изгорена дървесина обикновено се
депонира като битов или опасен отпадък или се
използва в биологичните стопанства, за да замени

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
конвенционалните материали за варуване на почвата
и служи като източник на калий и фосфор.
Вместо това дървесната пепел може да се разпръсква
в горите. В рамките на проекта „LSFRI Silava“ бяха
разработени препоръки относно това приложение
и изисквания по отношение на качеството на дървесната пепел, използвана в горите. По проекта бяха
разработени също така технически решения за разпръскването на нееднородни материали в горите.
От една страна, този метод е полезен за производителите на енергия, които понастоящем имат приложение за остатъците си, което намалява разхода за

управление на дървесната пепел. От друга страна, той
е от полза и за собствениците на гори, които могат да
увеличат качеството на почвата и производителността на горите си и да възстановят небалансираните
или недостатъчните хранителни вещества в горските
почви.
Проектът обедини не само производителите и ползвателите на дървесна пепел, но и създателите на
политики, отговорни за изискванията по отношение
на наторяването.
За повече информация вж.:
http://www.silava.lv/mainen/aboutus.aspx
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2. Дървесината като пулп, хартия и картон
Дървесината е основен източник на целулозни влакна
за производството на пулп — прекурсорът на хартията и производните ѝ продукти. За да се произведат
хартия и картон, суровият (необработен) пулп трябва
да се добие от голямо количество малки трупи (дървесина за пулп), получени при отгледната сеч в горите
в процеса на растеж на дърветата и/или от бичене,
или от други чисти дървесни остатъци. След това продуктите от хартия и картон могат да бъдат събрани
след потреблението като „използвана“ или „оползотворена“ хартия за преработка (рециклиране) в рециклирана хартия и картон.
Производството на пулп включва редица механични,
химични или термични процеси — или комбинация
от такива — при които се отделят необходимите за
производството на хартия целулозни влакна в дървесината. Те съставляват приблизително половината от
обема на дървесината, а другите ѝ съставки са главно
хемицелулоза, лигнин — който придава на дървесината нейната якост (и на някои езици определя името
ѝ), летливи вещества и минерали. Добивът, енергийните потребности и качеството на пулпа могат
да варират значително в зависимост от техниката,
използвана за производството на пулп. Това дава
отражение и върху настоящото развитие на технологиите за използване на страничните потоци на производството на пулп.
Фигура 5

МАТРИЦА ОТ
МИКРОВЛАКНА

МИКРОВЛАКНО

От пулпа, в който има по-дълги влакна и по-малко
лигнин, като цяло се произвеждат най-здравите
видове хартия, които са много подходящи за печатане (в случая на графична хартия) и опаковане или
стифиране (в случая на класовете опаковъчна хартия)
и впоследствие за рециклиране. Те са и по-устойчиви
на стареене. Пулпът може да се произвежда както от
иглолистни (наричани общо „мека дървесина“), така
и от широколистни дървета (наричани общо „твърда
дървесина“). Евкалиптовите дървета, независимо че
се отглеждат като монокултура и могат да въздействат върху наличието на водни ресурси и биологичното разнообразие по време на отглеждането им като
насаждения, предоставят изходна суровина от дървесина с добро качество за производството на пулп.
В исторически план инсталациите за производство на
пулп, хартия и картон са били много енергоемки, но
понастоящем преминават към решения, неутрални
по отношение на въглерода, с помощта на нови технологии. Така се намаляват разходите им и следователно се осигурява по-голяма рентабилност. Много от
решенията на конкретните обекти за повишаване на
кръговото използване също водят до икономически
осъществими и рентабилни продукти, които се продават на други страни.
Оползотворяването и рециклирането представляват
кръгово използване на хартията и картона в този промишлен отрасъл, което разчита на много ефикасни
схеми за събиране в държавите членки. Инсталациите,
при които се използват големи количества рециклирани влакна или изключително рециклирани влакна,
като цяло са разположени в градските или крайградските райони, за да бъдат близо до потребителските
пазари и по този начин да се улесни събирането и да се
намали транспортът. Това може да спомогне и за улесняване на използването на най-новите технологични
иновации при преработването на стар рециклиран
пулп в нови текстилни изделия с по-висока стойност.
2.1 Производство на пулп

ДЪРВЕСНА
КЛЕТКА

КЛЕТЪЧНА
СТРУКТУРА

Високоефективно производство на пулп от
мека дървесина — максимално увеличаване на
ефикасността и свеждане до минимум на емисиите

nm
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Наименование:
Metsä Fibre, Svenska
Cellulosa Aktiebolaget
(SCA)

Участници:
частни дружества

Държава:
Финландия, Швеция

Финансиране:
не е приложимо

През последните десетилетия обикновените инсталации за производство на пулп често са работили

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
Фигура 6
Сушене на пулп

Парна обработка
Балиране
Пране
Избелване
Кислородна
делигнификация

Пресяване

Обработка на дървесина
Изпаряване

Регенерационен
котел

Филтър за бял
разтвор

Биоутайка

Вар
Катализатор

Извличане
на лигнин

Обработка на пепел

Електростатичен
филтър
Варова пещ

Филтър за
зелен разтвор

Избелващи химикали
и подаване на кислород

Електростатичен филтър

Пречистване на
отпадъчни води

Генератор

Електростатичен филтър
Турбина
Енергиен котел

при капацитет под 400 000 тона годишно, в непосредствена близост до дъскорезници, заводи за
производство на хартия и електроцентрали (като
обслужват всички тях). Също така може да са съществували допълнителни съоръжения за преработка на
най-рентабилните странични потоци на производството на пулп в рамките на същата група от дружества или като отделни юридически лица.
Въпреки това, наскоро започналото търсене на
високо ресурсно и енергийно ефективни производствени процеси, включително високата степен на
оползотворяване на страничните потоци чрез разработване на нови продукти, не се обуславя единствено
от политиките в областта на климата и енергетиката,
но и от намаляващите приходи от някои продукти
от хартия, например графична хартия (за печатане
и писане), чието търсене се забавя или намалява
с течение на времето. Тази промяна в обстоятелствата е станала повод за огромните инвестиции
през последните няколко години в две големи интегрирани инсталации, като едната е в Äänekoski, Финландия, и съществува от 2017 г., а инсталацията за
производство на пулп, Östrand, е в Сундсвал, Швеция.
И в двата случая разширяването на съществуващите
инсталации в гъвкави инсталации за производство на
множество продукти с възможност за пренасочване
между различни процеси и продуктови асортименти
е било решаващ фактор за успеха им. Инсталацията във Финландия се е превърнала в най-голямото
съоръжение за преработване на дървен материал
в северното полукълбо, а тази в Швеция е с почти
същия мащаб. Това означава, че в ЕС се намират два
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високо ефикасни технологични и търговски лидера
в световен мащаб в горската биоикономика.
Решаващ за техния успех е фактът, че са създадени
съвместно чрез стратегически партньорства и разработването на широк асортимент от продукти на
биологична основа, включително разработването на
ценни съпътстващи продукти, за които се ползват продукти от страничните потоци. По-широкият подход е в
основата на тези модерни, интегрирани обекти, които
работят изцяло, без да ползват енергия на основата на
полезни изкопаеми. Оптимизирането на енергийната
ефективност на Äänekoski чрез комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ)
осигурява енергиен излишък, който надвишава 2,4 пъти
количеството необходима енергия за експлоатацията
на инсталацията. Този енергиен излишък се доставя на
националната мрежа, излишната топлина — на местните общности и предприятия. На национално равнище
производственият комплекс увеличава производството
на възобновяема енергия във Финландия с повече от
2 % и това допринася за целта на държавата по отношение на възобновяемата енергия. Инсталацията Östrand
ще осигури цялата топлина и електричество, необходими за собствените ѝ процеси, и ще снабдява мрежата
с 0,6 TWh зелена електроенергия, а общностите в Тимро
и Сундсвал — с централно отопление.
Започнат е процес по получаване на разрешително
за строеж и екологично разрешително за биорафенерия, която ще се възползва от страничните потоци
и промишлената инфраструктура на инсталацията
за производство на пулп, Östrand. Биорафинерията
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планира производство на екологични химикали, като
течни биогорива за пътни превозни средства или
самолети. Очаква се да има производствен капацитет,
еквивалентен на три до четири процента от общото
търсене на горива за сектора на транспорта в Швеция.
Екологичните показатели в двете инсталации също
са се подобрили значително с помощта на новите
технологии и проектираната кръговост на производствените химикали, материали и енергия. Допълнителните ползи са под формата на енергия, получена
при производството на биогаз от утайки от отпадъчни
води и от кора, а остатъчните отпадъци от утайките се
преработват допълнително в торове, а тези от кората
— в твърди пелети за биогориво.
Промишлената симбиоза се разпростира отвъд тези
инсталации. Няколко предприятия — партньори са
започнали дейности близо до инсталацията, като са
създали ефективна по отношение на ресурсите промишлена екосистема, която допълнително подпомага
местната общност. Като цяло тези нови инсталации са
увеличили ефективността си по отношение на ресурсите, намалили са разходите и емисиите, създали са
1500 нови работни места и са увеличили наличните
различни материали и продукти на своите пазари.
За повече информация вж.:
https://www.metsafibre.com/en/Pages/default.aspx
и https://www.sca.com/en/
Преработване на стара рециклирана хартия
в подобрител на структурата на почвата или
в нови текстилни продукти с по-висока стойност
Наименование:
Infinited Fiber

Участници:
частно дружество

Държава:
Испания, Германия,
Финландия, Швеция

Финансиране:
не е приложимо

Рециклираната хартия съдържа ценни влакна, но
след като бъде рециклирана няколко пъти, все повече
влакна се износват и накъсват и губят здравината си,
което ги прави негодни за направа на хартия. Независимо от това след премахването на печатарските
мастила и пигменти тези рециклирани влакна могат
все още да имат стойност в редица приложения, особено когато количеството влакна е значително.
Употребата на торф за подобряване на състоянието
на почвата е забранена в Швеция поради вредното
му въздействие върху климата поради отделянето на
въглероден диоксид. Въпреки това, понеже износените рециклирани влакна на пулпа имат добри наторяващи свойства, преработването им в подобряващи
почвата агенти с по-висока стойност предлага нов
живот за голямо количество стар рециклиран пулп
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в тази държава. Също така влакната от пулп са добре
пригодени за подобряване на структурата на почвата.
Друга възможност е влакната на стария рециклиран
пулп да се преработят в текстилни изделия с по-висока
стойност. Това е много важна възможност за подпомагане на кръговата икономика. Докато търсенето на
естествен памук в световен мащаб се увеличава, обхватът на култивирането му устойчиво намалява. Въпреки
това синтетичните влакна — основните алтернативи
на производството на памук, се произвеждат от предприятия на основата на полезни изкопаеми. При този
сценарий дружеството Infinited Fiber е създало преработвателна технология за използване на рециклирани
влакна от хартия, картон и/или отпадъци от текстилни
изделия за производство на подобни на вискоза меки
текстилни влакна. Целулозата в тези суровини се разтваря и оформя с помощта на дюза за образуване на
влакна, като се произвеждат напълно нови влакна:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/91266_en.html
Те предлагат устойчиви алтернативи за производство
на синтетични текстилни влакна, но на достъпни цени
за клиентите. Като се има предвид променената структура на тези влакна, те също така са годни за неколкократно използване за производството на текстил.
Стопанският модел на предприятието е да продава
технологични лицензи за производство на такива
влакна. Благодарение на модела на продаване на
лицензи не е необходимо дружеството да инвестира
капитал във всички производствени съоръжения,
които използват технологията.
За повече информация вж.:
www.infinitedfiber.com

2.2 Рециклиране на картонени кутии за напитки
Рециклиране на картонени кутии за напитки
Наименование:
ACE

Участници:
сдружение за
производство на картонени
кутии за напитки

Държава:
Европа

Финансиране:
не е приложимо

Картонените кутии за напитки са направени от композитни слоеве от картон и полимери, а в някои случаи
— и от тънък слой алуминий. Въпреки че при тази комбинация се получават много ефективни, хигиенични
и леки опаковки за съхранение и защита на напитки,
тя създава технически предизвикателства пред рециклирането на картонените кутии след употребата им.
Поради това производителите на картонени кутии за

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
напитки и техните доставчици са разработили специална система за рециклиране, която включва извличане на полимерите и алуминия.

потребителски стоки, включително нови опаковки за
храни. Тези опаковки също се събират след употреба
и се изпращат до същото предприятие за рециклиране.

Едно от необходимите условия за всеки процес на
рециклиране е събирането. Ето защо задължителното
разделно събиране на картонени кутии за напитки
(например заедно с леки опаковки или хартия) ще увеличи обема на наличните материали за рециклиране.
Това на свой ред ще спомогне за създаването на по-голяма сигурност на инвестициите в технологии за сортиране и рециклиране и в нови материали и по този начин
ще подпомогне „зелените“ работни места в Европа.

Влакната се сортират автоматично според качеството
(дължината) си и могат бъдат използвани до седем
пъти. Когато дължината на влакната се скъси под техническите изисквания за рециклиране, те се използват за оползотворяване на енергия.

Хартиеният компонент от картонените кутии за
напитки — картонът за опаковане на течности —
е направен от дървесина за пулп и остатъци от дъскорезници, докато по-голямата част от необходимото
гориво за процеса на производство на хартия представлява остатъци от горското стопанство, като
например кора, връхни части на дървета и клони.
Необработените влакна от хартия, използвани при
производството на картонени кутии за напитки, са
ценна суровина за производството на нови продукти
на основата на хартия, като картонени кутии, опаковки за потребителски стоки, канцеларски материали, гипсокартон и хартия тип тишу.
Ламинираните хартиени опаковки се събират заедно
с други опаковки на основата на влакна. Събраният
материал се продава като важна суровина на рециклиращите предприятия, като например Fiskeby Board
в Швеция. След като се отделят от ламинирания материал, влакната от хартия се ценят за тяхната здравина
и чистота, позволяващи производството на висококачествен картон, който е изцяло на основата на рециклирани влакна. Рециклираните влакна се използват
като суровини за производството на различни видове

По този начин възобновяемите суровини от отговорно управляваните гори допринасят двойно за
подхода на кръговата икономика. Те осигуряват оптимална комбинация от възстановяване на горските
насаждения и рециклиране, което води до цялостно
увеличение на наличните суровини за производство на хартия, и също така намаляват зависимостта
от ограничените първични материали. Каскадното
използване на суровината — включително създаването на стойност — се увеличава максимално чрез
използване на влакната от дървесина възможно наймного пъти след използването им като картон.
Процесите на оползотворяване и рециклиране на
компонентите, различни от влакна, могат да се различават в зависимост от държавата и инфраструктурата
за преработване. За тази цел съществуват много технологии за рециклиране и понастоящем има бързо
технологично развитие на допълнителни алтернативи. Отделеният алуминий може да се използва за
редица промишлени приложения. Някои рециклиращи предприятия превръщат полимера в газ, който
е заместител на изкопаеми горива. Друга възможност
е рециклирането на полимера (или комбинацията от
полимер и алуминий) в гранули за нови пластмасови
продукти, като например градински мебели.
В някои държави членки комбинацията от полимер
и алуминий понастоящем се оползотворява под
формата на енергия, като заменя изкопаемите
горива, които иначе са необходими за генериране
на топлината за производството на картон. Бъдещите
потенциални инвестиции също могат да създадат
възможности за рециклиране на комбинацията от
полимер и алуминий. Гореописаният случай е много
добър пример за каскадно използване на биомаса.
Влакната могат да се използват в опаковките на продукти няколко пъти, докато рециклирането стане
технически неосъществимо, след което биомасата
може да се изгори за производство на енергия. С този
подход ефективността на ресурсите се е увеличила,
емисиите са намалели, създадени са работни места
и наличността на материалите се е увеличила.
Коефициентът на рециклиране на картонените кутии
за напитки следва да се увеличи благодарение на
новото изискване в законодателство на ЕС за отпадъците за разделно събиране на всички опаковъчни
материали и новосъздадената платформа за рециклиране на отрасъла за производство на картонени
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кутии за напитки. Тя ще има за цел подобряване на
координацията и подпомагане на рециклирането на
картонени кутии за напитки в Европа.

•

полимерни дисперсии на водна основа създават защита срещу мазнина и влага посредством
горещо запечатване: не е необходимо допълнително покритие и влакната могат да се използват
повторно или да се компостират. Опаковъчните
материали могат да се рециклират изцяло на мястото на консумация или в специализирани инсталации. Друга възможност е да бъдат използвани
за ново производство.

•

PAPTIC® представлява новоразработен дървесен
материал на основата на влакна, който е биоразградим, подходящ за повторна употреба
и рециклируем. Той съчетава възобновяемостта
на хартията и функционалността на пластмасата.
Подходящ е за горещо запечатване, одобрен е за
контакт с храна и е по-лек от хартията. Това го
прави подходящ за пазара на гъвкави опаковки.
Материалът Paptic е достатъчно издръжлив, за
да се използва повторно, което означава, че една
торбичка от Paptic може да замени 5—20 торбички за еднократна употреба.

•

Биоразградимите бутилки, направени от дървесни влакна, като разработените от дружеството
ecoXpac, могат да бъдат решението за замяна на
пластмасовите бутилки и свеждане до минимум
на употребата на материали.

•

Биоразградими опаковъчни материали могат да
се произвеждат и от поддаваща се на формоване
дървесна биомаса с естествени свързващи агенти,
която позволява на клиентите да проектират материала според нуждите си. Материал, създаващ
защитно покритие, предпазва съхраняваните продукти, през целия им предвиден жизнен цикъл.

За повече информация вж.: http://www.ace.be/
ace-priorities/recycling-2/recycling-performance
Биоразградимите опаковки —
сбогом на отпадъците?
Наименование:
Участници:
Seda, ecoXpac, Huhtamaki, частни дружества
Paptic, Sulapac
Държава:
Италия, Дания,
Финландия

Финансиране:
не е приложимо

Пластмасовите изделия за опаковане и консумация на
храни, които са за еднократна употреба, като например торбички, чаши, бутилки, прибори за хранене
или кутии, причиняват огромни проблеми, свързани
с управлението на отпадъците, и замърсяват реките,
океаните и почвите. Всяка година в ЕС се използват
приблизително 100 милиарда найлонови торбички,
като повечето от тях се използват само веднъж (33).
През 2018 г. Европейската комисия предложи
директива относно намаляването на пластмасовите
продукти за еднократна употреба (34) като част от
Европейската стратегия за пластмасите в кръговата
икономика (35). В предложението се призовава за ограничаване или заменяне на използването на пластмасовите продукти за еднократна употреба, като
например кутии за напитки, сламки за пиене, кутии за
храна, обвивки и др. Тази неотдавнашна инициатива
предоставя възможност на производителите на хартия и картон за улесняване на прехода от материали
на основата на полезни изкопаеми към материали на
биологична основа. Възобновяемите и рециклируемите продукти от картон предлагат възможността
за замяна на пластмасовите торбички, чаши, бутилки.
Въпреки че рециклирането на пластмасови покрития
е технически възможно, на практика за това се изискват скъпи специализирани преработвателни съоръжения. По-долу са представени някои възможни
алтернативи:

(33)

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/waste/
breaking-bag-habits_bg

(34)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета
относно намаляването на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда, COM(2018) 340 final.

(35)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“,
COM(2018) 028 final.
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За повече информация вж.:
http://www.sedagroup.org/home.php;
http://www.ecoxpac.dk/; http://www.huhtamaki.com/;
https://paptic.com/; www.sulapac.com

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
Фигура 7
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2.3 Микро- и нанофибрилирана целулоза
Използване на по-малко влакна за
производството на по-здрав навълнен картон
Наименование:
Stora Enso, Kemira

Участници:
частни дружества

Държава:
Австрия, Обединено
кралство, Финландия

Финансиране:
не е приложимо

Отпадъците от хартия и картон, които се събират след
потреблението, масово се рециклират от хартиената
и картонена промишленост и се използват заедно
с известна част нови влакна за производството на
нови продукти. Въпреки това, поради изискванията
за качество и функционални характеристики, съществуват затруднения при използването на по-нискокачествени влакна (например след няколко цикъла на
рециклиране) дори за производството на картон.

Дружеството Stora Enso е световен производител
на продукти от пулп, хартия и картон, като е поело
предизвикателството да използва ефикасно отпадъците от рециклирана хартия и картон. Дружеството е разработило продукта FennoBond в тясно
сътрудничество с химическото предприятие Kemira.
FennoBond подобрява залепващите свойства на
пулпа, който Stora Enso използва за производството
на навълнен картон (велпапе).
Продуктът FennoBond позволява използването на
по-големи количества нискокачествени рециклирани
влакна или намаляването на грамажа на влакната при
запазване на същата здравина, като по този начин
крайният продукт — опаковката — става с до 10 %
по-лек. Тази иновация е осигурила значителни икономии на суровини при производството на навълнен
картон, като същевременно е предоставила ползи за
ползвателите под формата на по-ниски пощенски разходи, разходи за транспорт и въглероден отпечатък.
За повече информация вж.:
https://www.kemira.com/products/fennobond/
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Микро- и нанофибрилирана целулоза — материали
за множество цели, които предлагат разнообразни
решения в различни промишлени сектори
Наименование:
Австрия: Lenzing; Германия:
BASF; Финландия: Stora
Enso, UPM; Франция: Imerys,
InTechFibers; Нидерландия:
AkzoNobel, Sappi; Норвегия:
Borregaard; Швеция: Inventia,
Ahlström-Munksjö;
Обединеното кралство;
CelluComp, FiberLean, Zelfro

Участници:
частни дружества

Държава:
Финансиране:
Австрия, Германия, Норвегия, не е приложимо
Обединеното кралство,
Финландия, Франция,
Швеция
Съществуват огромни възможности за оползотворяване на страничните потоци на най-широко използваните процеси за производство на крафт-пулп
и употребяването им за производството на най-разнообразни материали. Традиционно, в зависимост
от ситуацията на пазара, страничните потоци са били
изгаряни или частично използвани за производството на химикали. Спадът на пазара на хартия през
2005—2010 г. обаче принуди сектора да предприеме нови научни изследвания относно страничните
потоци, насочени към развойна дейност и иновации.
Влакънцата от микро- и нанофибрилирана целулоза
с размери от 2—20 nm се произвеждат чрез разрушаване на аморфната участъци на целулозните микровлакна (вж. фигура 7) от страничните потоци при
производството на пулп. Същото може да се постигне
и по отношение на кристалната част при производството на микрокристална целулоза, например за
приложения в хранителната и фармацевтичната
промишленост.
Целулозните микро- и нановлакна могат да се получат от целулозни влакна чрез механичен, химичен
или ензимен метод, като по този начин разнообразието на приложенията, свързани с целулозата, се
разширява допълнително. Поради голямото им съотношение дължина/ширина и специфичната повърхност, микро- и нановлакната са високо реактивни
и образуват здрави мрежи и пакети влакно-влакно
с уникални свойства. Благодарение на тяхната здравина, свойствата на повърхността им, прозрачността
и свойствата на аерогела, те са пригодени за най-различни приложения, като същевременно не са вредни
за околната среда.

Нанотехнологиите позволяват манипулиране на
клетките на дървесната биомаса, като по този начин
предлагат напълно различни свойства и характеристики за разработване на продукти. Благодарение
на дългогодишното сътрудничество в областта на
НИРД между няколко дружества от отрасъла, свързан с горското стопанство, и научноизследователски
институти, понастоящем съществуват много възможности за използването на микро- и наноцелулозата. Те
включват разнообразни търговски приложения, като
нетоксична обработка на дървен материал и дървесна биомаса, хартия и опаковки, бои, слепващи
вещества, агенти за контрол на плевелите, храни,
лечение с медикаменти, приложения в автомобилната промишленост, гъвкава електроника, датчици,
както и приложения в сектора на строителството
и филтриращи технологии за миннодобивния сектор.
Те са възможни чрез традиционни технологии за преработка или чрез производствени методи с използване на триизмерно (3-D) печатане.
2.4 Пластмаси и композитни материали
на биологична основа
Производство с добавяне на слоеве
— триизмерен (3-D) печат, местно
производство без отпадъци
Наименование:
VTT, EMPA, Fraunhofer,
RISE, PFD-RISE; University
of Minha

Участници:
научно-изследователски
институти
и университети

Държава:
Германия, Норвегия,
Португалия, Финландия,
Швейцария

Финансиране:
не е приложимо

Композитните материали на основата на дървесна
биомаса играят важна роля при производството
с добавяне на слоеве. Производството с добавяне на
слоеве или триизмерният печат представлява създаване на триизмерни предмети чрез постепенно
наслагване на слоеве материал съгласно триизмерни
цифрови данни. Това позволява производството на
много сложни геометрични фигури и полагането на
силно различаващи се материали. Производството
също така да може да бъде разпръснато: принтерите могат да се намират близо до ползвателя — на
местно или регионално равнище, а разработването
и моделирането могат да се осъществяват другаде.
Когато е добре специфицирано, печатането по заявка
свежда отпадъците и въздействието върху околната
среда до минимум. Оценено е, че между 2015 и 2025 г.
пазарът на триизмернното печатане ще нараства
годишно с 15 %. (36)
(36)
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Pietrowska, M.,2018 г., „3D printing of biomaterials“ (Триизмерен печат на
биоматериали), Pulpaper, 29 май, 2018 г.

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
Лигноцелулозните композитни материали на биологична основа имат голям потенциал като основни материали за триизмерния печат. Това се отнася особено
за случаите на многофункционални нанокомпозитни
материали, които могат за бъдат използвани за печатане на сложни триизмерни предмети слой по слой.
Многофункционалността чрез вложени наноматериали може да разшири свойствата на нанокомпозитните
материали и да включва например електропроводимост, по-голяма здравина и по-малко тегло.
Целулозата представлява нетоксичен материал, който
има регулируеми свойства (т.е. реакцията ѝ на електромагнитни вълни може да варира), голяма здравина, стабилност и повърхност, и има многобройни
възможности за промяна на химичните свойства. За
използване в триизмерния печат могат да се използват четири различни източника на целулоза: 1) прах
и трески от дъскорезници, 2) влакна, 3) микровлакна
и 4) целулозни полимери. Влакната и дървесните частици с макро размери могат да се използват за директен печат с паста от влакнести суспензии или смесени
с термопластични полимери.
Така комбинацията от биопластмаси и наноцелулоза
в композитни материали предлага отлични възможности за модернизация от страничните потоци при
производството на пулп до приложенията с висока
стойност. Това може да се осъществи независимо от
местоположението на принтерите и може да създаде
нови възможности за регионално развитие и производство без отпадъци.
2.5 Текстил на биологична основа
от дървесна биомаса
Преминаването към текстил на основата на
дървесина — пътят към „отговорно“ облекло
Още през 19-ти век дървесните влакна (от пулп) са
били използвани като заместител на копринените
влакна за производството на вискоза. Производственият процес обаче е бил и все още може да бъде
силно замърсяващ поради използването на опасни
химикали. Понастоящем две трети от текстилната
промишленост са основани на синтетични влакна от
изкопаеми горива, докато памукът съставлява една
четвърт от световния пазар от 105 милиона тона
текстилни изделия. Междувременно текстилът на
основата на дървесина има пазарен дял от около 6 %.
Както синтетичните, така и памучните влакна имат
голям екологичен отпечатък. Положението допълнително се усложнява от замърсяването с пластмасови
микрочастици от синтетични влакна, както и от конфликта, произтичащ от бързо нарастващото световно
население и натиска, който това оказва върху използването на земята и водните ресурси за производството на памучни влакна, вместо на храни.

Понастоящем разработените в Европа технологии
за преработване на дървесна биомаса осигуряват
екологосъобразно решение и могат да спомогнат за
съживяването на производството на текстил в Европа.
Процесът може да доведе до промишлена симбиоза
с други отрасли.
Lenzing — лидер в производството на
целулозни влакна на основата на дървесина
Наименование:
Lenzing

Участници:
частно дружество

Държава:
Aвстрия

Финансиране:
частно

Дружеството Lenzig произвежда сулфитен дървесен
пулп за стандартни и специални целулозни влакна.
Технологията, използвана от дружеството, за избелване на пулп му позволява да избере дали да произвежда хартия, или например различни текстилни
влакна.
За повече информация вж.: https://www.lenzing.com
Spinnova — нови революционни технологии
‑на основата на целулозни влакна
Наименование:
Spinnova

Участници:
стартиращо частно
дружество

Държава:
Финландия

Финансиране:
частно

Spinnova произвежда по иновативен метод текстилни
влакна от дървесина или от целулоза от отпадъчни
потоци, като използва технология с механични дюзи
и без вредни химикали и по този начин спестява
много вода и енергия.
Методът директно превръща дървесните или други
целулозни влакна в текстилни влакна без да са необходими процеси на разтваряне, вредни химикали
и операции с високо потребление на енергия или
вода. Готовият влакнест материал може да се използва
в текстилната промишленост и поради биоразградимостта си може да се рециклира.
Дружеството ще продава технологични лицензи на
производители на влакна и ще продава влакна на
производители на текстил. Това ще позволи мащабът на производство на продукта ефективно да се
увеличи. Производството в пилотната инсталация
започва в края на 2018 т.
За повече информация вж.: www.spinnova.fi
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3. Дървесина за производство на химикали
Интегрираните биорафинерии са съоръжения, които
преобразуват биомаса в множество продукти. Като
изходни суровини за биорафинериите могат да се
използват различни материали и остатъци от горското
стопанство и отраслите за преработване на дървесина
(например за производство на пулп и хартия), домакинствата, общинските дейности и селското стопанство. На
фигура 8 е представено текущото разпределение на
биорафинериите в целия ЕС (с изключение на традиционните заводи за производство на пулп и хартия).
Фигура 8: Рафинерии, използващи
суровини от горското стопанство, и други
биорафинерии в ЕС, Nova-Institute, 2017 г.
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На основата на биологични отпадъци
Лигноцелулозни, освен дървесина
На основата на масла/мазнини — биодизел
На основата на масла/мазнини — олеохимия
На основата на захари/скорбяла, вкл.
биоетанол и други химикали
На основата на дървесина (без пулп само
за хартия)

Общ брой на биорафинериите: 224

и свързаните с тях инсталации за по-нататъшно
рафиниране или оползотворяване. Изграждането на
биорафинерии и свързаните с тях инсталации е продължителен процес, който изисква големи капиталовложения и може да отнеме 7—10 години. Поради
това оптималният сценарий е когато съществуващите
методи и машини за преработка (например обектът
за производство на полимлечна киселина (PLA) могат
да се използват за преминаване от производство на
основата на изкопаеми горива към биологично производство. Вторият най-добър сценарий е когато
обект с остарели производствени технологии може
да се адаптира — чрез дребни промени (например
смяна на суровините) — за преработка на биомаса
и производство на продукти на биологична основа
(например Novamonte). Третият най-добър сценарий
е когато съществуващ производствен обект може да
се модернизира така, че да се създаде традиционна
биорафинерия, която има допълнителни съоръжения за преработка, например с допълнително рафинирани продукти (например Borregaard LignoTech),
или преработка на остатъци в нови ценни продукти
(например Metso LignoBoost). Най-скъпоструващият
сценарий е когато трябва да се изгради изцяло нова
инсталация (например за нови дълбоки евтектични
разтворители (DES).
Използването на страничните потоци от дървесна
биомаса за процеса на преработка в биорафинериите е само един от примерите в голямото разнообразие от настъпващи промени при оползотворяването
на биомаса. Въпрос от изключително важно значение е как могат да се постигнат икономии от мащаба
и дали условията на производство дават възможност
за адекватно устойчиво производство на продукти
на биологична основа и биогорива. Интегрираните
системи за производство на храни и енергия могат да
оптимизират земеползването и да увеличат използването на биомаса за производство на енергия (например малки инсталации за производство на биогаз).

© Bio-based Industries Consortium (Консорциум „Биотехнологични
производства“)

Основните иновации в биорафинериите, използващи дървесна биомаса, са свързани с технологични
изменения при оползотворяването на компоненти на
дървесината, различни от целулоза, като например
използване на хемицелулози и лигнин и рафиниране
на техните продуктови потоци. В световен мащаб се
разработва голямо разнообразие от начини за оползотворяване на тази биомаса. В зависимост от желаните изходни продукти могат да се прилагат различни
процеси на преобразуване. Тези разработки могат да
предоставят също така много полезни сведения за
начините на преработване на остатъците от дървесна
биомаса в множество продукти.
Степента на интегриране в биорафинериите може да
варира в зависимост от гамата от крайни продукти
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Съставът на изходните суровини от биомаса, т.е. тяхното относително съдържание на целулоза, хемицелулоза, лигнин, скорбяла, триглицериди и протеин,
е различно. За тясно свързаните инсталации за лигноцелулозни материали, при дейностите на биорафинериите се поставя специален акцент върху това
съдържание и върху енергийната стойност на различните изходни суровини за производство на енергия
(топлинна и електрическа енергия). Такива биорафинерии произвеждат също така различни продукти,
включително: брикети, биогаз, усъвършенствани биогорива, платформени химикали, химикали с добавена
стойност, химикали в насипно състояние, полимери,
фармацевтични продукти и други вещества с висока
стойност. При технологиите за преобразуване може
да се използва химико-термична и механична преработка (CTMP), крафт-преработка или сулфитна
преработка. Въпреки това при технологиите за преобразуване могат да се използват също така методи

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
на преработка, които не са толкова енергоемки, като
например екстракцията на свръхкритични флуиди
и каталитичната екстракция на флуиди с помощта на
органични разтворители (37) при различни температури. Биха могли да се приложат различни процеси
на преобразуване в зависимост от желаните изходни
продукти, а продължаващите развойни дейности
биха могли да доведат до полезни технологични
постижения за преобразуване на остатъците от дървесна биомаса в множество продукти.
Най-гъвкавите и устойчиви процеси за производство
на множество продукти са изключително полезни
при нестабилните, пазарно ориентирани предприятия в областта на биоикономиката. По-специално
пазарите за биогорива за сухопътния транспорт или
въздухоплаването се променят непрекъснато. Това
се дължи на бързо развиващия се преход към електрически превозни средства за сухопътен транспорт
и към биогаз от селското стопанство (например производство на биогаз като част от третирането на селскостопански отпадъци), но така също и на опасенията
относно устойчивостта на биогаза и други източници.
Тези опасения следва да намалеят от 2021 г. нататък
благодарение и на използването на новите критерии
за устойчивост на биомасата от горското стопанство.
Въпреки че секторът на въздухоплаването не е обхванат от Парижкото споразумение, той също е поел ангажимент за преход към горива на биологична основа за
някои от своите дейности през 2020 г.

© apimages, lily

Понастоящем основният фактор, обуславящ развитието на биорафинериите, е търсенето на биогорива,
както и на произведените съвместно с тях химикали
и материали на биологична основа, които предоставят допълнителни икономически ползи. Възможно
е обаче да настъпи още по-голямо пренасочване към
производството на биоматериали, особено ако се произвеждат повече биоразградими пластмаси на биологична основа вследствие на специалното изискване,
въведено в предложението за стратегия за пластмасите в плана за действие за кръгова икономика.
Някои крайни продукти на биорафинериите, като
(37)

биоводород, могат също да се използват като енергоносители и важни помощни химикали например за
технологиите за улавяне и използване на въглерод
(CCU). Същото важи и за биоетилен и биопропилен,
получени от производството на биоетанол, както и за
смазочните масла на биологична основа и покритията,
получени от производството на биодизел.
Други важни иновации в биорафинериите са свързани с технологичните промени при фракционирането на лигнин и ефикасното рафиниране на неговите
продуктови потоци. Използваните технологии могат
да включват традиционни химически процеси или
нововъведения в методите за ултразвуково и микровълново отделяне. Те предлагат възможности за
по-бързо отделяне на целулозата, хемицелулозата
и лигнина от дървесината, което позволява по-ефективно използване на ресурсите.
Най-важните иновации при производството на пулп
и хартия се наблюдават при интензивното оползотворяване на хемицелулоза и лигнин. Хемицелулозата
осигурява основните градивни елементи за биогорива и за пластмаси, като полиетилен и полипропилен, а фракционирането на лигнин служи като
платформа за ароматните химикали. Това дава възможност за разработване на голямо разнообразие от
приложения, като например: въглеродни влакна за
автомобилната и авиокосмическата промишленост,
полиуератанови лепила или пяна за дървени строителни материали и за автомобилната промишленост,
лепила на биологична основа за различни отрасли
и градивни елементи на основата на лигнин за производството на фенол и други ароматни съединения за
отраслите за производство на химикали, пестициди,
полимери и лекарствени продукти.
С оглед подпомагане на прехода от икономика на
основата на полезни изкопаеми, мрежа от биорафинерии, използващи различни суровини, осигурява по
ефикасен начин както енергоносители, така и материали за големи сегменти на икономиката. Това се
постига или чрез производство на едни и същи химикали (заместване със същите компоненти), или чрез
използване на различни материали с едни и същи
функционални характеристики (заместване, но
с различни компоненти). Фракционирането на лигнин разкрива също така нови възможности за нови
органични химикали, които имат по-малък отпечатък
върху околната среда от сегашните химикали.
В следващия раздел са посочени различните видове
биорафинерии според техните платформи (рпнфокр
суровини — химикали — продукти). Както е посочено
по-горе, много от примерите по-долу могат да бъдат
интегрирани в съществуващите производствени системи за преработка на дървесна биомаса.

GR2018 2-Бутанол и ацетон като разтворители и натриев хидроксид
като катализатор.
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Фигура 9: Мрежа, при която са комбинирани алтернативни системи биорафинерии (38)
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Cherubini, F. et al., 2009 г., Toward a common classification approach for
biorefinery systems (Към общ подход на класифициране за системите
биорафинерии), Bio-fuels, Bioproducts and Biorefining (Биогорива, биопродукти и биорафиниране), стр. 534—546

3.1 От хемицелулоза към химикали и биогорива
Химикалите на основата на
хемицелулоза и биогорива — висока
добавена стойност от отпадъци
Наименование:
Danisco, Kotkamills,
Lenzing

Участници:
частни дружества

Държава:
Австрия, Финландия

Финансиране:
частно

Страничните потоци на производството на пулп
както от мека, така и от твърда дървесина, съдържат значителни количества хемицелулоза и лигнин.
Благодарение на отделянето на хемицелулозата от
другите компоненти на дървесината е възможно
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Синтетични биогорива
(горива, получени чрез
процеса на Фишер-Тропш,
2,5-диметилфуран (DMF)...)

хемицелулозата да се подложи на допълнителна преработка, като например ензимна ферментация, с цел
получаване на етанол или други химикали, а на по-късен етап — други продукти на биологична основа.
Цените за такива стоки или „идеални заместители
на химикали“ на световните и регионалните пазари
определят какъв вид продукти се произвеждат при
конкретна пазарна ситуация, особено в случай на
непрекъснато избелване на пулп.
Хемицелулозата може да бъде отделена от страничните потоци на производството на пулп от твърда
дървесина (например от широколистни дървета).
Един възможен изходен продукт от хемицелулозата
е ксилитол, добавка към храните, която се използва за
голямо разнообразие от приложения, включително
„безвредни бонбони“. Доказано е, че ксилитолът предотвратява появата на зъбни кариеси. Ксилитолът
се произвежда от ксилоза, представляваща пентоза,

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
която се среща в естествен вид и се получава от тази
част на хемицелулозата, която е с високо съдържание
на ксилан. Един от най-големите обекти за производство на ксилоза е този на дружеството Lenzing, където
то произвежда текстил на основата на дървесна биомаса. Там страничните потоци на производството на
вискозни текстилни влакна се използват за производството на ксилоза. В Европа по-нататъшната преработка на ксилоза с цел преобразуването ѝ в ксилитол
се извършва в завода Danisco в Австрия и в завода
Kotkamills във Финландия.
Производството на ксилитол от страничните потоци
на производството на пулп има значително по-малък отпечатък върху околната среда в сравнение
с производството на ксилитол от царевични кочани
(царевица) като суровина, тъй като потреблението на
енергия и материали е с 90 % по-малко от това при
такива традиционни процеси.
Етанол за биогорива
Наименование:
Leaders of Sustainable
Bio-fuels (Лидери
в областта на
устойчивите биогорива)

Участници:
частни дружества

Държава:
Европа

Финансиране:
частно

Голям брой биорафинерии в Европа произвеждат
биогорива, като използват както селскостопански
остатъци, така и други остатъци, като например странични потоци на производството на пулп от дървесна
биомаса, при които хемицелулозата ферментира
предимно за производството на етанол. Тези биорафинерии съответно рядко рафинират биомаса
в други химикали. Произведените по този начин биогорива дават възможност изкопаемите горива да се
заменят с етанол на биологична основа за целите на
сухопътния транспорт. Все още обаче авиационните
горива на биологична основа, получени от такива
процеси, не са общодостъпни на пазара, тъй като до
този момент не е намерено решение на опасенията
относно техните общи експлоатационни характеристики.(39) Въпреки това целта на производството
на всички тези биогорива е да се заменят внасяните
изкопаеми горива и да се стимулира регионалното
производство в ЕС.

3.2 Талово масло за производство
на химикали и биогорива
Суровото талово масло — стремеж към висока
добавена стойност или към чисти печалби?
Наименование:
Kraton

Участници:
публично дружество

Държава:
Нидерландия

Финансиране:
публично

Процесът на отделяне на сурово талово масло (CTO)
и суров сулфатен терпентин (CST) от крафт-пулп като
страничен поток на отраслите за производство на
пулп и хартия осигурява суровини за производството
на химикали на биологична основа от началото на
20-ти век. Отрасълът за рафиниране на сурово талово
масло процъфтява благодарение на промишлената
симбиоза със заводите за производство на пулп, като
получава сурово талово масло и суров сулфатен терпентин от тях и ги използва като суровини в своите
биорафинерии. Суровото талово масло и суровият
сулфатен терпентин се рафинират в иновативни,
функционални и устойчиви химикали на основата на
борова дървесина, като естествени смоли, мастни
киселини и техни производни (40). Този процес на
рафиниране има малък въглероден отпечатък. Стопанската дейност, свързана с производството на
химикали на основата на борова дървесина, предлага
значителни преимущества по отношение на устойчивостта и е фактор за създаване на работни места
и икономически растеж (41).
Суровото талово масло — изходна суровина
за устойчиви химикали на биологична
основа с висока добавена стойност
Kraton Corporation (Kraton) има богато наследство.
Преди почти един век дружеството първо въвежда
в своето производствено предприятие в Сандарне,
Швеция, процеса на рафиниране на сурово талово
масло и суров сулфатен терпентин за производството
на химикали на биологична основа. Днес Kraton има
най-големия капацитет в света за дестилиране на
сурово талово масло, като дружеството разработва,
произвежда и предлага на пазара химикали на биологична основа, които подобряват живота на хората
(40)

Franklin Associates, Greenhouse gas and energy Life Cycle Assessment
(LCA) of pine chemicals derived from CTO and their substitutes (Оценка
на база жизнения цикъл на парниковите газове и енергията на химикалите на основата на борова дървесина, получени от сурово талово
масло, и техните заместители), 30.8. 2013 г.

(41)

Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology
UMSICHT (Институт по екологични технологии, технологии за безопасност и енергийни технологии): Analysis Of The European Crude Tall
Oil Industry — Environmental Impact, Socio-Economic Value & Downstream
Potential (Анализ на европейския отрасъл за производство на сурово
талово масло — въздействие върху околната среда, социално-икономическа стойност и потенциал надолу по веригата). Oberhauser,
11.5.2016 г.

За повече информация вж.:
http://www.sustainablebiofuelsleaders.com/wordpress/

(39)

https://blog.alaskaair.com/alaska-airlines/news/nara-flight/
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и гарантират висока стойност и устойчиво използване на ограничен ресурс от биомаса. Като водеща
биорафинерия за химикали на основата на борова
дървесина и като участник в сегмента на услуги „от
предприятие за предприятие“, Kraton има клиенти на
множество различни крайни пазари, като пазарите
за бои, лепила, пътно и гражданско и строителство,
гуми, смазочни масла и много други. Продуктите на
Kraton дават възможност на клиентите да заменят
ресурси на основата на полезни изкопаеми, които
са с по-малка степен на устойчивост, с високо ефективни, възобновяеми алтернативи, които подобряват
качеството, дълготрайността и устойчивостта на техните продукти.
Много от продуктите на Kraton са сертифицирани
от независими експерти като биологични продукти
в съответствие със стандарта на ЕС EN 16785-1 (42).
Те допринасят за постигане на целите по отношение
на устойчивостта, като дават възможност за разработване на нисковъглеродни решения в полза
на обществото, насърчават кръговата икономика
и помагат на клиентите да подобрят своите резултати
по отношение на устойчивостта.
За повече информация вж.: www.kraton.com и: www.
biobasedcontent.eu

3.3 От лигнин към химикали и продукти
на биологична основа
Лигнинът — източник на необятни
възможности в близко бъдеще
Наименование:
Borregaard

Участници:
частно дружество

Държава:
Норвегия

Финансиране:
частно

Както беше посочено във въведението, традиционните процеси на производство на пулп се прилагат
все по-широко надолу по веригата с цел ефикасно
използване на техните различни странични потоци
и производство на ароматни и неароматни химикали
и материали изцяло на биологична основа. По-специално ефикасното отделяне на лигнин от лигноцелулоза, която се съдържа в остатъка от черна луга от
процеса на производство на дървесен пулп — или
от лигносулфонатите (в случай на сулфитен процес),
последвано от няколко процеса на предварителна
обработка и след това фракциониране, предлага
изцяло нова платформа за производство на химикали
(42)
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https://www.en-standard.eu/csn-en-16785-1-bio-based-products-biobased-content-part-1-determination-of-the-bio-based-content-usingthe-radiocarbon-analysis-and-elemental-analysis-2/

на биологична основа. Скоро ще бъде възможно да се
използват тези химикали на биологична основа, за да
се заменят много продукти, които днес се произвеждат от материали на основата на полезни изкопаеми.
Сулфитна преработка — използване
на лигносулфонати за производство
на множество продукти
Благодарение на своя дългогодишен опит в производството на различни химикали чрез използване на
страничните потоци на производството на дървесен
пулп от смърчова дървесина по сулфитния метод,
дружеството Borregaard се явява като един вид предшественик на всички биорафинерии. Дружеството
използва технологии за избелване на пулп и влага
значителни ресурси в НИРД, като по този начин съчетава т.нар. „подривни“ иновации в различни сектори,
което му осигурява предимства. Един пример е Exilva,
микрофибрилирана целулоза, която подобрява експлоатационните характеристики на препарати, като
лепила, покрития и цимент. Добавянето ѝ например
към хербициди увеличава многократно тяхната ефикасност и намалява необходимото количество.
Дружеството Borregaard е разработило също така
процес на фракциониране на лигнин, който дава
възможност за производство на единствения в света
ванилин (заместител на естествената ванилия) на
основата на дървесина и за получаване на лигносулфонати за различни приложения.
За повече информация вж.:
https://www.borregaard.com/
Производство на крафт-пулп — раздробяване
на базираната на лигнин платформа
за производство на химикали
Наименование:
Stora Enso

Участници:
частно дружество

Държава:
Финландия, Швеция

Финансиране:
частно

Днес е възможно лигноцелулозната биомаса да се
използва ефикасно, особено за получаване на химикали на основата на лигнин при приложения, при
които понастоящем се използват материали на основата на полезни изкопаеми. Тези приложения включват употреби в сектора на специалните химикали,
строителството, продуктите за лична грижа и храните.
Lineo™ — лигнин на биологична основа, произвеждан
от Stora Enso — представлява възобновяем заместител на фенолните материали на основата на нефт,
който е от значение за дружествата, които търсят

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
по-устойчиви алтернативи на биологична основа за
свързващите смоли за различни продукти на основата на дървесина. Лигнинът е нетоксична суровина
и може съответно да се използва за производството
на по-безопасни смоли за: шперплат, плочи от ориентирани дървесни влакна, дървен материал от слепен
фурнир (LVL), ламинати на хартиена основа и изолационни материали. Тези смоли придават на строителството с дървен материал и други приложения на
дървообработващия отрасъл „по-кръгов“ характер,
тъй като дървесината, третирана с такива смоли, се
рециклира по-лесно.
Тези смоли и други продукти на основата на лигнин
могат да заменят фенола на основата на полезни
изкопаеми. Освен това се провеждат изследвания за
използването на този материал, който е с изключително разнообразни свойства, за много други приложения, като например във въглеродни влакна и за
съхранение на енергия.
За повече информация вж.: http://www.storaenso.
com/
Ефективни по отношение на разходите
въглеродни влакна на основата на
лигнин — свръхздрави и свръхлеки
Наименование:
Проект „GreenLight“

Държава:
Германия, Италия,
Обединеното кралство,
Швеция

Участници:
изследователски
институти, частни
дружества
Финансиране:
програма
„Хоризонт 2020“

Намаляването на теглото на превозните средства
е определящ фактор за успешното изпълнение на
бъдещите цели на ЕС за намаляване на емисиите
на CO2 за автомобилната промишленост. Като материал с ниско тегло беше въведена пластмаса, подсилена с въглеродни влакна (CF), която подменя и/
или допълва някои от съществуващите употреби на
стоманата и алуминия. Днешното производство на
въглеродни влакна обаче се основава на полиакрилонитрил (PAN), материал на основата на нефт, който
не само че е много скъп, но и се доставя от държави
извън ЕС. Освен това при увеличаване на използването му в леките автомобили няма да се изпълни целта
на ЕС за преход от икономика, основана на полезни
изкопаеми, към икономика с ниска въглеродна интензивност, при която се използват биотехнологии.

В този контекст, в автомобилната промишленост беше
установена необходимост от по-евтини въглеродни
влакна от по-ниска категория, за да се задоволи търсенето на компоненти при обикновените пътнически
автомобили. Лигнинът от процеса на производство
на крафт-пулп е устойчив, изобилен и икономически
ефективен източник на потенциален нов прекурсор
на въглеродни влакна. Лигнинът може да се набавя от
страничните потоци на европейския отрасъл за производство на пулп и хартия, като осигурява допълнителни приходи, което е благоприятно, предвид
спада на търсенето на хартия за печатане и писане
в ЕС. Успешните приложения на лигнина, като въглеродните влакна, могат да създадат нови стопански
възможности и нови работни места, включително
в селските райони, където се намират много заводи
за производство на пулп.
Въглеродните влакна на основата на лигнин имат
отлични свойства и са подходящи за много приложения. Изчислява се, че само част от обичайната
продукция на завод за производство на крафт-пулп
(+/- 650 000 тона годишно) е необходима за производството на въглеродни влакна, които могат да
се използват за леки автомобили, за да се намали
настоящото тегло на всеки един от тях с 600 kg. Това
представлява огромна възможност за икономии на
материали и енергия, както при традиционните, така
и при електрическите превозни средства, тъй като
по-малкото тегло допълва приноса от използването
на биогорива.
На този етап въглеродни влакна на основата на лигнин са разработвани само при лабораторни условия.
Сега основното предизвикателство е да се постигнат
свойства на материала, които отговарят на изискванията за висококачествен продукт. Благодарение на
една нова технология, която е пусната в търговска
експлоатация, е възможно да се произвежда лигнин
с нови свойства, по-голяма чистота и по-малко въздействие върху работата на заводите за производство
на пулп. Идеята е да се приспособят свойствата на
крафт-лигнина още на етапа на отделяне на лигнина
и лигнинът да се пригоди за приложения в автомобилната промишленост. Консорциумът, който участва
в проекта „Greenlight“, разполага с цялостна верига
на стойността за създаване на този нов възобновяем
и икономически жизнеспособен прекурсор на въглеродни влакна, който е на биологична основа и ще се
произвежда в Европа с европейски суровини.
За повече информация вж.:
https://greenlight-project.eu/
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3.4 Производство на биомасла
Производство в търговски мащаб на
биомасло чрез бърза пиролиза
Наименование:
Fortum

Участници:
частно дружество

Държава:
Финландия

Финансиране:
частно и държавно

През 2014 г. дружеството Fortum пусна в експлоатация инсталация за биомасла, интегрирана в системата за комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия (КПТЕЕ) на град Йоенсуу
(Финландия). Тази инсталация за биомасла, работеща
с технология за бърза пиролиза, е първата промишлена инсталация от такъв вид в света. Интегрираната
инсталация произвежда електроенергия за националната електропреносна мрежа и топлинна енергия
за централната топлопреносна мрежа на града, както
и възобновяемо биомасло за пазара.
Инсталацията е проектирана да произвежда
50 000 тона годишно биомаслo от суровини на основата на дървесина, като остатъци от горското стопанство, дървесни трески и дървесни стърготини. Това
годишно производство съответства на потребностите
от топлинна енергия на около 10 000 домакинства.
Освен биомасла, при процеса на пиролиза се получават съпътстващи продукти — некондензиращи газове
и въглища, които се използват за производството на
енергия (електроенергия и топлоенергия) във високоефективния котел на системата за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия.
Биомаслото Fortum Otso® може да се използва като
заместител на тежките горива и лекия мазут в отоплителните централи или при производството на пара
за промишлени цели. Енергията, произведена с биомасло, намалява нетните емисии на парникови газове
с над 90 % в сравнение с тежките горива. В бъдеще
биомаслото може да се използва като суровина за
различни биохимикали или транспортни горива.
Fortum използва биомасло в отоплителните централи
в Еспоо и Йоенсуу, Финландия.
При използване на технология за бърза пиролиза
дървесната биомаса се нагрява бързо при безкислородни условия. В резултат на нагряването биомасата образува газове, които след това се кондензират
в масло. Fortum е инвестирало около 30 милиона евро
в своята инсталация за производство на биомасло
и в дейности по модифициране на своите отоплителни централи, а проектът e получил около 8 милиона евро под формата на държавни инвестиционни
субсидии. Разработването и концепцията за новата
технология са извършени съвместно между Fortum,
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Valmet, UPM и VTT (Техническия изследователски център на Финландия). Изследванията са проведени като
част от TEKES — програмата по биорафиниране на
Финландската агенция за финансиране за технологии
и иновации.
Във Финландия всички производители на биомасла
трябва да имат система за устойчивост, за да могат
да продават своето биомасло като гориво, несъдържащо СО2. Схемата за устойчивост за производството
на масла чрез пиролиза в централата за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия
в град Йоенсуу е одобрена през 2014 г. от националния орган, Финландската агенция по енергетика. По
отношение на съответствието органът се придържа
към насоките, дадени в Директива 2009/28/ЕС (Директивата за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници).
За повече информация вж.:
https://www.fortum.com/about-us/our-company/
our-energy-production/our-power-plants/
joensuu-chp-plant

3.5 Пластмаси и композитни материали
на биологична основа
Разградимата полимлечна киселина
(PLA), подсилена със стъклени влакна —
компостируема до безвредни минерали
Наименование:
Arctic Biomaterials Oy

Участници:
частно дружество

Държава:
Финландия

Финансиране:
частно

Полимери, смоли и пластмаси на биологична основа
могат да се произвеждат от дървесна биомаса. Те
могат да бъдат същите като тези, произвеждани от
полезни изкопаеми и без ползи за околната среда.
Те могат обаче и да са различни, например полимлечната киселина, която е действително биоразградима и прозрачна и отговаря на изискванията на ЕС
например за материалите, предназначени за контакт
с храни.
Налице е много голямо търсене на материали на
биологична основа, които да заменят материалите
на основата на полезни изкопаеми, и по-специално,
пластмасите. Замяната на пластмаси и композитни
материали с материали на биологична основа обаче
е задача, която представлява предизвикателство, тъй
като биоматериалите по принцип не могат да издържат на високи температури на преработка.

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
Дружеството Arctic Biomaterials произвежда пластмаси и композитни материали на биологична основа.
Дружеството е разработило екологичен, алтернативен композитен материал за сложни технически приложения. То произвежда биоразградима пластмаса
от полимери на полимлечната киселина, като я подсилва с разградими стъклени влакна. Формулата
варира леко в зависимост от предвиденото приложение и може да понесе температури на преработка
до 165 °C. В сравнение с продуктите на основата на
полезни изкопаеми, въглеродният отпечатък може да
се намали в порядъка от 60 % до 80 %. Композитният

биоматериал може да се компостира или да се разлага
на млечни киселини и да се използва повторно като
суровина; сертифицирането на този процес е извършено от DIN CERTCO. Материалът спечели наградата
за иновации „Материал на биологична основа на
годината“ по време на 11-тата Международна конференция по материалите на биологична основа през
май 2018 г.
За повече информация вж.:
https://abmcomposite.com/
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4. Технологични постижения
Както беше посочено по-рано в предходните раздели, от съществено значение за подобряване на
каскадното използване на дървесна биомаса е наличието на различни технологични постижения. Най-важните развития не са свързани с цифровизирането на
производствените процеси, а с огромните потоци от
информация относно характеристиките и свойствата
на дървесната биомаса, получавани от източници,
вариращи от горското стопанство до дъскорезниците
и други отрасли надолу по веригата. Към тези проекти за големи информационни масиви се интегрират също така спътникови технологии или технологии
с дронове, благодарение на което собствениците на
гори получават информация за своите гори на смартфоните си, включително и съвети относно мерки за
управление на горите.

© Kolosov - Fotolia

Други иновации са налице в областта на изкуствения интелект и технологиите с използване на различни датчици, които допринасят за оптимизиране
на дейностите в дъскорезниците и отрасъла за производство на плоскости например чрез предоставяне на информация за типа на входящата дървесина
и растителните видове, от които е добита. Лазерните
измервателни системи станаха по-точни и ускоряват преработването. Същото важи и за системите за
събиране на отпадъци, където технологичните постижения улесняват оптимизирането на курсовете за
събиране на отпадъци и сортирането на материалите.
Едно много интензивно технологично развитие
е оползотворяването на дървесна биомаса за отопление на жилища чрез използване на иновативни технологии за печки и котли.

4.1 Големите информационни масиви — услуги
за всички във веригата на стойността
Доставка на дървесина за преработка
и крайни продукти с най-голяма стойност
Наименование:
Metsähallitus

Участници:
държавна
горскостопанска
организация

Държава:
Финландия

Финансиране:
държавен бюджет

Основните клиенти на държавната горскостопанска
организация Metsähallitus, които купуват дървесина,
са дъскорезници, заводи за производство на шперплат, отраслите за производство на пулп и хартия
и производителите на енергия, които използват дървесина. Цените за дървени трупи, дървесина за пулп
и дървесина за производство на енергия варират
в зависимост от маржовете на продажбите на продуктите и тяхната преработка. Средните цени, предлагани от всички собственици на гори, са представени
в публично достъпни статистически данни, които се
актуализират редовно, с разбивка за различните географски региони на страната.
Информацията за горските ресурси вече се управлява
по-добре благодарение на съвременни геодезични
и измервателни методи и географската информационна система (ГИС), въведена в държавните гори.
Така се осигурява съвременен, основан на данни подход за планиране на управлението на горите. Наличието на актуална информация за резерва в планираните
горски участъци и потенциалните доставки дава възможност на собствениците да планират продажбите
на дървесина. Устойчивите граници за дърводобив се
изчисляват и определят в регионалните планове за
природните ресурси чрез процес на планиране с участието на няколко заинтересовани страни (например
собственици на гори, предприятия, свързани с горското стопанство, регионални и национални органи на
държавното управление, обществеността и др.).
Продажбите на дървени трупи, дървесина за пулп и дървесина за производство на енергия се извършват централизирано чрез използване на информация относно
настоящото и прогнозното търсене на тези класове
дървесина при техните съответни пазари и относно
наличието на дървесина от резерва в планирани горски участъци. Резервът в планирани горски участъци,
продажбите и капацитетът за добив и транспорт се
оптимизират централно, за да се осигури максимална
брутна печалба. Нарязването на отделните дървета на
различни класове дървен материал едновременно за
няколко клиенти се оптимизира на място в гората.
Горското стопанство в рамките на държавните гори
стана по-рентабилно благодарение на по-доброто
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Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
управление на цялата процедура, от планирането на
управлението на горите до доставката на дървесината
на клиентите. Дървесината като суровина може да се
насочи към най-ценната употреба. Продължаващото
развитие на източниците на информация за оценка на
класовете дървен материал при планирането на управлението на горите по рентабилен начин ще подобри
още повече ефикасността на цялата процедура.

Проектът „EFFORTE“, финансиран чрез програма
„Хоризонт 2020“, има за цел обединяване на данни
от различни източници и предоставяне на нова
платформа за услуги. Това ще подобри точността на
планирането и управлението на горите от страна на
собствениците на гори и органите, но така също ще
подобри и мобилизацията на използването на дървесина и доставките на дървесина за промишлеността.
Целта на проекта е разработване, персонализиране
и пилотно въвеждане на съвременни решения, основани на големи информационни масиви, които ще
увеличат производителността и ще намалят отрицателното въздействие върху околната среда (например почва, вода и потребление на гориво). Това се
очаква да доведе до подобрения на ефикасността,
производителността и устойчивостта за разширяване
на основаната на биотехнологии икономика в Европа.

Система за големи информационни масиви
за сектора, свързан с горското стопанство
Наименование:
Проект „Efforte“

Държава:
Обединеното кралство,
Финландия, Франция,
Швеция, Швейцария

Участници:
изследователски
институти, частни
дружества, национални
служби по горите,
професионални
асоциации
Финансиране:
програма
„Хоризонт 2020“

Разнообразните данни, изготвяни в различни части на
веригата на стойността в сектора, свързан с горското
стопанство, много често не се обобщават, въпреки
че това е технически възможно. Има много причини
за това, като една потенциална основна причина
са административните ограничения за обмена на
данни между националните институции. Липсата на
обща система за данни възпрепятства по-ефикасното
използване на данни. Тази ситуация също така затруднява развитието на нови стопански възможности за
различни партньори в старите или новите вериги на
стойността. Мобилизацията на използването на дървесина е под оптималното равнище, тъй като собствениците на гори не получават навреме информация
или не разполагат с необходимата информация за
положението на пазара или в техните собствени гори.
По-доброто управление на информацията за сектора,
свързан с горското стопанство, ще им даде възможност като цяло да вземат своите решения своевременно и да планират по съответния начин.

Наличието на по-задълбочени познания, по-добри
методи и технически постижения, съчетани с по-добро предаване на информация и данни от различни
източници, ще означава повишаване на ефикасността
за всички потребители на системата. Въпреки че
от няколко години насам има източници на големи
информационни масиви, едва наскоро техният потенциал беше използван пълноценно. Това се дължи на
наличието на хардуер, преноса на данни и обединяването на възможности, които създадоха условия за
нови приложения.
Приложенията за големи информационни масиви,
подобни на разглежданото, съчетават източници
на информация с висока разделителна способност
с практики, които повишават ефикасността на управлението на горите и свързаните с него вериги на
стойността. Ще бъде лесно това да се възпроизведе
в широк мащаб в целия ЕС.
За повече информация вж.:
https://www.luke.fi/efforte/news/
Електронни пазарни платформи за трупи
Наименование:
MTK ry — Централен
съюз на земеделските
производители

Участници:
организация
с нестопанска цел,
собственици на гори

Държава:
Финландия

Финансиране:
не е приложимо

Много често продавачите и купувачите на трупи изпращат своите оферти съответно за продажба или покупка
на партиди дървен материал по електронна поща или
факс. Тъй като обикновено има много оферти (10—20)
за една партида, ръчно управляваната система е много
тромава за всички потребители и забавя предоставянето на информация относно продавачите и купувачите,
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поради което ограничава възможностите за намиране
на подходящите оферти и за най-ефикасно използване
на дървесната биомаса.
Тази ситуация беше взета под внимание при разработването на електронен пазар на трупи. Основната идея на
електронния пазар на трупи е повишаване на прозрачността на пазара и ефикасността на пазарните дейности,
свързани с трупите. Цифровизацията дава възможност
за създаване на платформа с достъп както за продавачите, така и за купувачите на трупи. Системата също така
е финансирана частично с публични средства.
Електронният пазар на дървесина е отворен за всеки
и отделните собственици на гори могат да предлагат
своите партиди, без да заплащат такса. Очаква се услугата да осигури ползи както за собствениците на гори,
така и за купувачите на трупи. Освен че ще намали разходите, електронната пазарна платформа се очаква да
повиши прозрачността на пазарите на трупи и да подобри начина на функциониране на пазарите и отраслите,
свързани с горското стопанство. Разходите по сделките
на пазарите на трупи във Финландия се изчисляват на
около 250 милиона евро годишно. Тъй като се увеличава
броят на собствениците на гори, които живеят далеч от
своите стопанства, електронният пазар ще спомогне за
мобилизирането им за участие в търговията с трупи.
Цифровизацията на търговията с трупи може да намали
също така обема на ръчно извършваната работа. Като
цяло, системата доведе до по-ефикасно използване на
ресурсите, до по-ниски разходи и до по-голямо предлагане на трупи на пазара. Системата може лесно да бъде
възпроизведена в други държави, тъй като езикът за
програмиране на приложението е универсален.

производителността и ефективността на ресурсите.
Предвид навлизането на множество различни нови
технологии, възползването от тези нови технологии
и прилагането им за различни условия на преработка
и изисквания представлява предизвикателство.
Цифровизацията, технологиите с използване на различни датчици, изкуственият интелект и високоскоростното компютърно моделиране могат да се използват
в съвременното производство, но възможностите за
ефективното им прилагане се различават значително
между отделните отрасли. В настоящото ръководство
са дадени примери. Илюстрирано е как напредъкът
започва в рамките на малко на брой дружества и как той
може след това да прерасне в по-широко използване на
технологичните постижения, било то в същия сектор,
или в много свързани сектори, в зависимост от случая.
Това укрепва взаимната конкурентоспособност, създава
високо квалифицирани работни места и възможности
за ново регионално развитие.
По-долу са представени някои примери за такова технологично развитие:
•

дъскорезници — високоскоростни технологии
с огромни изисквания към машините, лазерни технологии, изкуствен интелект, компютъризирани
технологии за изобразяване и моделиране (например Veisto, HewSaw);

•

отрасли за производство на плоскости — високоскоростни технологии с огромни изисквания
към машините, лазерни технологии, изкуствен
интелект, технологии за измерване на качеството,
компютъризирани технологии за изобразяване
и моделиране (например Raute);

•

технологии за производство на пулп — вариращи
от технологии за периодично производство до
технологии за непрекъснато производство на
пулп с цел по-гъвкаво производство (Borregaard,
Lenzing, Valmet);

•

технологии за производство на пулп — нововъзникващи технологии с дълбоки евтектични
разтворители (DES) и технологии с универсални
разтворители (US);

•

експлоатация на странични потоци — технологии за отделяне и фракциониране (LignoBoost,
Borregaard);

•

експлоатация на странични потоци — микробиологични и ензимни технологии, които увеличават
максимално производството на биогорива от отпадъци и остатъци;

•

дървесна биомаса — технологии за газификация
и бавна пиролиза.

За повече информация вж.: https://www.mtk.fi/en_GB/

4.2 Усъвършенствани технологии за преработка
Напредъкът в технологиите за преработка
— един неспиращ процес...
Наименование:
Hewsaw, Borregaard
Ligno, Enocell, Valmet,
LignoBoost, LignoFirszt

Участници:
частни дружества

Държава:
Норвегия, Канада,
Финландия

Финансиране:
не е приложимо

Развитието на технологиите за преработка е тясно
свързано с развитието на иновациите в областта на
материалите. Исторически погледнато, тясното сътрудничество между отраслите, свързани с горското стопанство, и отраслите на машиностроенето е дало
възможност за постижения в областта на технологиите,
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5. Сътрудничеството — ключ към
разгръщането на неизползвания потенциал
в полза на промишленото развитие
5.1 Триъгълници на знанието
Нанофибрилираната целулоза — начинът
за изграждане на критична маса
Наименование:
VTT, UPM, Stora Enso,
Aalto University, KTH

Участници:
частни дружества,
университети

Държава:
Финландия

Финансиране:
частно, държавно,
Седма рамкова
програма и програма
„Хоризонт 2020“

Постепенните или „подривните“ иновации са обуславяни традиционно от силния интерес от страна на
частния сектор и отделни държави в Европа. Този вид
изследователска работа обикновено отнема дълго
време и макар че представлява върхово постижение,
е свързана с големи трудности, за да премине от лабораторен етап към пилотен етап и от демонстрация
към пазарна реализация. Друга пречка при извършването на такъв вид изследвания е придобиването
на пазарен дял и своевременна възвръщаемост на
инвестицията.
Вследствие на спада на търсенето на редица продукти
от хартия в края на 20 век отраслите за производство
на пулп и хартия събраха ключови участници, готови
да инвестират в нови области на иновации и нововъзникващи области на стопанска дейност в своя
сектор. Икономическата рецесия беше допълнителен
фактор, ускоряващ изграждането на критична маса,
преобразуването на идеи в иновации и създаването
на нови стопански възможности.
Дружеството VTT има богат експертен опит в областта
на технологиите. То обедини дружествата за производство на пулп и хартия, UPM и Stora Enso, и изследователските институти, Aalto University и KTH (Kungliga
Tekniska Högskolan). Те осъществяват съвместно научноизследователска и развойна дейност в областта на
нанотехнологиите и техния потенциал по отношение
на дървесната биомаса.
Жизненоважен за успеха им беше фактът, че техническите познания относно свойствата на наноцелулозата и възможностите за тяхното манипулиране бяха
съчетани с експертния опит на дружествата в областта на усъвършенстваното и цифровизираното преработване на материали с наноразмери при различни
условия. Възприемането на технологиите от пазара
беше значително по-добро за новите приложения

поради участието на дружествата в процеса на разработка. Това може да доведе също така до по-бърза
възвръщаемост на техните инвестиции.
Сътрудничеството между промишлеността, университетите и изследователските институти в съвместни
собствени и/или публични проекти създаде критичната маса, за да могат „подривните“ иновации да
достигнат промишлен мащаб. Благодарение на новите
компетентности и съвместните начини на работа
започнаха да се разкриват стопански възможности.
Знанията за различни едновременни разработки
създадоха полезни взаимодействия и приложения
с голямо търсене не само в традиционните предприятия в областта на дървесната биомаса, но и в предприятията в областта на опаковките, пластмасите,
храните и медицината. Триизмерният печат с нанофибрилирана целулоза може също така да даде тласък
на регионалните икономики.
5.2 Обединяване в клъстери
Обединяване на партньори в клъстер
около една и съща цел
Наименование:
Федерация на шведските
отрасли, свързани
с горското стопанство,
Piteå Science Park &
Bothnia Bio-industries
Cluster, Съюз на
европейските горски
стопани (Union of
European Foresters — UEF)

Участници:
търговски
организации
и организации на
работодателите

Държава:
Швеция

Финансиране:
не е приложимо

В горските региони могат да се постигнат значителни ползи чрез обединяването в клъстер на отрасли, които използват различни части на един и същ
ресурс.
Съвместните действия на различни партньори увеличиха енергийната ефективност в отраслите, свързани
с горското стопанство, и намалиха дървесните отпадъци: дъскорезниците произвеждат не само бичен
дървен материал, но и дървесни трески от оставащата дървесина и ги продават на отраслите за производство на пулп и хартия. Дървесните стърготини се
използват за производство на пелети, а кората може
да се оползотвори за производство на енергия в централите за комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия, промишлените котли или
в съоръженията за централно отопление, което носи
ползи не само за отрасловия клъстер, но и за местното население.
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Заводите за производство на дървесен пулп могат да
използват своите съпътстващи продукти и остатъци
или да ги продават на биорафинериите за производство на биогорива, смазочни масла и химикали на
биологична основа.
Обединяването на ресурси, както природни, така
и финансови, може да улесни осъществяването
на инвестиции в процеси и оборудване, които са
по-ефективни по отношение на ресурсите.
Днес повечето дъскорезници в Швеция не използват полезни изкопаеми (т.е. не използват енергия от
полезни изкопаеми), а отраслите за производство на
пулп и хартия използват 96 % биоенергия за топлинна
енергия за вътрешни нужди.
Обединяване на партньори в клъстер за
придаване на стойност на остатъците от
сектора, свързан с горското стопанство
Наименование:
клъстер с участието
на Федерацията на
шведските отрасли,
свързани с горското
стопанство, Pitea
Science Park and Bothnia
Bioindustries и Съюза
на европейските
горски стопани (Union
of European Foresters
— UEF)

Участници:
търговски организации
и организации на
работодателите,
клъстерни организации

Държава:
Швеция

Финансиране:
не е приложимо

Необходим е преход от изкопаеми горива към горива
на биологична основа, за да се намалят емисиите на
въглероден диоксид от използването на топлинна
енергия в промишлеността, частните жилища и сградите, но същевременно трябва да се поддържа икономическата конкурентоспособност. Остатъците от
дърводобива и дървесната биомаса, които са съпътстващи продукти на различни дейности в дървопреработващите отрасли и в заводите за производство
на пулп и хартия, могат да се преобразуват в химикали на биологична основа, биогорива и смазочни
материали.
Важно за ефективността на ресурсите е прилагането
на пазарно-ориентиран подход, съчетан с неутралност по отношение на технологиите и суровините.
Например определянето на равнището на данъчно
облагане е деликатна задача по постигане на баланс,
при която не трябва да се нарушават необосновано
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пазарите. Ако цената на дървесината за производство на енергия е твърде висока, това ще възпрепятства постигането на напредък при приложенията за
дървесна биомаса с висока добавена стойност, като
например в областта на строителството, опаковките,
новите материали и продукти.
Швеция е с най-високия дял на биоенергия (т.е. %
от общото потребление) в ЕС, с конкурентен сектор,
свързан с горското стопанство, и активни собственици на частни гори. Тя е третият най-голям износител на пулп, хартия и бичен дървен материал в света.
Отраслите, свързани с горското стопанство, осигуряват като цяло 10 % от оборота, добавената стойност
и работните места в промишлеността.
Съвместните действия на различни партньори увеличиха енергийната ефективност в отраслите, свързани с горското стопанство, и намалиха дървесните
отпадъци. През 2017 г. инвестициите от страна на
отраслите, свързани с горското стопанство, в нови
и подобрени производствени мощности са представлявали 23 % от техните общи инвестиции. Някои от
тези инвестиции ще доведат до още по-голяма ефективност на ресурсите и ще осигурят възможности за
производство на биогорива или нови материали от
странични потоци и съпътстващи продукти.
Процесът на производство на биогориво беше доразвит, като вече се извличат смола и терпентин за
отраслите на химическата промишленост: от талово
масло се произвеждат 1 TWh биогорива. Заводите за
производство на пулп в северната част на град Питео
и в региона на Ботническия залив са добри примери
за това. Там по-добрата стойност за таловото масло
улесни технологичния напредък, което доведе до
по-висок добив, надвишаващ с до 100 % предишните
резултати. Освен това технологиите за газификация
на биомаса дадоха възможност за производство на
химикали в реактори с по-малък мащаб.
Тези дейности увеличиха ефективността на ресурсите и намалиха разходите и емисиите. Важно е да се
избегне регулирането на използването на дървесина,
за да може този подход да бъде ефективен на други
пазари. Швеция насърчи преобразуването в горива
на биологична основа чрез облагане с данък на емисиите на въглерод от използването на полезни изкопаеми. В резултат на това дървесината става по-ценна,
повишава се конкуренцията и се осигурява по-добра
подкрепа за активното управление на горите и мобилизацията на използването на дървесина. По-високите разходи за енергия стимулират инвестициите за
повишаване на ефективността на ресурсите и иновациите за производство на по-ценни продукти.
За повече информация вж.: www.skogsindustrierna.se

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса

5.3. Финансиране за устойчиво развитие
Програмата „Green Deals“ — създаване на
възможности за нови стопански модели
Наименование:
„Green Deals“

Участници:
от държавния сектор

Държава:
Нидерландия

Финансиране:
не е приложимо

Програмата „Green Deals“ (Зелени сделки), стартирана
в Нидерландия през 2011 г., предоставя нефинансова
подкрепа от страна на правителството за екологосъобразни инициативи. Зелената сделка представлява
взаимно споразумение или договореност съгласно
частното право между обединение от дружества,
организации на гражданското общество и органи на
местното и регионалното управление. В сделката иновативната инициатива и свързаните с нея действия са
определени възможно най-ясно (като количествено
изразени цели или резултати, ако е целесъобразно)
и приносът на привлечените участници е дефиниран
възможно най-точно.
Това е достъпен начин за дружествата, други организации на заинтересованите страни, местните и регионалните правителства и групите по интереси да
работят с централното правителство за постигане
на екологосъобразен растеж и решаване на социални въпроси. Целта е премахване на бариерите, за
да се даде тласък на устойчивите инициативи и да се
ускори този процес, когато това е възможно. Централното правителство играе ключова роля в тази сфера.
Подходът на зелената сделка е един от елементите
в един стандартен набор от инструменти на политиката. Той се използва в допълнение към съществуващите инструменти, като например законодателството
и подзаконовите актове, пазарните и финансовите
стимули и мерките за стимулиране на иновациите.

Съветът по зелени сделки е отговорен за наблюдението и оценката на напредъка и резултатите от
съществуващите зелени сделки, както и за насърчаването на нови инициативи. Деветте члена на съвета
заседават веднъж на всеки три месеца. Те са представители на предприятията и отрасъла, на неправителствени и правителствени организации. Съветът по
зелени сделки докладва пред правителството, което
е представлявано от петима наблюдатели от различни
министерства. Програмата „Green Deals“ обхваща
девет теми: енергетика, икономика, която използва
биотехнологии, мобилност, води, храни, биологично
разнообразие, ресурси, строителство и климат. До
този момент са сключени близо 200 зелени сделки,
като много от тях са свързани с ефективността на
ресурсите.
За повече информация вж.:
http://www.greendeals.nl/english

5.4 Национално, регионално
и местно сътрудничество
Регионално сътрудничество — Montagne
Fiorentine Model Forest Association (FMMF)
Наименование:
Montagne Fiorentine
Model Forest

Участници:
държавен сектор,
доброволно сдружение
с нестопанска цел,
местни органи,
асоциации, дружества
и отделни граждани

Държава:
Италия

Финансиране:
ЕМРСР

Еталонната гора представлява едновременно географска област и подход за устойчиво управление на
ландшафтите и природните ресурси. Като географско
положение еталонната гора трябва да обхваща достатъчно голяма базова площ, така че на нея да бъдат
представени всички употреби и стойности, свързани
с гората. Тя представлява напълно функциониращ
ландшафт с гори, земеделски стопанства, защитени
територии, реки и градове. Подходът се основава
на гъвкавото управление на ландшафтите и екосистемите, което съчетава социалните, екологичните
и икономическите нужди на местните общности
с дългосрочната устойчивост на големи ландшафти.
След като постигна напредък през подготвителен период от три години, сдружението Montagne
Fiorentine официално се присъедини към международната мрежа на еталонните гори. В хода на този процес и с подкрепата на Европейския фонд за развитие
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на селските райони сдружението разработи план за
действие и проекти около специфичните нужди на
региона, като включи регионалните и местните заинтересовани страни.
Една от целите на присъединяването към тази инициатива беше по-доброто разбиране на динамиката
на сектора за производство на дървесина на територията на FMMF и създаването на подходящи стратегии за насърчаване на местната верига на стойността
в сектора на дървесината. За тази цел бяха проведени
събеседвания със собственици на гори, дърводобивни предприятия, дъскорезници, частни търговци
и предприятия за вторична преработка, намиращи се
в района на FMMF или в непосредствена близост.
В горите в региона на Montagne Fiorentine понастоящем се извършва дърводобив за производство на
дърва за огрев и дървесни трески за енергопроизводство (около 80 %), а продуктите се продават както
на местния пазар, така и извън територията на FMMF:
едва 5 % от дърводобивните предприятия продават
единствено на местния пазар, 30 % продават само на
външния пазар, а 65 % и на двата пазара. Дъскорезниците също получават дървесина както с местен произход, така и извън региона, докато по-нататъшната
преработка се извършва предимно извън региона.
Интересът към местните суровини обаче е значителен, въпреки загрижеността за поддържане на устойчиво предлагане на дървесина.

Предлагането на пазара на местни горскостопански
продукти и продукти от веригата в сектора на дървесината беше засилено чрез създаването на марка,
която отличава продуктите от FMMF, и стартирането
на уебсайт, който да свързва потенциални стопански партньори. Запазването на местния характер на
веригата на стойността носи многобройни ползи,
включително разкриване на работни места в региона,
намаляване на емисиите от транспорта и справяне
с изоставянето на местните горски ресурси. Това на
свой ред намалява риска от горски пожари и тяхната
интензивността и хидрогеоложката нестабилност.
В момента дървата за огрев и дървесните трески
представляват по-голямата част от производството,
но фактът, че повечето от участниците надолу по
веригата се снабдяват от външни източници, повдига
въпроса дали не трябва да се произвежда повече
бичен дървен материал и до каква степен това
е възможно.
Проектът е финансиран от регион Тоскана, GAL
Start (PSR 2007-2013, ЕЗФРСР, https://ec.europa.eu/
agriculture/cap-funding/funding-opportunities_en).
За повече информация вж.:
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org
и www.legno.forestamodello.it
Обединяване в клъстер чрез мрежа
на малките производители
Наименование:
fmC — Forestal &
Medioambiente
Consultores y Proyectos

Участници:
производители на
полустационарно
дъскорезно
оборудване,
предприемачи,
публични органи

Държава:
Испания

Финансиране:
частно

Според оценките потенциалът за производство на
дървесина в Галисия, един от най-залесените региони
в Испания, се равнява на почти двукратния обем на
дърводобива, реализиран наскоро там. В много приложения обаче, при които се използват материали,
не се използва дървесина, а невъзобновяеми източници и материали, по-малко съобразени с климата,
а дървесината не се използва за стимулиране на икономиката на селските райони. Това отчасти се дължи
на липсата на инструменти и умения, така че потенциално ценна дървесина се използва за дърва за огрев.
На други места, но все още не в Испания или други
държави — членки на ЕС, се използват полустационарно дъскорезно оборудване и други инструменти
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Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
и техники на ниски цени, с които се увеличава оползотворяването на дървесина.
Употребата и производството на дървесина на местно
равнище имат изключителен потенциал да допринесат за развитието на селските райони и градовете.
Тази инициатива обединява производители на оборудване, специалисти в областта на дървообработването (занаятчии, дърводелци), държавни органи
в качеството на крайни потребители, предприемачи
в качеството на потенциални основни участници
и технологичния център в областта на дърводобива
и дървообработването в Галисия (CIS-MADEIRA).
Целта е да се увеличи достъпът до технологии за
дърводобив и дървообработване в малък мащаб на
ниски цени (полустационарно дъскорезно оборудване, фрези, абрихти и др.) и да се развият необходимите умения за производство на дървесина. Малките
предприятия могат да се възползват от наличните
дървесни ресурси като възможност за стопанска дейност или като съобразена с климата практика. Част от
дейността е и създаването на мрежа на микропроизводителите, с чиято помощ изделията от дървесина
да достигат до пазара, да се осъществява сътрудничество и да се споделят знания и идеи.

В основата на инициативата са кръговата икономика
и съобразените с климата употреби, тъй като за производството на енергия ще се използват само съпътстващи продукти от производството на дървесина
и рециклирана дървесина.
За повече информация вж.: https://madeiraenrede.
wixsite.com/madeiraenrede
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6. Ангажиране на потребителите и гражданите
Ангажираните потребители и граждани могат да
дадат на пазара на продукти на биологична основа
с ниска въглеродна интензивност тласъка, който му
е необходим за постигане на успех. Следователно
редовното им информиране за иновациите и новите
тенденции, както и съобразяването на тези иновации
и нови тенденции с техните предпочитания, е ключът
към активна роля по отношение на търсенето и в разкриването на възможности. Това помага да се въведат на пазара по-добри, по-щадящи околната среда
и по-трайни горскостопански продукти.
Включването на градовете като горещи точки с висока
гъстота на населението в прехода към бъдеще с ниска
въглеродна интензивност е също толкова полезно,
тъй като те са центрове едновременно на икономическа дейност и на високо потребление. Градовете
могат да окажат мащабно влияние върху бъдещото
развитие: те са големи консуматори на материали
и енергия и големи източници на отпадъци, но предлагат и финансови и инвестиционни възможности.
Промените в социалните процеси в градовете и в
предпочитанията на техните жители, както и промените в градоустройствените и инфраструктурните
проекти на градовете могат да окажат влияние върху
прехода ни към икономика, основана на биологични
продукти, и върху ролята в този преход на сектора,
свързан с горското стопанство.
6.1 Системи за сертифициране и етикетиране
Улесняване на разумния избор за потребление
на продукти на основата на дървесина
Наименование:
FSC, PEFC,
екомаркировка на ЕС

Участници:
ЕС и международни
организации, частни
образувания

Държава:
ЕС, ООН

Финансиране:
не е приложимо

Потребителите могат да основават избора си на
покупка на редица критерии. Информацията за
произхода и обработката на техните потенциални
покупки им дава възможност да правят информиран
избор, който не се основава само на цената. Един
от начините за предоставяне на информация е чрез
доброволни системи за сертифициране, управлявани
от външни частни дружества. Тези системи са начин
за проследяване на продукта обратно до неговия
произход. Когато дружествата изискват от своите
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доставчици одитирано проследяване, системите
имат по-голямо въздействие.
Съществуват много системи за сертифициране и те
функционират по различен начин. В сектора, свързан
с горското стопанство, FSC (Съвет за стопанисване на
горите) и PEFC (Програма за подпомагане на горските
сертификационни системи) са системите за сертифициране, които най-често се използват за обозначаване на устойчиво управление на горите (УУГ). Когато
произходът на продукта на основата на дървесина
в рамките на УУГ се проследява надолу по веригата,
това се нарича „сертифициране на веригата на доставка“ („chain-of-custody“ — C-o-C). Все пак, въпреки
че повечето от продуктите на основата на дървесина
на пазара в ЕС са с произход от устойчиво управлявани гори, засега относително малка част от дървесината е сертифицирана по този начин.
Докато системите за сертифициране на веригата
на доставка FSC и PEFC за горскостопански продукти удостоверяват, че дървесната суровина идва
от устойчиво управлявани гори, други рамки, като
например екомаркировките на ЕС за различни групи
продукти на основата на дървесина, са предназначени да осигурят по-изчерпателно етикетиране за
потребителите. Критериите за екомаркировка на ЕС
се преразглеждат редовно и екомаркировките се
предоставят за период от шест години на дружества,
които отговарят на специфичните критерии в тяхната
категория продукти. Категориите продукти и дружествата, които спазват схемата на ЕС за екомаркировка,
могат да бъдат намерени на уебсайта на Европейската
комисия (43).
За биогорива, получени от дървесна биомаса, Комисията признава сертификата, издаван от Кръглата
маса на ООН за устойчиви биоматериали („Roundtable
of Sustainable Biomaterials“ — RSB) (44), който отговаря
на критериите за устойчивост от Директивата на ЕС
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. В рамките на тази система устойчивостта на биогоривата се оценява въз основа на
12 принципа, оценяващи веригата на стойността,
производството и употребата на суровините. Съблюдаването на принципите се оценява въз основа на
емисиите на парникови газове на единица продукция,
ефектите върху биологичното разнообразие, зачитането на правата на човека и социалната и екологичната отговорност по цялата верига на стойността.
За повече информация вж.:
https://www.pefc.org/, https://www.fsc.org/,
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

(43)

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

(44)

https://rsb.org/

Приложение: избрани примери на добри практики за каскадно използване на дървесна биомаса
6.2 Платформи за разумен потребителски избор
Устойчиво жилищно строителство
— да проектираме бъдещето
Наименование:
Чешки проект
„Устойчиви къщи“

Държава:
Чешката република

Участници:
университети,
правителствени
институции, частни
дружества
Финансиране:
не е приложимо

За да събере на едно място най-съвременни технологии и иновативни концепции, в рамките на чешкия проект „Устойчиви къщи“, чието начало беше
поставено през 2016 г., стартира ежегоден конкурс за
дипломирани студенти по архитектура за устойчиво
жилищно строителство. Целта е „напълно функционални, напредничави и интелигентни решения за красиви, самодостатъчни и много икономични сгради от
ново поколение, независимо дали са неприсъединени към електропреносната мрежа, хибридни или
активни, което да позволи осигуряването на по-устойчиви съвременни стандарти на живот.“.(45)
В чешкия конкурс за студенти по архитектура за проектиране на устойчиви къщи студентите изработват
най-съвременни строителни проекти в широк диапазон от размери и форми, като използват днешните
технологии, така че всеки, който проявява интерес,
може да закупи такива конструкции. Като работят
съвместно с отрасъла, студентите създават публично достъпен прототип на къща, неприсъединена
към електропреносната мрежа. Проектът насърчава
домакинствата и предприятията да се ползват от тези
решения и да ги прилагат в домовете си и по този
начин да осъществят прехода към по-чиста енергия
и по-устойчиви материали и модели на потребление.
В този процес студентите по архитектура получават уникалната възможност да се специализират по
въпроси, свързани с устойчивостта, като енергиен
преход, използване на възобновяеми материали,
вода и т.н., да споделят опит и да намерят обществена видимост. Предложението на наградените участници се построява на определен терен с конкретни
клиенти.
От 2016 г. насам въз основа на работата по проекта
и проектите на студентите са построени над 20 устойчиви къщи. Най-малко 40 студенти са намерили
работа в дружества, насърчаващи устойчивото развитие, след участие в конкурса. В рамките на чешкия
проект „Устойчиви къщи“ е създаден също мозъчен
(45)

тръст, който обединява 20 дружества, три министерства, осем университета и 10 професионални
организации. Той организира изложби и семинари
в Чешката република. Положителното медийно внимание не само популяризира проекта, но и насърчава
търсенето на устойчиво жилищно строителство като
цяло. В ход е разработването на подобни проекти
в Унгария, Полша и Словакия.
За повече информация вж.:
http://www.ceskyostrovnidum.cz/en
WiseGRID — платформа за възможности
за възобновяема енергия
Наименование:
Проект WiseGRID

Участници:
технологични
институти, частни
дружества,
университети

Държава:
Белгия, Германия,
Гърция, Испания,
Италия, Обединеното
кралство

Финансиране:
Програма
„Хоризонт 2020“

Потребителите често срещат проблеми при намирането на доставчици на енергия с най-конкурентната
оферта за възобновяема енергия. Често липсват знания за това дали отделни лица или общности могат да
захранват националната или регионалната електропреносна мрежа с възобновяема енергия от слънчеви
или вятърни инсталации поради ограничения, които
са по-скоро административни и/или информационни,
а не технически.
Проектът WiseGRID, финансиран чрез програма
„Хоризонт 2020“, е испанска инициатива за постигане на по-интелигентна, отворена и ориентирана
към клиентите електропреносна мрежа. По проекта
ще бъдат разработени девет решения за подобряване на електропреносната мрежа, предоставяне
на права на потребителите и постигане на по-интелигентна и отворена европейска електропреносна
мрежа. Проектът цели също така тя да стане по-ориентирана към клиентите с помощта на цифрова технология, която позволява двупосочна комуникация
между доставчиците и клиентите. Решенията, които
ще бъдат разработени в рамките на WiseGRID, включват също платформи за наблюдение и управление
на инфраструктурата. За тази цел платформите ще
използват приложения, които поддържат оптимизация на потреблението, инструменти, които оптимизират зареждането на електрически превозни
средства и включват съхранение на енергия, и услуги
за предлагане на пазара на неизползвания капацитет

http://www.ceskyostrovnidum.cz/en/o-nas.html
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за енергопроизводство. Проектът е насочен, наред
с другото, към операторите на разпределителна
мрежа (DSO), потребителите, произвеждащите потребители (лица, които произвеждат и потребяват енергия) и операторите на парк от електрически превозни
средства.
Операторите на разпределителна мрежа и енергийните кооперации ще изпитват решенията, разработени по WiseGRID, в продължение на най-малко 15
месеца, като работят в реални условия в Белгия, Гърция, Испания, Италия и Обединеното кралство. Ще
бъдат включени различни участници, от домакинства
и предприятия до доставчици на агрегирани услуги
и дружества за съвместно ползване на автомобили.
Проектът WiseGRID ще се осъществява до април
2020 г.
Целта на проекта е да се предоставят права на потребителите. Ето защо WiseGRID е насочен към създаването на отворен пазар, на който новите оператори,
като МСП или електроенергийни кооперативни дружества, играят активна роля. Целта на проекта е да
направи енергетиката по-демократична система,
която да е от полза както за мрежата, така и за потребителите. Резултатите от проекта ще бъдат оценени
и ще бъде публикуван наръчник с насоки. Пускането
на пазара на продуктите от WiseGRID ще създаде
1800 работни места и ще предостави на 860 000 души
и 23 000 организации достъп до нови услуги. В дългосрочен план проектът може да спести повече от 20
милиона мегават часа енергия и 14 милиона тона CO2
и да спомогне за постигането на целта на ЕС за увеличаване на дела на възобновяемите източници за производство на енергия с 35 % до 2030 г.
За повече информация вж.: https://www.wisegrid.eu/

6.3 Платформи за обмен на информация
относно повторна употреба,
оползотворяване, рециклиране на
дървесина и увеличаване на мащаба
Оптимизиране на събирането,
сортирането и рециклирането на дървесни
отпадъци след потреблението
Наименование:
Opt-I-Sort

Участници:
регионален орган;
промишлена
федерация

Държава:
Белгия

Финансиране:
субсидии от
Фламандски регион
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В миналото всяка година фламандските домакинства
и предприятия са произвеждали около 600 000 тона
дървесни отпадъци след потреблението. Макар и все
още използваеми, по-голямата част от тях са били
насочвани към инсталации за биоенергия.
С подкрепата на Белгийската федерация на текстилната, дървообработващата и мебелната промишленост (Fedustria) и Фламандския регион е създаден
проектът Opt-I-Sort, насочен към подобряване на
събирането и сортирането на дървесните отпадъци
след потреблението, подобряване на знанията и техниките за рециклиране на дървесина и увеличаване
на процента дървесни отпадъци, които могат да бъдат
рециклирани.
В рамките на Opt-I-Sort се проучват оптималните
в технически и икономически аспект методи за
събиране и сортиране на дървесни отпадъци след
потреблението с цел рециклиране. По проекта
в сътрудничество с предприятия, които събират, сортират и използват дървесни отпадъци след потреблението, са проучени, изпитани в полеви условия
и оценени няколко сценария, за да се намерят решения за всички части от веригата на стойността.
В процеса са идентифицирани следните основни
пречки: а) човешкият фактор (например как да се
мотивират хората, как да се придаде по-голяма
стойност на дървесните отпадъци), б) дървесните
отпадъци (например прекомерна административна
тежест, неподходящи критерии за рециклирана дървесина и материали с ниска стойност), в) техническият
капацитет за обработка на непрекъснато променящия
се поток дървесни отпадъци; г) липсата на еднакви
условия на конкуренция със сектора за производство
на биоенергия от годна за рециклиране или сурова
дървесина (сертификационна система), и д) липсата
на хармонизирани на европейско равнище политики
в областта на енергията и материалите.
Фокусирайки се върху научните изследвания, проектът Opt-I-Sort дава възможност 20—30 % повече
дървесни отпадъци да се насочват за рециклиране,
вместо за оползотворяване на енергия. Това се дължи
главно на изместването на акцента върху комуникацията с потребителите и насърчаването им да сортират дървесните отпадъци на обектите за събиране на
отпадъци.
За повече информация вж.:
http://www.optisort.be/en-gb

За контакт с представители на ЕС
Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на найблизкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg
По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
— по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

За да намерите информация за ЕС
Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa
на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.
Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.europa.eu/
bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия
местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).
Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички
официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.
Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от
данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и
за нетърговски цели.

