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Įvadas
2015 m. priimtu ES žiedinės ekonomikos veiksmų
planu (1) siekiama padaryti Europos ekonomiką tvaresnę,
padidinant Europos konkurencingumą pasaulyje, skatinant tvarų ekonomikos augimą ir kuriant naujas darbo
vietas. Tame plane numatytais veiksmais siekiama sukurti
uždarą produktų ir medžiagų gyvavimo ciklą, kaip įmanoma labiau išsaugant jų ekonominę vertę, sumažinant
atliekų susidarymą ir padidinant antrinį perdirbimą bei
pakartotinį naudojimą, t. y. „žiediškumą“. Tai būtų naudinga tiek aplinkai, tiek ekonomikai.
Šiose pakopinio medienos biomasės naudojimo gairėse nagrinėjamas su žiedine ekonomika susijęs

(1)

įsipareigojimas skatinti veiksmingai naudoti biologinius
išteklius, skleidžiant geriausią pakopinio biomasės naudojimo praktiką ir remiant bioekonomikos inovacijas.
Šiose neprivalomose gairėse, siekiant paskatinti suinteresuotuosius subjektus taikyti pakopinį naudojimą, aiškinama, kas yra pakopinis naudojimas, ir aprašomi kai
kurie principai bei praktika. Šiame dokumente aprašyta
praktika grindžiama įvairių suinteresuotųjų subjektų
patirtimi, ES mokslinių tyrimų projektais, tyrimais ir kitais
šaltiniais. Nors yra sukaupta didelė pakopinio metodo
žinių bazė, rengiant šias gaires atskleista tam tikrų mokslinio tyrimo spragų.

COM(2015) 614 final.
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Taikymo sritis
Pakopinis naudojimas – tai efektyviu išteklių naudojimu
grindžiamas žiedinis bet kokios biomasės naudojimas.
Tačiau šiame dokumente daugiausia dėmesio skiriama
medienos biomasės naudojimui laikantis subsidiarumo
ir tvarumo principų bei optimizuojant tos biomasės vertę
pagal lygiagretaus ir (arba) žiedinio naudojimo schemas.
Šiose gairėse pristatomi bendrieji pakopinio biomasės
naudojimo principai, išsamiau apžvelgiama su mišku
susijusio sektoriaus pažanga ir minėtieji principai iliustruojami to sektoriaus pavyzdžiais.
Su mišku susijusioms pramonės šakoms, be kita ko, priskiriama: i) medienos apdirbimo pramonė, kurioje gaminama mediena ir jos produktai, aiškiai atpažįstami kaip
medienos gaminiai; ii) plaušienos ir popieriaus gamybos

ir perdirbimo pramonė; iii) įvairius produktus gaminančios integruotos biologinio perdirbimo įmonės.
Medienos biomasė, pvz., kaip žaliava, naudojama ir
tolesnėse atitinkamų vertės grandinių dalyse – chemijos,
energetikos, tekstilės ir statybos pramonėje, todėl jose
taip pat gali būti naudojamasi šiomis gairėmis.
Tvarus medienos išteklių mobilizavimas šiame dokumente nenagrinėjamas, nes šis klausimas jau aptartas
kitose gairėse (2). Tačiau jame aprašoma šios srities geroji
praktika, susijusi su dar neaptartais klausimais, pvz., ryšių
tarp medienos tiekėjų ir pirkėjų užmezgimu, suteikiant
geresnės informacijos apie medienos rinkas, kad abipusiai didėtų efektyvumas ir konkurencingumas.

(2)
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Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas,
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija ir Ministrų konferencija dėl
Europos miškų apsaugos (MCPFE) (2010 m.), skelbiama https://ec.europa.
eu/agriculture/sites/agriculture/files/fore/publi/forest_brochure_en.pdf.

Istoriniai faktai
Pakopinio naudojimo praktika atsirado dar iki medienos perdirbimo industrializacijos, nes dėl ribotų išteklių
ir ekonominės logikos dažnai buvo taikoma praktika,
kuria siekta kuo labiau padidinti gaunamą naudą ir pailginti produktų naudojimo trukmę. Nuo XIX a. vidurio
stambesnės lentpjūvės dažnai būdavo integruojamos
į lukšto ir klijuotinės faneros gamybos arba plaušienos
ir popieriaus pramonę. Tačiau pats terminas „pakopinis naudojimas“ pradėtas vartoti tik XX a. aštuntajame
dešimtmetyje, kai politikos formuotojai ėmė rūpintis
aplinkosaugos ir ribotų išteklių klausimais ir vėl tapo
akivaizdu, kad tą pačią žaliavą naudinga panaudoti kelis
kartus. Pastaraisiais metais pakopinio naudojimo klausimui buvo skiriama daug dėmesio; Europos Komisija šiuo
klausimu parengė keletą tyrimų, įskaitant tyrimus „European Wood“ („Europos mediena“) (2010 m.), „Indufor“
(2013 m.) ir „Cascades“ („Pakopos“) (2016 m.).
Atliekant tyrimą „European Wood“ (3), pakopinis naudojimas išnagrinėtas medienos judėjimo požiūriu.
Atliekant šį tyrimą, pradėta nuo apvaliosios miško
medienos, lentpjūvėse apdirbamos ruošiant statybinę

(3)

Mantau ir kiti (2010 m.), European Wood (EUwood): Real potential for changes in growth and use of EU Forests („Europos mediena. Realusis ES miškų
augimo ir naudojimo potencialas“).

arba pakuotėms skirtą medieną, o paskui išnagrinėti
šalutiniai pjovimo operacijų produktai ir atliekos, naudojami medienos plokštėms, popieriaus plaušienai
arba bioenergijai gaminti. Atliekant tyrimą „Indufor“ (4),
apskaičiuoti nesudėtingi pakopinio naudojimo rodikliai,
rodantys santykinius lygius, kuriais atitinkamose vertės
grandinėse būtų galima pakartotinai panaudoti žalią
medieną. Atliekant tyrimą „Cascades“ (5), mėginta apibrėžti pakopinio naudojimo koncepciją.
Daugelyje tyrimų pakopinis naudojimas apibūdinamas
kaip iš esmės linijinis procesas, kurio principas yra toks,
kad vienas naudojimo būdas eina po kito, po kiekvieno
naudojimo etapo atliekamas išgavimas ir antrinis perdirbimas tolesniam naudojimui, kiekviename etape dažnai
sumažėjant medienos vertei ir galiausiai medieną panaudojant kaip energijos šaltinį. Tačiau ilgainiui tokį požiūrį
pakeitė žiedinė koncepcija, apimanti įvairius, dažnai
tarpusavyje susijusius naudojimo būdus, kuriais atsižvelgiama į technologinę plėtrą, naujus medienos biomasės
produktus, naujas rinkas ir pramoninius bei organizacinius pokyčius, pvz., pramonės simbiozę.

(4)

Study on EU biomass availability and competitiveness of the EU F-BI („ES biomasės pasiūla ir ES su mišku susijusios pramonės konkurencingumas“).

(5)

EK (2016 m.), Cascades: Study on the optimised cascading use of wood
(„Pakopos. Optimalaus pakopinio medienos naudojimo tyrimas“), ISBN:
978-92-79-57725-3, skelbiama https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04c3a181-4e3d-11e6-89bd-01aa75ed71a1.
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Politinės aplinkybės
Šios gairės yra susijusios su atnaujinta 2017 m. ES pramonės politikos strategija (6), visų pirma – su mišku
grindžiamomis vertės grandinėmis ir perėjimu prie žiedinės ekonomikos.
Jos taip pat susijusios su JT darnaus vystymosi tikslais
(DVT) ir Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos. Miškai yra
svarbūs tiek klimato kaitos švelninimo, tiek prisitaikymo
prie klimato kaitos (pvz., vandens sulaikymo, apsaugos
nuo erozijos, oro kokybės) požiūriu. Biologiniai produktai iš medienos gali papildomai padėti sulaikyti anglies
dioksidą ir gali pakeisti anglingas žaliavas bei degalus.
Šios gairės taip pat taikytinos įgyvendinant ES bioekonomikos strategiją (7), kuria nustatomas perėjimas prie
tvarios, žiedinės, biologinių išteklių naudojimu pagrįstos
mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos,
remiantis tvariu biomasės naudojimu, kartu išsaugant
galimybę gauti naudą, kurią teikia miško ekosistemos.
Taikant biologines inovacijas, iš medienos biomasės
galima gaminti naujas medžiagas, degalus ir chemines
medžiagas, kurios pakeistų iškastinius išteklius ir padėtų
išvengti su tokių išteklių naudojimu susijusio šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimo.
Miškams ir su mišku susijusioms pramonės šakoms taikoma įvairių sričių politika, pvz.: žemės ūkio, miškininkystės, aplinkos, klimato, mokslinių tyrimų ir inovacijų,
bioekonomikos ir energetikos. Toliau pateiktame nebaigtiniame sąraše pateikiama glausta informacija apie svarbiausias iš tų politikos sričių.

Žemės ūkis
Įgyvendinant kaimo plėtros politiką, kaip sudedamąją
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) dalį, skatinamas ir
remiamas tvarios miškotvarkos įgyvendinimas. 2014–
2020 m. laikotarpiu viešosios miškų sektoriaus išlaidos
iš viso sudarė 8,2 mlrd. EUR; šios lėšos buvo panaudotos
technologijoms modernizuoti, bioekonomikai remti, klimato kaitai švelninti ir miškų bei jų teikiamų ekosisteminių paslaugų apsaugai užtikrinti.

(6)

COM(2017) 479 final.

(7)

EK (2018 m.), A sustainable bio-economy for Europe: strengthening the
connection between economy, society and the environment, Updated Bioeconomy Strategy („Tvari bioekonomika Europai. Ekonomikos, visuomenės
ir aplinkos tarpusavio ryšio stiprinimas. Atnaujinta bioekonomikos strategija“), ISBN: ISBN 978-92-79-94145-0.
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Miškininkystė
2013 m. ES miškų strategijoje pakopinis naudojimas
nurodytas kaip metodas, padedantis siekti efektyvaus
išteklių naudojimo tikslo, miško išteklius vartojant taip,
kad poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, ir prioritetą
suteikiant tai miško produkcijai, kurios pridėtinė vertė
didesnė ir kuri lemia daugiau naujų darbo vietų ir geresnį
anglies balansą (8).

Aplinka
ES Medienos reglamentu (9) reglamentuojamas daugelio rūšių medienos ir medienos produktų pateikimas ES
rinkai. Šis reglamentas padeda visame pasaulyje kovoti
su neteisėta medienos ruoša – juo draudžiama ES rinkai
tiekti neteisėtos kilmės medieną. Be to, tame reglamente
reikalaujama, kad rinkos dalyviai deramai pagrįstų savo
medienos teisėtumą, t. y. turėtų būti galima atsekti
medienos šaltinį, kad ir kur jis būtų – ES valstybėje narėje
ar ES nepriklausančioje valstybėje, o per prekiautojus
turėtų būti galima atsekti tolesnį jos perdirbimą. Šiuo
tikslu reglamente valstybių narių kompetentingos institucijos įgaliotos atlikti veiklos vykdytojų, prekiautojų
ir stebėsenos organizacijų patikras, kurios galėtų jiems
padėti.

(8)

COM(2013) 659 final.

(9)

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai
medieną ir medienos produktus, pareigos.

Politinės aplinkybės
Peržiūrėtoje Atliekų pagrindų direktyvoje (10) ir Direktyvoje dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (11) ES valstybėms
narėms nustatyti atskiri medinių pakuočių surinkimo
ir antrinio perdirbimo tikslai – 25 proc. iki 2025 m. ir
30 proc. iki 2030 m. Taikant pakartotinį naudojimą ir
antrinį perdirbimą, bus galima užtikrinti tolesnį pakopinį
naudojimą, o medžiaga bus ilgiau naudojama ūkyje.

naudojimas kaip medžiagos ir kaip iškastinio kuro ir
medžiagų pakaitalo pagal bendrąjį ES apskaitos metodą
vertinamas palankiai.

Miškai – vertinga aplinka, teikianti įvairias paslaugas,
įskaitant ekosistemines paslaugas; Paukščių ir Buveinių
direktyvose (12) nustatytos miškų apsaugos priemonės.
Be to, daugiau kaip 21 proc. ES miškų įtraukti į tinklą
„Natura 2000“ (13).

Su pakopiniu naudojimu susiję aspektai taip pat aiškiai
atsispindi Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje, kurioje yra numatytas tam tikras skaičius mokslinių
tyrimų ir inovacijų projektų, finansuojamų pagal bendrąsias programas, visų pirma – pagal mokslinių tyrimų ir
inovacijų programą „Horizontas 2020“ (16) – kai kurie šios
programos projektai yra nurodyti šio dokumento priede.

Moksliniai tyrimai

Energetika

Klimatas
Vykdant tam tikrą medienos perdirbimo veiklą, pvz.,
gaminant plaušieną ir popierių, suvartojama daug energijos, todėl tai veiklai taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (14).
Reglamentu dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo
keitimo ir miškininkystės (LULUCF) (15) nustatytos iš atskirų šaltinių išmetamo ir absorbentais pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės.
Šis reglamentas taikomas miško žemei, miško įveisimui,
miškų lydymui ir nukirsto medžio produktams. Į bendrąjį balansą įtraukiama anglies dioksido sekvestracija
taikant tvarios miškotvarkos praktiką, kuria didinamas
miško prieaugis ir naujo miško veisimas. Kadangi anglis iš
miško perkeliama į nukirsto medžio produktą, medienos

Mediena, kaip atsinaujinantysis energijos išteklius, taip
pat atlieka svarbų vaidmenį atsisakant iškastinio kuro.
ES Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje (17) yra
nustatyti Europos ir nacionalinio lygmens tikslai, susiję
su atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies didinimu iki
2020 m., ir valstybėms narėms suteikta galimybė taikyti
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, įskaitant medieną,
rėmimo sistemas. 2015 m. buvo padarytas šios direktyvos pakeitimas, susijęs su netiesioginio žemės naudojimo keitimo klausimais (18). Be kitų atskaitomybės
reikalavimų, valstybės narės privalo atsižvelgti į „biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes,
būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę“.

(10)

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/
EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas

(11)

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB
dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

(12)

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

(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_en

(17)

Direktyva 2009/28/EB.

(15)

Reglamentas (ES) 2018/841: https://ec.europa.eu/clima/lulucf_en#tab-0-1.

(18)

Direktyva 2015/1513.
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Atnaujintoje Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje, skirtoje laikotarpiui po 2020 m. (RED II) (19), sugriežtinti bioenergijai taikomi ES tvarumo kriterijai: jie bus
taikomi ne tik transporto priemonių biodegalams, bet ir
kietajai biomasei ir biodujoms, naudojamoms šildymo ir
šaldymo tikslais ir elektros energijai gaminti jėgainėse,
kurių galingumas didesnis kaip 20 MW. Be to, RED II
reikalaujama, kad didelio masto biologinės kilmės elektros energijos gamyba (kai jėgainės pajėgumas viršija
50 MW) atitiktų minimaliuosius efektyvumo standartus
arba būtų vykdoma taikant didelio efektyvumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos technologiją.

(19)
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Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija),
COM(2016) 767 final/2 – 2016/0382. Teisėkūros institucija pasiekė politinį
susitarimą, o birželio 27 d. valstybės narės jį patvirtino. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/27/renewable-energy-council-confirms-deal-reached-with-the-european-parliament/

Valstybės narės privalo parengti savo nacionalinę atsinaujinančiųjų išteklių energijos politiką, pagal kurią būtų
tinkamai atsižvelgiama į atliekų hierarchiją, kaip nustatyta Atliekų pagrindų direktyvoje, kad būtų išvengta
nederamo iškreipiamojo poveikio žaliavų rinkoms.
Viešosios schemos, kuriomis remiamos su pakopiniu
biomasės naudojimu susijusios investicijos ir padedama
propaguoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, privalo
atitikti ES valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai taisykles (20).

(20)

Komisijos komunikatas „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“, OL C 200/1, 2014 6 24).

Pakopinio naudojimo principai
Toliau pateikiant pagrindinius principus, siekiama paaiškinti pakopinio naudojimo metodą ir padėti suinteresuotiesiems subjektams jį taikyti. Šie principai iliustruojami
su mišku susijusio sektoriaus gerosios praktikos pavyzdžiais, o priede pateikiama išsami informacija apie kiekvieną gerąją praktiką ir supažindinama su pakopinio
naudojimo metodo taikymo kiekvienoje vertės grandinėje pažanga.

Tvarus medienos išteklių mobilizavimas kaip viena
iš tvarių biologinių išteklių naudojimu pagrįstų
vertės grandinių būtinųjų kūrimo sąlygų
Visa medienos biomasė turėtų būti gaunama iš tvariai
tvarkomų miškų arba darnių ūkių (pvz., kurui auginamų
medžių, atžalynų, agrarinės miškininkystės sistemų) ir
medienos atliekų, susidarančių vykdant kraštovaizdžio
tvarkymo, sodininkystės arba vynuogininkystės veiklą.
Nors tvaraus medienos išteklių mobilizavimo klausimas
jau aptartas atskirose gairėse (21) ir išnagrinėtas Europos
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo
srityje Tikslinės grupės tvaraus miško biomasės mobilizavimo klausimais (22), šiame dokumente pateikiami šios
srities konkrečių atvejų tyrimai, susiję su naujais klausimais. Kaip matyti iš toliau pateikto naujausios praktikos pavyzdžio, yra būdų, kuriais panaudotą medienos
biomasę galima grąžinti į miškus. Taip didinamas tvarumas ir, į ciklą įtraukiant miškus, užtikrinamas aukštesnio
lygmens žiediškumas.

Pavyzdys. Medienos biomasės pelenų
panaudojimas miškams tręšti

1 pagrindinis principas. Tvarumas
Visais pakopinio naudojimo įgyvendinimo sprendimais,
kuriais padedama sukurti didžiausiąją pridėtinę
ekonominę vertę, turi būti atsižvelgiama į tų sprendimų
poveikį kitiems dviem tvarumo ramsčiams – socialiniams ir
aplinkosaugos aspektams.

Išbarsčius medienos pelenus, į miškus galima grąžinti maistines medžiagas, taip pat padidinant miškų produktyvumą ir
sumažinant į sąvartynus patenkantį pelenų kiekį. Tokia praktika taikoma Latvijoje, Austrijoje ir Suomijoje. Latvijos valstybinis miškų tyrimų institutas „Silava“, atlikęs mokslinį tyrimą,
pateikė rekomendacijas dėl miškuose barstomų medienos
pelenų kokybės reikalavimų ir medžiagos barstymo miškuose techninių sprendimų rengimo (23).

Tvarumas – tai ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos
aspektų suderinimas ilguoju, kelias kartas apimančiu laikotarpiu. Manyti, kad pakopinis naudojimas visada yra
tvarus, gali būti klaidinga: įgyvendinant pakopinį naudojimą turėtų būti optimizuojama pakopinio biomasės
naudojimo ir kiekvienu konkrečiu atveju daromo išorinio
poveikio, pvz., teršalų išmetimo, socialinės žalos, žalos
aplinkai, biologinės įvairovės nykimo arba kitokio poveikio, sąveika.

(21)

EK, MCPFE, MCPFE (2010 m.) Good practice guidance on the sustainable
mobilisation of wood in Europe („Tvaraus medienos išteklių mobilizavimo
Europoje gerosios praktikos gairės“), ISBN 978-92-79-13933-8.

(22)

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

(23)

http://www.silava.lv/mainen/aboutus.aspx
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Langelis. Pakopinis naudojimas ir DVT
Darnaus vystymosi tikslai – tai bendrieji tvarumo užtikrinimo principai. Pakopinis naudojimas gali padėti siekti kelių darnaus
vystymosi tikslų:

8-as DVT.
Nuolatinis, įtraukus ir tvarus
ekonomikos augimas

Skatina naujais, tvaresniais būdais
naudoti biomasę ir jos naudoti mažiau

12-as DVT.
Tvarūs vartojimo ir
gamybos modeliai

13-as DVT.
Kova su klimato kaita

Pagrindu laikoma tvariai
mobilizuota biomasė ir skatinama
ją naudoti efektyviai

Suteikia ekonominių galimybių

Skatinama biomasę su joje
esančia anglimi kuo ilgiau
išlaikyti materialios formos

15-as DVT.
Tvari miškotvarka, kova
su dykumėjimu, biologinės
įvairovės nykimo dėl
dirvožemio degradacijos
stabdymas ir atvirkštinio
proceso pradžia

Klimato kaitos švelninimo galimybių, kurias teikia
pakopinio naudojimo priemonės, didinimas
Pakopinis medienos biomasės naudojimas gali būti
viena iš priemonių, padedanti pereiti prie mažo anglies
dioksido kiekio ekonomikos.
Medienos biomasę visą jos gyvavimo ciklą naudojant
kaip medžiagą, anglis sulaikoma ir nepatenka į orą.
Be to, biomasę naudojant pakopiniu būdu, didinamas atsinaujinančiųjų medžiagų, kurios galėtų pakeisti
iškastinių žaliavų produktus, pvz., biologinės kilmės biologiškai skaidžių plastikų arba pažangiųjų biodegalų,
prieinamumas.
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Pakopinio naudojimo principai
Didinant medžiagų perdirbimo ir šilumos bei elektros
energijos gamybos ir paskirstymo efektyvumą, taip pat
mažinamas bendras išmetamųjų teršalų kiekis. Rūšiuojant ir perdirbant medienos atliekas, dėl medžiagos grąžinimo į biomasės atsargas mažinamas išmetamųjų teršalų
kiekis ir sudeginamų arba į sąvartynus patenkančių
atliekų kiekis. Būtent taip veikia pakopinis naudojimas.
Kai nėra kitų ekonomiškai perspektyvių arba aplinkosaugos požiūriu priimtinų medienos biomasės panaudojimo būdų, šiluminės energijos gavyba iš atliekų padeda
mažinti energijos gamybą iš neatsinaujinančiųjų išteklių.
Tam tikromis aplinkybėmis šiluminės energijos gavyba iš
atliekų gali būti vienintelis būdas, kuriuo galima panaudoti medienos biomasę.

Pavyzdys. Statyba iš medžio – ateities statyba
Statybos tikslais žmonės medieną naudoja tūkstančius
metų. Net ir daugiaaukščiai pastatai, pvz., bažnyčios ir pagodos, ilgą laiką buvo statomos iš medžio, tik jiems reikėjo
itin aukštos kokybės rąstų. Dėl pramoninės surenkamosios
statybos taikymo, kompozitinės medienos produktų naudojimo ir medinių pastatų statybos standartizavimo dabar
galima statyti gerokai aukštesnius ir patvaresnius pastatus,
tam galima naudoti iš prastesnės kokybės, labiau paplitusios
žaliavos pagamintą medieną (pvz., presuotą kryžmai sluoksniuotą medieną (CLT) arba klijuotinę sluoksninę medieną).
Taikant tokį statybos metodą galima įvairiais būdais sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį:
• statybai naudojamoje medienoje anglis sulaikoma visą
pastato naudojimo laiką, tokią medieną, tinkamai išardžius
pastatą, galima nesunkiai perdirbti;
• mediena yra palyginti lengva statybinė medžiaga. Dėl
to reikia įdėti mažiau darbo dedant pamatus, taip pat
sutaupoma degalų ir išmetama mažiau teršalų gabenant
medžiagas;
• mediniams pastatams paprastai būdingas didelis energetinis efektyvumas.

Pavyzdys. „Green Deals“: galimybės
kurti naujus verslo modelius
„Green Deals“ (Nyderlandai) – tai programa, pagal kurią
tvarioms iniciatyvoms teikiama nefinansinė vyriausybės
parama. Tai sistema, pagal kurią įvairios įmonės, pilietinės
visuomenės organizacijos, vietos ir regioninės valdžios institucijos bei interesų grupės drauge siekia aplinkos atžvilgiu
tvaraus augimo ir sprendžia socialinius klausimus. „Green
Deals“ palengvina ir pagreitina aplinką tausojančių procesų
ir inovacijų įgyvendinimą. Ši programa papildo esamas priemones, pvz., teisės aktus, taip pat rinkos ir kitas paskatas.

Pavyzdys. Reikalingų įgūdžių vystymas
Europos plaušienos, popieriaus ir poligrafijos pramonės
darbuotojų ir darbdavių atstovai patys atliko jų sektoriuose
reikalingų įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikčių ir spragų
tyrimus bei ištyrė, kaip jas būtų galima šalinti Europos
lygmeniu. Jų darbas apėmė švietimo ir mokymo, būtino
šioms neatitiktims ir spragoms pašalinti, analizę. Remiantis
jų atlikta analize, gali būti suteikta ES parama išsamesnei
sektoriuose reikalingų įgūdžių vystymo ir įdarbinimo strategijų, skirtų minėtoms pramonės šakoms, analizei.

Įvertinti medienos biomasės
naudojimo pasekmes tvarumui
Norint įvertinti, ar medienos biomasės naudojimas atitinka pakopinio naudojimo koncepciją, labai svarbu
turėti duomenų, kuriais remiantis būtų galima ištirti jo
pasekmes tvarumui. Tai itin aktualu vietos ir regioniniu
lygmenimis, nes biomasės rinkos daugiausia yra vietinės. Prieš pradedant plačiau diegti naujas technologijas
ir procesus, reikėtų atidžiai įvertinti jų poveikį ir galimas
pasekmes aplinkai ir socialiniams aspektams, pvz., išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, energijos suvartojimui, darbo vietų kūrimui ir ekonomikos
augimui vietos lygmeniu. Jei įmanoma, tai turėtų būti
atliekama visam gyvavimo ciklo laikotarpiui.

Sukurti paskatas ir atgrasymo priemones,
kuriomis būtų skatinama tvariai naudoti
medienos biomasę, atsižvelgiant į jos
aplinkosauginius ir socialinius aspektus
Pakopinį naudojimą galima paskatinti vietos lygmens,
regioninėmis ir nacionalinėmis politikos priemonėmis,
kuriomis ekonominės veiklos vykdytojams būtų taikomos tam tikros paskatos ir atgrasymo priemonės. Šios
priemonės gali būti susijusios su dalijimusi informacija,
būrimusi į klasterius, mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimu, tarpsektoriniu švietimu, kvalifikacijos kėlimu,
galimybių gauti finansavimą suteikimu arba tikslinės
paramos naujo verslo kūrimui teikimu.
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2 pagrindinis principas. Efektyvus išteklių naudojimas
Skatinti efektyvų išteklių naudojimą, daugiausia dėmesio
skiriant naudojimo būdams, kuriais sukuriama didžiausia
pridėtinė ekonominė vertė ir laikomasi rinka pagrįsto
požiūrio
Norint gauti kuo didesnės naudos dėl efektyvaus išteklių
naudojimo, turėtų būti dedamos pastangos, kad, atsižvelgiant į ekonominį perspektyvumą ir technines galimybes, medienos biomasės, kaip medžiagos, naudojimo
ciklas būtų kuo ilgesnis.
Visus pagrindinius ir šalutinius medienos
biomasės srautus valdyti efektyvaus
išteklių naudojimo principu
Kiek tai susiję su medienos biomase, didelės vertės
medžio dalys (pvz., pjautinė mediena arba lukštas)
paprastai turi aiškią paskirtį, tačiau šalutinių produktų ir
liekanų (pvz., smulkios kamieninės medienos, pjuvenų,
nuopjovų, žievės, medžių viršūnių ir šakų) naudojimo
būdų įvairovė yra didesnė. Šie šalutiniai produktai ir liekanos gali būti naudojami medienos plokštėms, medienos plaušienai, medinėms pakuotėms ir bioenergijai
gaminti. Jų naudojimo būdas kiekvienu konkrečiu atveju
priklauso nuo biomasės savybių, turimo kiekio ir pritaikymo galimybių, o kai kuriais atvejais – ir nuo darbo
sąnaudų.
Pasinaudojant technologijų ir mokslinių tyrimų pažanga
(pvz., taikant tikslesnius pjovimo metodus arba geriau
įvertinant medžio kokybę, prieš jį nukertant) galima
sumažinti susidarančių mažaverčių produktų kiekį arba
rasti naujų būdų, kaip panaudoti mažavertės medienos
biomasės srautus (pvz., tekstilės, medicinos, chemijos
pramonėje). Šalutinių srautų naudojimą taip pat galima
paskatinti pasitelkiant įvairią pramonės simbiozę, mokslinius tyrimus ir inovacijas bei kuriant verslo modelius,
suteikiančius galimybę gaminti dinamiškai ir lanksčiai.
Labai svarbu gebėti reaguoti į kintančius medienos biomasės medžiagų ir produktų poreikius.

Pavyzdys. Geresnis perdirbimo pramonei
skirto medienos asortimento įvertinimas
Bendrovė „Metsähallitus“ centralizuotai parduoda iš Suomijos valstybinių miškų gaunamus pjautinius rąstus, plaušinę
medieną ir energijai gaminti skirtą medieną. Tai daroma
remiantis išsamia informacija apie esamus ir numatomus
įvairių kokybės kategorijų medienos poreikius rinkoje ir šią
informacija palyginant su duomenimis apie medienos atsargas, nustatomas pagal planuojamų miško medynų rezervą.
Siekiant užtikrinti kuo didesnį pelningumą, šių medynų valdymas, taip pat medienos pardavimas ir medynų kirtimo
bei medienos transportavimo pajėgumai optimizuojami
centralizuotai. Taikant tokią bendrąją sistemą, miške vienu
metu gali būti optimizuojamas atskirų medžių pjaustymas
į įvairių kokybės kategorijų medienos asortimentą, atsižvelgiant į kelių klientų poreikius.
Taip užtikrintas didesnis valstybinių miškų pelningumas,
nes geriau valdomas visas procesas – nuo miško planavimo iki medienos pristatymo. Mediena, kaip žaliava, gali
būti panaudojama pačiu vertingiausiu būdu. Dėl šiuo metu
vykdomo informacijos šaltinių, kuriais remiantis miškotvarkos planavimo srityje ekonomiškai efektyviai įvertinamos
medienos kokybės kategorijos, tobulinimo visa procedūra
taps dar veiksmingesnė.

Atliekų prevencija ir mažinimas
Efektyvaus išteklių naudojimo principas padeda įgyvendinti atliekų hierarchiją, t. y. prevenciją, pakartotinį naudojimą ir antrinį perdirbimą, ir išvengti atliekų šalinimo.
Inovacijos skatina efektyviau naudoti išteklius: taikant
naujas technologijas, galima pagerinti išteklių perdirbimą, taip užtikrinant, kad nuo pat pradžių susidarytų
mažiau šalutinių produktų ir atliekų, ir rasti šalutinių
produktų naujų panaudojimų būdų, kuriais, palyginti su
anksčiau taikytais būdais, būtų sukuriama didesnė pridėtinė vertė. Tačiau svarbu atminti, kad jau seniai taikoma
daugybė būdų, kuriais šalutiniai produktai panaudojami
ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu protingu būdu.
Pavyzdžiui, medienos plokščių gamybos pramonėje kaip
pagrindinė labai įvairių produktų gamybos medžiaga
naudojama ne tik smulki pramoninė apvalioji mediena,
bet ir pjuvenos, medžio skiedros ir mediena iš atliekų.
Liekanas panaudojant kaip medžiagą, suteikiama galimybė išplėsti žiedinio principo taikymą sistemoje.
Modernios biologinio perdirbimo įmonės sugeba
gaminti produktus beveik iš visų medžio dalių, įskaitant
dalis, kurios anksčiau būdavo išmetamos kaip atliekos,
nes jas buvo sunku perdirbti. Tačiau kai kurie iš produktų,
kuriuos galima pagaminti iš minėtų liekanų, turi didelę
rinkos vertę ir yra labai paklausūs, taigi šios liekanos tikrai
panaudojamos itin naudingu būdu.
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Pakopinio naudojimo principai
Pavyzdys. Tikslesni pjovimo metodai
Pažangios lentpjūvės rąstams rūšiuoti į kokybės kategorijas
taiko trimates ir rentgeno spindulių naudojimu pagrįstas
technologijas ir, pjaustydamos rąstą, iš anksto numato, kaip
turėtų būti nuosekliai keičiama rąsto padėtis. Taikant tokią
technologiją ir kartu naudojant plonesnius peilius, pjaustant
susidaro gerokai mažiau šalutinių produktų ir atliekų.

Pavyzdys. Žievė – vertinga atlieka
Žievė dažniausiai būdavo panaudojama šiais trimis pagrindiniais būdais – kaip gyvūnų kraikas, kaip šiluminės energijos gavybos iš atliekų šaltinis ir kaip mulčias (sodininkystės ir
kraštovaizdžio tvarkymo reikmėms). Tokie žievės panaudojimo būdai paprastai nėra labai vertingi.
Žievė yra pagrindinė medžio apsaugos priemonė; nors ji
nelaikoma mediena, joje yra daug maistinių medžiagų ir
cheminių junginių. Pasitelkus naujas technologijas, šiuos
komponentus galima išgauti ir panaudoti vertingiau, pvz.,
vaistams ir maisto papildams gaminti.

Pavyzdys. Bioanglis – iš medienos biomasės
gaunama labai vertinga, klimatui nekenkianti
dirvožemio gerinimo medžiaga
Dar vienas galimas medienos atliekų panaudojimo būdas
yra susijęs su bioanglimi – medienos biomasės liekanų produktu, gaunamu taikant pirolizę arba kaitinant (t. y. taikant
procesą, kurio metu organinė medžiaga veikiama aukšta
temperatūra aplinkoje, kurioje trūksta deguonies). Bioanglį
įterpus į dirvožemį, sumažinamas poreikis naudoti dirvožemio trąšas, kurių gamybai reikia daug energijos, nes bioanglis yra puiki, tinkamos formos trąša augalams, taip pat
galinti pakeisti durpes, kaip terpę, kurioje auginamas augalas ir kaupiamas vanduo.

Rinkos jėgos paprastai parodo, kokie naudojimo būdai
yra vertingiausi. Nacionalinės teisės aktais neturėtų būti
trukdoma tarpvalstybinei prekybai pirminėmis ir antrinėmis žaliavomis ir iš jų pagamintais produktais. Turėtų
būti užtikrintas laisvas prekių judėjimas tiek ES, tiek už
jos ribų.
Tinkamai valdomas perėjimas prie skaitmeninių technologijų itin padeda didinti rinkų skaidrumą. Pasitelkus dideliais duomenų rinkiniais pagrįstus sprendimus,
galima padidinti našumą, sumažinti neigiamą poveikį
aplinkai ir lengviau užtikrinti tvarumą, konkurencingumą
ir efektyvumą ištisose vertės grandinėse.

Pavyzdys. Elektroninė prekybos
apvaliąja mediena platforma. Visiems
naudingos rinkos kūrimas
Suomijoje įsteigta Centrinė žemės ūkio produktų gamintojų
ir miškų savininkų sąjunga sukūrė internetinę platformą,
miškų savininkams ir apvaliosios medienos pardavėjams
padedančią nesunkiai pateikti savo produktus rinkai, o pirkėjams – įsigyti reikalingų produktų. Pasitelkus šį tobulesnį
ryšių tarp pirkėjų ir pardavėjų užmezgimo būdą, užtikrinama
geresnė logistika ir efektyvus medienos, kaip ištekliaus, naudojimas, o dažnai – ir geresnės kainos. Kuriant šią platformą,
dalyvavo ir pardavėjai bei pirkėjai. Taip buvo sudarytos
palankesnės sąlygos prekiauti, sumažėjo tam reikalingos
darbo jėgos poreikis ir prekiauti tapo paprasčiau, be to, rinka
visiems dalyviams tapo skaidresnė.

Skatinti būrimąsi į klasterius,
bendradarbiavimą ir pramonės simbiozę

Gerinti rinkos funkcijas, siekiant užtikrinti
efektyvų biomasės, kaip ištekliaus, paskirstymą
Norint užtikrinti, kad tvariai mobilizuoti medienos ištekliai būtų naudojami laikantis efektyvaus išteklių naudojimo principo, būtina taikyti rinka pagrįstą požiūrį.

Pakopinis medienos biomasės naudojimas buvo pagrindinis integruotų įrenginių, dėl integruotų medžiagų ir
energijos srautų paprastai eksploatuojamų vienoje geografinėje vietovėje, veikimo principas. Itin stambiuose
įrenginiuose naudojant regioninės kilmės žaliavas,
padedama atsirasti pramonės simbiozei ir jos pagrindu
siūlyti įvairius produktus, kartu užtikrinant masto ekonomiją, susijusią su medienos tiekimu, taip pat energijos,
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kitų žaliavų ir – ne mažiau svarbu – darbo jėgos naudojimu. Dėl šių aplinkybių vienas iš svarbių efektyvumo
aspektų yra medienos ir kitų žaliavų vežimo atstumų
mažinimas, taip kartu gerokai sumažinant itin stambių
įrenginių bendrą anglies pėdsaką. Dėl naujų ES žiedinės ekonomikos ir pramonės politikos poreikių išsivystė
ir bendradarbiavimą su universitetais, mokslo tiriamosiomis institucijomis ir aplinkinėmis bendruomenėmis
sustiprino tradicinės pramonės ekosistemos.

© Jeremy Wall, authorised by METSA Group

Pavyzdys. Labai efektyvi plaušienos gamyba iš
spygliuočių medienos. Efektyvumo didinimas
ir išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas

Įvairių sektorių ir dalyvių būrimasis į klasterius yra plačiai
pripažintas nuolatinio naujovių diegimo metodas, padedantis plėtoti verslą. Tokia ekonominė veikla gali būti
labai naudinga didinant efektyvumą.

Pavyzdys. Regioninės kilmės žaliavos
ir regioninis bendradarbiavimas
Pavyzdinio miško asociacija „Montagne Fiorentine“ (FMMF)
yra vienas iš bendradarbiavimo regioninės kilmės biomasės žaliavų naudojimo srityje pavyzdžių. Šis regioninis bendradarbiavimas pradėtas siekiant parengti tinkamas vietos
kilmės medienos naudojimu pagrįstos vertės grandinės rinkodaros, rėmimo ir įgyvendinimo strategijas. Įgyvendinant
šį tikslą įtraukta daug dalyvių, pvz., miško savininkų, miško
ruošos įmonių, lentpjūvių ir privačių prekiautojų. Siekiant
padėti koordinuoti, integruoti ir sujungti medienos gamybos
grandinės segmentus, buvo sukurta novatoriška priemonė –
speciali interneto svetainė. Šioje interneto svetainėje FMMF
priklausantys gamintojai gali susipažinti vieni su kitais, taip
pat jiems suteikiama galimybė pasiekti didesnę auditoriją ir
padedama megzti naujus verslo santykius. Tai savo ruožtu
suteikia galimybę medienos pardavėjams lengviau rasti tinkamus pirkėjus (ir atvirkščiai), pagerinti medienos paskirstymą, logistiką ir kainas.

16

Suomijos mieste Enekoskyje įsisteigusi plaušienos gamykla yra pavyzdys, kaip, be plaušienos, tik iš smulkios apvaliosios medienos ir miško žaliavos liekanų galima vykdyti
bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą, ne tik visiškai
patenkinant pačios gamyklos poreikius, bet ir likusią pagamintos šilumos ir elektros energijos dalį parduodant vietos
bendruomenei. Toks bendros šilumos ir energijos gamybos
optimizavimas grindžiamas dideliu gamyklos energetiniu
efektyvumu, suteikiančiu galimybę pagaminti labai daug
perteklinės energijos. Faktiškai gamykla pagamina 2,4 karto
daugiau elektros energijos nei reikia savo veiklai vykdyti.
Perteklinė elektros energija tiekiama nacionaliniam tinklui.
Be to, iš plaušienos degazuotojo substrato gaminamos biogranulės, o iš plaušienos atliekų – biodujos. Gamyklai vis
labiau tobulinant savo veiklą, iš šių plaušienos gamybos
atliekų bus gaminami ir kiti biologiniai produktai.

Diegti naujoves siekiant rasti efektyvesnių
medienos biomasės panaudojimo būdų
Pagrindinės lentpjūvystės sektoriaus naujovės yra susijusios su technologine pažanga optimizuojant medienos
biomasės naudojimą ir su naujais netoksiškais medienos apdorojimo būdais. Pažangioji medienos iš atliekų
rūšiavimo technologija panašiai suteikia galimybę tokią
medieną ilgiau naudoti medienos plokštėms gaminti.
Su mišku susijusioms pramonės šakoms būdingas didelis
kapitalo poreikis ir ilgi investiciniai ciklai. Todėl naujovių
diegimas siekiant rasti geresnius sprendimus taip pat
apima sprendimų, kurie būtų ilgalaikiai ir kuriais būtų
užtikrinta ilgalaikė investicijų grąža, paiešką.

Pakopinio naudojimo principai
Pavyzdys. Etanolio gamyba iš pjuvenų
2016 m. pabaigoje gamykla „Cellunolix“, įsisteigusi Suomijos
šiaurės rytuose esančiame mieste Kajanyje, pradėjo etanolio
gamybą iš pjuvenų. Tai pirmasis tokios gamybos pramoniniu
mastu atvejis pasaulyje. Gamykla įsteigta kartu su mažmeninės prekybos kooperatyvu ir energetikos įmone, pjuvenos
gaunamos iš netoliese veikiančios lentpjūvės.

Pavyzdys. Nieko neišmetama, nieko
nesukuriama, bet pažanga – akivaizdi

Pavyzdys. Prestižiniai baldai iš antrinio
perdirbimo būdu gautų žaliavų
Italija yra trečia pagal dydį medinių baldų gamintoja pasaulyje. Šią vietą ji užima turėdama vienus mažiausių komercinių miško išteklių Europoje. Jos pasirinktas sprendimas
grindžiamas po vartojimo arba pramonėje susidarančių
medienos atliekų naudojimu ir inovacijomis. 80 proc. itališkų
baldų sudaro smulkinių plokštės, o didžioji šių plokščių dalis
gaminama iš medžiagos, kuri, jei nebūtų atskirai renkama,
rūšiuojama, valoma ir vėl panaudojama medienos plokščių gamybos cikle, būtų laikoma medienos atliekomis. Nuo
XX a. devintojo dešimtmečio šioje srityje pirmauja įmonė
„Gruppo Mauro Saviola“, pirmoji pradėjusi naudoti biomasę
iš atliekų ir parduodanti savo gaminius su ženklu „ekologiška
plokštė“. Nuo XXI a. pirmojo dešimtmečio visos „Saviola“
smulkinių plokštės gaminamos tik iš perdirbtos medienos.
Be to, dėl tokio atliekų panaudojimo vartotojų akyse sukurtas reikšmingas „miesto miško“ įvaizdis.

„Spawnfoam“ yra pradedančioji Portugalijos biotechnologijų įmonė, įkurta 2017 m. sausio mėn. Naudodama žemės
ūkio šalutinius produktus ir agrarinės miškininkystės liekanas, ši pradedančioji įmonė kuria įvairaus pobūdžio,
biologiškai visiškai skaidžius, natūralius biologinius kompozicinius produktus, pvz., šilumą, garsą ir vibraciją izoliuojančias plokštes, taip pat augalams ir medžiams persodinti
skirtų talpyklų ir vazonų užpildą. Šie augalams ir medelynų
sodinukams auginti ir persodinti skirti vazonai yra alternatyva plastikui ir kitoms medžiagoms, gaminamoms iš iškastinio kuro. Augalas arba medis įsodinamas į žemę kartu su
vazonu; į šį vazoną galima įterpti natūralių trąšų, kad persodintas augalas geriau prigytų. Įmonės „Spawnfoam“ projektui „Miško atkūrimo sėkmingumo didinimas naudojant
naujovišką grybelinę biologinę medžiagą“ Europos Komisija, kaip iniciatyvos „Horizontas 2020“ koordinatorė, suteikė
pažangumo ženklą.

Reglamentavimo ir infrastruktūros sistemomis turėtų
būti sudaromos palankios sąlygos inovacijoms, grindžiamoms efektyviu medienos biomasės naudojimu.
Svarbus vaidmuo skatinant mokslinius tyrimus, diegiant
inovacijas ir technologijas bei remiant veiksmingesnių
priemonių ir technologijų įgyvendinimą tenka mokslinių
tyrimų ir inovacijų politikai ir viešosioms bei privačiosioms investicijoms.
Vis glaudesniais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje
geriausių prieinamų gamybos būdų gali būti įmanoma
rasti bet kuriame sektoriuje. Dideli duomenų rinkiniai ir
perėjimas prie skaitmeninių technologijų yra naudingi
visai medienos naudojimu grindžiamai vertės grandinei,
pradedant mišku ir baigiant antriniu perdirbimu. Siekiant
palengvinti mainus, ateityje rinkos platformoms kurti
galbūt galėtų būti taikoma blokų grandinės technologija. Naudingų idėjų ir paskatų gali kilti susipažinus su
kitų medžiagų surinkimo sistemomis.
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Pavyzdys. Ateities gairės
2011 m. lapkričio mėn. Europos popieriaus pramonės konfederacija (CEPI) pradėjo įgyvendinti Miško kilmės pluošto
pramonės 2050 m. veiksmų planą, kuriuo siekiama pereiti
prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.
Tai padaryta atsižvelgiant į Komisijos 2050 m. strategiją. Šių
veiksmų tikslas – 80 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį,
kartu sukuriant didesnę vertę. Tam reikės proveržio technologijų, o šioms – didelių investicijų ir mokslinių tyrimų, nes jie
suteiktų dideles galimybes mažinti išlaidas ir kurti pridėtinę
vertę. Iš šių procesų ikiprekybinį lygmenį kol kas pasiekė šie:
Giluminiai eutektiniai tirpikliai

Pavyzdys. Perėjimas prie medienos
kilmės tekstilės produktų
Kalbant apie aplinką tausojančius medienos kilmės tekstilės
produktus, kuriuos gaminant sunaudojama nedaug energijos, verta paminėti dvi įmones – Austrijoje įsisteigusią įmonę
„Lenzing“, sulfitinę medienos plaušieną paverčiančią įprastais ir specialiaisiais pluoštais, ir Suomijos įmonę „Spinnova“,
gaminančią tekstilės pluoštus iš eglių ir pušų kilmės celiuliozės, taikant mechaninio purškimo technologiją ir nenaudojant jokių pridėtinių cheminių medžiagų. Šiais biologiniais
tekstilės produktais gali būti pakeičiami tekstilės produktai,
gaminami iš naftos arba netvarių natūraliųjų pluoštų, pvz., iš
peržengiant tvarias ribas auginamos medvilnės.

Giluminius eutektinius tirpiklius natūraliai gamina kai kurie
gyvi augalai. Sintetiniai stiprieji eutektiniai tirpikliai suteikia
galimybę gaminti plaušieną žemos temperatūros ir atmosferos slėgio sąlygomis. Naudojant stipriuosius eutektinius
tirpiklius, daugelio rūšių medienos biomasę galima ištirpinti
į ligniną, celiuliozę ir hemiceliuliozę, sunaudojant mažiau
energijos, išmetant mažiau teršalų ir suformuojant mažiau
liekanų. Juos taip pat galima naudoti celiuliozei išgauti iš
atliekų ir rūšiuotoje makulatūroje likusiam rašalui ištirpinti.
Momentinis kondensavimas garu
Iš esmės sausi plaušai pučiami į formavimo zoną, prileistą garų, ir kondensuojami į audinį, sunaudojant vieną
tūkstantąją to vandens kiekio, kuris sunaudojamas šiandien.
Sausos plaušienos naudojimas popieriui kietinti
Norint sumažinti formuojant popierių sunaudojamą vandens kiekį, plaušai apdorojami siekiant apsaugoti juos nuo
plyšimo, o paskui suformuojama jų suspensija klampiame
tirpale, užtikrinant ne didesnę kaip 40 proc. koncentraciją.
Paskui tirpalas išspaudžiamas ir, siekiant suformuoti reikiamą gaminį, plonas lapas sukietinamas naudojant pasirinktus priedus.
Funkcinis paviršius
Pagrindinis veiksnys, padedantis sukurti didesnę pridėtinę vertę sunaudojant mažiau išteklių, yra perėjimas prie
lengvesnių produktų gamybos, kaip privalumą pateikiant
paviršiaus plotą ir funkcines savybes, o ne masę. Ateityje
pereiti prie lengvesnių produktų padės pažangesnės lapų
formavimo technologijos ir nauji žaliavų mišiniai.
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3 pagrindinis principas. Žiedinio principo taikymas
kiekvienam srautui ir kiekviename etape

Pavyzdys. Netoksiškas medienos ir
medienos biomasės apdorojimas

Šiuo principu siekiama užtikrinti visų medienos biomasės srautų, naudojamų pagal pirmiau aptartą principą
taikant įvairius efektyvaus išteklių naudojimo būdus,
cikliškumą. Norint išplėsti žiedinį medienos biomasės
naudojimą, labai svarbu sukurti palankią su reglamentavimu susijusią ir su juo nesusijusią aplinką inovacijoms,
technologijų diegimui ir investicijoms.

Taikant netoksiškus apdorojimo būdus, galima tvariai,
nekenksmingu būdu padidinti medienos ilgaamžiškumą.
Pavyzdžiui, naudojant medienos kilmės natūralius lipniuosius ir apsauginius junginius (pvz., klijus ir dangas), užtikrinamas reikiamas stabilumas ir apsauga. Tokius junginius
galima tepti ant įvairių rūšių medžio, pvz., klijuotinės faneros arba pjautinės medienos, arba į jį įterpti, pakeičiant
toksiškesnes įprastines chemines medžiagas. Taikant tokį
netoksišką apdorojimą, galima užtikrinti žiedinį medienos
naudojimą.

Į gyvavimo ciklą orientuotas projektavimas
Nuo produktų projektavimo etapų jau dabar labai priklauso galimybė naudoti išteklių po to, kai jis panaudojamas pirmą kartą. Medžiagas ir produktus, suprojektuotus
taip, kad būtų užtikrintos tolesnio jų panaudojimo galimybės, bus lengviau perdirbti antrinio ar net kūrybinio
perdirbimo būdu, kai jie bus atlikę savo funkciją. Galvoti
apie produkto gyvavimo ciklą taip pat reiškia apsvarstyti,
kokią medieną naudoti iš pat pradžių ir kokį apdorojimo
būdą taikyti arba kokį medžiagų mišinį naudoti. Taip pat
būtina įvertinti sistemą, kurioje produktas bus naudojamas, ir tai, ar yra taikomos panaudotų produktų surinkimo sistemos.

Pavyzdys. Medinės vinys
Kai naudojamos įprastos metalinės vinys, medieną sunkiau
perdirbti, ypač jei tai aukštos kokybės statybinė mediena,
nes šias dvi medžiagas ne visada įmanoma atskirti vieną nuo
kitos, jau nekalbant apie tai, kad pataikius į metalą, galima
sugadinti medienai apdoroti skirtą įrangą. Taikant specialius
kietinimo būdus, galima sukurti medines vinis, kurios būtų
tokios pat tvirtos kaip aliumininės, tačiau suteiktų galimybę
gerokai lengviau pakartotinai panaudoti arba perdirbti
medieną. Be to, būtų gauta papildomos naudos, nes tokios
vinys nenudažytų arba neišblukintų medinių paviršių ir būtų
beveik nepastebimos.

Pavyzdys. Ardymas
Be to, medinės konstrukcijos, suprojektuotos atsižvelgiant
į jų gyvavimo ciklą, yra lengviau išardomos už tokias, kurias
projektuojant į gyvavimo ciklą nėra atsižvelgiama. Tai reiškia,
kad bus galima išgauti didesnę medienos ir kitų medžiagų
dalį ir taip sumažinti atliekų kiekį ir išlaidas bei padidinti turimos biomasės kiekį.
„PerformWOOD“ yra pagal programą „Horizontas 2020“
finansuojamas projektas, kurio tikslas – inicijuoti naujų standartų kūrimą, siekiant suteikti galimybę rengti statybinės
medienos ir jos medžiagų gyvavimo ciklo specifikacijas (24).

(24)

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

WOOD-FLARETCOAT yra pagal programą „Horizontas 2020“
finansuojamas projektas, kuriuo siekiama išspręsti tobulesnių ugniai atsparių medienos produktų dangų gamybos
problemą (25).
Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu
„SustainComp“ siekiama sukurti įvairių rūšių visiškai naujas
ir tvarias medienos pagrindo sudėtines medžiagas, skirtas naudoti labai įvairiuose rinkos sektoriuose – pradedant
medicinos, transporto ir pakuočių gamybos sektoriais ir baigiant statybos sektoriumi (26).

Skatinti surinkimą, antrinį perdirbimą
ir pakartotinį naudojimą
Galimybei taikyti žiedinį principą įtakos turi sistemos,
kuriomis užtikrinamas cikliškas medžiagų naudojimas.
Šių sistemų veikimo efektyvumas iš esmės priklausys
nuo to, ar visuomenė palaikys žiedinio principo diegimą, ir nuo to, ar atskiri vartotojai pakankamai gerai
išmanys konkrečius produktus ir paslaugas ir ar bus apie
juos pakankamai gerai informuoti. Tikslinė surinkimo
sistema arba didesnės gamintojų atsakomybės sistema
gali padėti lengviau užtikrinti ciklišką medžiagų naudojimą, palengvinti jų antrinį arba kūrybinį perdirbimą ir
padidinti jų ekonominį perspektyvumą. Be to, turėdami
daugiau informacijos apie produktų ir paslaugų poveikį
aplinkai jų gyvavimo ciklo metu, vartotojai galės geriau
pagrįsti savo pasirinkimą.
Vertinant pagal surinkimo ir antrinio perdirbimo rodiklius, įvairių medienos biomasės subsektorių pažanga
yra nevienoda. Kad būtų galima žiediniu principu naudoti popierių ir kartoną, valstybėse narėse būtina įdiegti
labai efektyvias surinkimo sistemas. Surinkimo sistemų
efektyvumui įtakos turi ir regioninis matmuo: kuo arčiau
surinkimo vietų yra lentpjūvės, tuo daugiau regeneruotos medžiagos galima panaudoti jų technologiniuose
procesuose.
Didelės reikšmės efektyviam surinkimui, antriniam perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui turi skaitmeninimas.
Naudojant programinę įrangą galima nustatyti medžiagos buvimo vietą ir galimą kitą jos panaudojimo būdą,
(25)

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

(26)

https://cordis.europa.eu/project/rcn/89321_en.html
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taip pat vartotojams perduoti informaciją apie esamas
žiedinio principo taikymo galimybes. Be to, taip galima
labai veiksmingai ir ekonomiškai efektyviai padidinti vartotojų sąmoningumą ir pagerinti jų informuotumą.

Pavyzdys. Langai iš senos medienos
Slovėnijoje įgyvendinant pagal priemonę „WoodWisdom“
ERA-NET parengtą projektą „CareWood“, iš išmestos senų
medinių pastatų medienos gaminami nauji mediniai langai
ir durys. Be medinių durų ir langų gamybos, įgyvendinant
šį projektą buvo sukurta programinė įranga ir mobilioji
programėlė, suteikianti galimybę optimaliai surinkti seną
medieną.

Pavyzdys. Atskiras popieriaus rinkimas
„IMPACTPapeRec“ yra pagal programą „Horizontas 2020“
finansuojamas projektas, kurio tikslas – padidinti popieriaus surinkimą taikant dalyvaujamąsias strategijas, skirtas
konkrečioms ES valstybėms narėms, kuriose popieriaus perdirbimo lygis nesiekia ES vidurkio. Įgyvendinat šį projektą
buvo išleistas geriausios praktikos vadovas ir parengtos
lyginamosios analizės priemonės; kai kurios iš jų prieinamos
internete (27).

Pavyzdys. ACE vykdomas gėrimų kartoninių
pakuočių antrinis perdirbimas
Gėrimų kartoninių pakuočių gamintojai ir jų tiekėjai taiko
popieriaus perdirbimo procesus, kuriais kartonas atskiriamas nuo kartoninės pakuotės polimerinio ir aliumininio
sluoksnių, taip suteikiant galimybę kartone esantį aukštos
kokybės pluoštą panaudoti naujiems produktams gaminti.
Kartoninėse pakuotėse esantys polimerai ir aliuminis – kaip
atskirtos medžiagos arba kaip aglomeratas – taip pat yra
labai paklausios pramoninės žaliavos (pvz., kaip stogo čerpių,
statybinių plokščių gamybos žaliavos). Šiuo tikslu taikoma
daugybė antrinio perdirbimo technologijų, be to, sparčiai
kuriamos naujos alternatyvios technologijos. Pramonininkai deda pastangas, kad patobulintų antrinį perdirbimą
– diegia novatoriškas antrinio perdirbimo technologijas ir
gerina antrinio perdirbimo (įskaitant polimerų ir aliuminio
išgavimą) kokybę. Kadangi išankstinė antrinio perdirbimo
sąlyga yra surinkimas, kai kurie gėrimų kartoninių pakuočių
gamintojai remia atskirą gėrimų kartoninių pakuočių rinkimą. Priėmus naujus ES atliekų teisės aktus ir reikalaujant
atskirai rinkti visas pakavimo medžiagas, gėrimų kartoninių
pakuočių antrinio perdirbimo lygis turėtų padidėti. Gėrimų
kartoninių pakuočių gamintojų sukurta nauja antrinio perdirbimo platforma taip pat padės to siekti, nes Europoje
bus geriau koordinuojamas ir remiamas gėrimų kartoninių
pakuočių antrinis perdirbimas.

Pavyzdys. Naujas portalas, skirtas
žiedinei ekonomikai
Pereiti prie žiedinės ekonomikos padeda Portugalijos portalas ECO.NOMIA (eco.nomia.pt) – viešųjų įstaigų, įmonių ir
plačiosios visuomenės žinių saugykla ir bendradarbiavimo
rengiant naujus šios srities projektus platforma. Šis portalas – tai erdvė, skirta keistis žiniomis ir informuoti vartotojus ir įmones apie finansavimo naudą ir galimybes. Be to,
tai vieta, kurioje suteikiama galimybė bendradarbiauti rengiant bendrus investicinius projektus, susijusius su žiedine
ekonomika.

Vystyti didesnės gamintojų atsakomybės sistemas
Pakopinis naudojimas, apimantis didesnės gamintojo
atsakomybės principo taikymą, vystomas daugelyje
sektorių, tačiau būdas, kuriuo tai daroma, priklauso
nuo vietos ir regiono aplinkybių. Taikant šį principą,
gali būti lengviau megzti įmonių tarpusavio santykius,
taip pat suteikiamos naujos verslo galimybės tarpininkams – įmonių, įmonių ir akademinės bendruomenės
arba įmonių ir vartotojų. Be to, įgyvendinant didesnės
gamintojo atsakomybės sistemas, skatinamas platesnio
masto į gyvavimo ciklą orientuoto projektavimo vystymas atsižvelgiant į ilgaamžiškumą. Be to, taikant didesnės gamintojo atsakomybės sistemas galima padėti kurti
naujas taisymo ir techninės priežiūros paslaugas, taip pat
paslaugas, susijusias su pakartotiniu naudojimu, antriniu
ir kūrybiniu perdirbimu. Užtikrinus glaudesnį bendradarbiavimą, į įmonių tarpusavio komunikacijos praktiką
diegiamos naujos taikomosios priemonės, pvz., blokų
grandinės technologijos.

Pavyzdys. „Rilegno“ – nacionalinė
medinių pakuočių atliekų panaudojimo
ir antrinio perdirbimo sistema
„Rilegno“ yra nacionalinis konsorciumas, koordinuojantis
ir skatinantis medinių pakuočių atliekų surinkimą, panaudojimą, pakartotinį naudojimą ir antrinį perdirbimą. Šis
konsorciumas sukūrė bendradarbiavimu pagrįstą sistemą,
jungiančią privačius ir viešuosius subjektus, o atsakomybę
padalijančią savivaldybėms, jų gyventojams ir įmonėms
(kaip konsorciumui). „Rilegno“ jau prisidėjo prie medienos
atliekų, Italijoje sudarančių 6 proc. visos gyventojų išrūšiuotų atliekų masės, panaudojimo.

Stiprinti vidaus rinką siekiant užtikrinti
žiedinį medienos biomasės naudojimą
Taikant pakopinį naudojimą visuomet būtina laikytis ES
bendrosios rinkos principų, taip pat – ES tarptautinių
įsipareigojimų. Iš šių principų itin didelę reikšmę turi
laisvas prekių judėjimas. Todėl nacionalinės teisės aktais

(27)
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Pakopinio naudojimo principai
neturėtų būti trukdoma laisvai valstybių narių tarpusavio
arba vidaus prekybai pirminėmis arba antrinėmis žaliavomis ir iš jų pagamintais produktais. Šiame kontekste
paprastai gali padėti bendri standartai. Tokie standartai Europos lygmeniu yra išsamiai nustatyti rūšiuotajai
makulatūrai (EN 643), tačiau po vartojimo iš atliekų išgautai medienai tokių standartų nėra nustatyta. Dėl šios
spragos kyla ne tik klasifikavimo ir naudojimo paskirties
nustatymo sunkumų, bet ir tarpvalstybinio judėjimo problemų. Apskritai, neturint galimybės tiksliai klasifikuoti
medienos iš atliekų, kyla pavojus, kad jos galutinis naudojimas bus neefektyvus, todėl ne toks vertingas, koks

galėtų būti. Sudeginus medžiagą, jos naudojimo ciklas
pasibaigia. Medieną užteršus cheminėmis arba biotinėmis medžiagomis, gali būti, kad jos nebebus galima dar
kartą panaudoti arba perdirbti. Tokiais atvejais gali būti,
kad šiluminės energijos gavyba iš atliekų bus vienintelė
ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu perspektyvi galimybė, tačiau tokiu atveju turi būti imamasi reikiamų
atsargumo priemonių, kuriomis būtų neutralizuoti arba
pašalinti teršalai. Vis dėlto, nesant suderintos skirstymo
į kokybės klases sistemos, pagal kurią būtų galima klasifikuoti medieną iš atliekų, sistemoje bus prarasta daugiau
medienos.
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4 pagrindinis principas. Nauji produktai ir naujos rinkos
Skatinti medienos biomasės naudojimą sukuriant didelę
pridėtinę vertę – kuriant naujus produktus ir naujas rinkas
Vykstant dideliems technologiniams pokyčiams, daroma
milžiniška pažanga medienos perdirbimo ir jos panaudojimo labai įvairioms reikmėms srityje. Daugelis novatoriškų medienos biomasės sektoriaus įmonių teigia, kad
jų produktų asortimentas gali gerokai pasikeisti jau per
kelerius artimiausius metus.
Naujų didelę pridėtinę ekonominę vertę kuriančių naudojimo būdų paieška tapo vienu iš biomasės naudojimu
grindžiamo verslo elementų. Vienas iš šio sektoriaus
sėkmės veiksnių – santykinai didelės investicijos į mokslinius tyrimus ir gamybos lankstumo ir dinamiškumo užtikrinimą, suteikiančios galimybę pasinaudoti sukurtomis
naujomis technologijomis.
Būtina dėti pastangas inovacijų plėtrai palengvinti. Šios
pastangos turėtų apimti atitinkamų standartų kūrimą,
galimybių gauti finansavimą ir galimybių bendradarbiauti suteikimą. Medienos biomasės naudojimu grindžiami nauji produktai dažnai yra pajėgūs konkuruoti
funkcinėmis savybėmis, bet ne kaina. Norint pasiūlyti
konkurencingas kainas, taip pat būtina pasiekti masto
ekonomiją.
Diegti inovacijas, kad, taikant naujas
technologijas, šalutinius ir atliekų srautus
būtų galima paversti naujais produktais
Pažanga gali būti daroma visose vertės grandinėse –
medienos apdirbimo pramonėje, plaušienos, popieriaus
ir kartono gamybos sektoriuje, pirmiausia – daugiau nei
vieną produktą gaminančiose biologinio perdirbimo
įmonėse. Medienos biomasė gali būti apdirbama siekiant gauti tokius pat cheminius polimerų segmentus,
kokie gaunami iš iškastinės naftos. Tačiau ji taip pat gali
būti apdirbama siekiant sukurti naujus, didesnio aplinkosauginio suderinamumo polimerų segmentus arba
novatoriškus segmentus, kurie galėtų būti naudojami
vaistams gaminti.

Pavyzdys. Medžio žievės naudojimas klijams,
kosmetikos priemonėms ir vaistams gaminti
Kadangi žievei, kaip plaušienos ir popieriaus gamybos atliekai, būdingas gana didelis viršutinis šilumingumas, ji paprastai deginama bioenergijos gamybos tikslais. Tačiau dabar
turime daugiau pramoninių galimybių panaudoti medienos
žievę naujiems produktams gaminti. Kadangi žievėje yra
daug mineralų, Slovėnijos farmacijos įmonė „Ars Pharmae
d.o.o“ ją jau naudoja maisto papildams gaminti.

22

Atsiranda dar vienas žievės panaudojimo būdas – klijams
ir izoliacinėms medžiagoms gaminti. Medžio klijai, pagaminti iš žievėje esančių medžiagų, pvz., tanino ir lignino,
jau naudojami medinių pastatų statybos ir plokščių
gamybos pramonėje.
Įtraukti klientus į naujų rinkų kūrimą
Klientai atlieka svarbų vaidmenį kuriant minėtų didelės
pridėtinės vertės produktų (pvz., medinių pastatų statybos, tekstilės produktų, vaistų ir bioplastikų) rinkas.
Sukūrus naujas medžiagas ir produktus, rengiant sąmoningumo didinimo ir informavimo kampanijas, galima
įtraukti klientus ir paskatinti paklausą, taip pat padidinti
rinkos skaidrumą.
Perėjimas prie žiedinės bioekonomikos turėtų būti plačiai remiamas tiek visuomenės, tiek atskirų klientų. Tik
tuomet gamintojai galės sukurti daugiau efektyviu išteklių naudojimu pagrįstų produktų. Tokią paramą galima
užtikrinti visų sričių visuomenės atstovus įtraukus į įvairių
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, o viešųjų ir
privačių subjektų bendradarbiavimas padės užtikrinti,
kad novatoriški produktai ir procesai neįstrigtų kūrimo
etapuose.

Pakopinio naudojimo principai
Pavyzdys. Architektūros studentams skirtas
tvaraus būsto konkursas Čekijoje
Pagal Čekijoje įgyvendinamą tvaraus būsto projektą kasmet
organizuojamas architektūros mokslus baigusiems studentams skirtas projektų konkursas, kurio užduotis – suprojektuoti ateities namą taikant pažangiausias technologijas. Ši
iniciatyva padeda plačiau naudoti medieną, kaip medžiagą,
statyboje, taip ilgiau sulaikant joje esančią anglį. Dėl konkursinio pobūdžio ši iniciatyva skatina dar efektyviau naudoti
medieną ir taikyti dar efektyvesnius statybos būdus, kartu
platinant mokslines žinias apie medieną.
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5 pagrindinis principas. Subsidiarumas
Pakopinio naudojimo tikslais vertinant, koks biomasės
naudojimo būdas būtų ekonomiškai perspektyviausias,
turėtų būti atsižvelgiama ne tik į nacionalines, bet ir
į regiono bei vietos aplinkybes.
Ta pati medžiaga gali įgyti skirtingą vertę – tai priklauso
nuo, pvz., šalyje esančių medienos biomasės išteklių,
turimų perdirbimo pajėgumų ir technologijų, taip pat
atstumo iki rinkų. Dėl to didžiausia ekonominė konkretaus medienos biomasės srauto vertė vietos, regiono ir
nacionaliniu lygmenimis gali būti skirtinga. Šis faktas gali
būti svarbus vietos ir regiono lygmenimis paskirstant biomasę įvairiems jos, kaip medžiagos, naudojimo būdams
ir (arba) energijai gaminti. Tačiau nereikėtų manyti, kad
tokie sprendimai yra geriausi bet kokiomis aplinkybėmis.
Be to, įvairiuose ES regionuose auga skirtingų tipų ir rūšių
medžiai. Šiuo atžvilgiu miškų savininkai taip pat gali savo
nuožiūra spręsti, kam parduoti savo apvaliąją medieną.
Medienos ir daugelio medienos produktų gamyba dažnai yra tik regioninio masto. Šalutinių produktų panaudojimas visų pirma priklauso nuo vyraujančių logistikos
sąlygų. Gabenti dideliais atstumais, visų pirma – medžiagas, kurių kiekio ir vertės santykis yra didelis, dažnai nėra
ekonomiškai pagrįsta ir nėra pageidautina aplinkosaugos požiūriu, pvz., jei transportuojant išmetamas CO2
kiekis yra didesnis už biomasėje sulaikytą kiekį.
Atliekant pakopinio naudojimo pagrįstumo vertinimą,
turėtų būti atsižvelgiama į prieinamos biomasės kokybę
ir kiekį. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į regiono ir vietos geografinius ypatumus ir teisės aktus, į tai, ar esama
rinkų ir ar jos yra skaidrios, į galimybes gauti finansavimą,
pagrindinius dalyvius ir jų norą įsipareigoti trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Kiti svarbūs aspektai,
į kuriuos reikėtų atsižvelgti, yra infrastruktūros buvimas ir technologijų prieinamumas. Efektyvų medienos
biomasės naudojimą būtų galima padidinti veiksmais,
kuriais būtų skatinamas vietos ir regiono rinkų augimas
ir įvairovė.
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Pavyzdys. Italijos pavyzdinio miško asociacija
Pavyzdinis miškas yra geografinė vietovė ir tam tikras požiūris į tvarų kraštovaizdžių ir gamtos išteklių valdymą. Geografiniu požiūriu pavyzdinis miškas turi užimti gana didelį
žemės plotą, kad būtų aprėpti visi miško naudojimo būdai
ir visa jo teikiama nauda. Užimamas žemės plotas turi būti
visiškai funkcionalus kraštovaizdis, kurį sudarytų miškai,
ūkiai, saugomos teritorijos, upės ir miestai. Šis požiūris grindžiamas lanksčiu kraštovaizdžio ir ekosistemų valdymu,
socialinius, aplinkosauginius ir ekonominius vietos bendruomenių poreikius derinant su ilgalaikiu plačių kraštovaizdžių tvarumu.
Toskanos regione (Italija) įsisteigusi Florencijos pavyzdinio
miško asociacija po trejų metų parengiamojo laikotarpio oficialiai prisijungė prie tarptautinio pavyzdinių miškų tinklo.
Šio proceso metu asociacijai buvo suteikta Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama veiksmų planui
ir projektams, susijusiems su konkrečiais regiono poreikiais,
įskaitant regiono ir vietos suinteresuotųjų subjektų poreikius, parengti.
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Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai

1. Medis kaip mediena
Dėl universalių savybių, pvz., struktūrinio stiprumo ir kitų
funkcinių ypatumų, medį galima naudoti labai įvairioms
reikmėms, pvz., kaip tiltų ir pastatų statybos ir vidaus
įrangos (pvz., sienų, durų, langų rėmų, apdailos plokščių,
parketo ir kitos grindų dangos), baldų, virtuvės rakandų,
žaislų ir kitų specialių reikmenų, pvz., midijų auginimo
sielių ir virvių, gamybos medžiagą (28). Medieną naudojant visoms pirmiau nurodytoms reikmėms, taip pat
užtikrinamas ilgalaikis anglies dioksido sulaikymas. Be
to, kai tokie produktai baigiami naudoti, juos pakartotinai panaudojant ir juos perdirbant antrinio arba kūrybinio perdirbimo būdu galima dar labiau prailginti anglies
dioksido, kurio šaltiniai jie gali būti, sulaikymą.
Atskiros medžio dalys gali būti naudojamos skirtingais
tikslais. Be to, kad stambi kamieninė mediena medienos
apdirbimo pramonėje gali būti naudojama įvairioms
pirmiau nurodytoms reikmėms, tam tikroms kitoms
reikmėms gali būti naudojama ir medžio viršūnė bei
šakos, pvz., medienos plokštėms gaminti ir plaušienai,
kaip popieriaus ir kartono gamybos žaliavai, ruošti (žr. 1
paveikslą). Šalutiniai tokios medienos srautai savo ruožtu

gali būti naudojami įvairioms cheminėms medžiagoms
gaminti arba deginami energijos gamybos tikslais. Šalutinius srautus pradėjus naudoti pridėtinei vertei kurti,
plaušienos ir popieriaus gamybos įmonėse pasiektas
didesnis pelningumas ir padaryta didelė pažanga biochemijos srityje.
28 ES valstybių narių bendras metinis (žemės ūkio,
medienos ir kitokios kilmės) biomasės augimas siekia
šiek tiek daugiau nei milijardą tonų. Jos generavimo ir
naudojimo būdai parodyti kitame puslapyje pateiktame
paveiksle (JRC, 2018 m.). Toks biomasės panaudojimas
turi didelės reikšmės pereinant nuo iškastinių žaliavų
naudojimu pagrįstos ekonomikos prie žiedinės, mažo
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Tačiau,
norint pasiekti masto ekonomiją, taip pat būtinos didelės
investicijos į naujus įrenginius. ES bioekonomikos strategijoje pateiktu apytiksliu vertinimu biodegalų, cheminių
medžiagų ir kitų būtiniausių medžiagų, įskaitant bioplastikus, galinčių pakeisti iškastinių žaliavų produktus,
poreikiui patenkinti iki 2030 m. Europos sąjungai reikės
trijų šimtų stambių integruotų biologinio perdirbimo
įmonių.

1 pav. Įvairi atskirų medžio dalių paskirtis

Šakos ir viršūnės:
plokštės, plaušiena, bioenergija

Stambūs kamienai:
pjautinė mediena

Smulkūs kamienai:
plokštės, plaušiena

Lentos

Šoninės lentos

Skiedros: plokštės
Pjuvenos: plokštės,
granulės
Žievė: bioenergija
© Skogsindustrierna

(28)

Vis dėlto vietoje šių produktų dažnai naudojami iškastinių žaliavų produktai.
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2 pav. Biogeninių medžiagų srautai 28 ES valstybėse narėse 2013 m.
Biomasės kiekiai Europos Sąjungoje (28 ES valstybės narės). Naujausi turimi
duomenys. Tūkst. tonų sausosios medžiagos
Importas (iš viso – 38 496)

Biomasės ištekliai (iš viso – 1 078 755)

Biomasės sunaudojimas (iš viso – 1 013 400)

Nuimtų kultūrinių augalų liekanos

Perdirbtieji produktai (biomasės ekv.)

Eksportas (iš viso – 33 661)
Augaliniai produktai

Pašarai ir kraikas (įsk. gyvūninės kilmės
maistą: 33 730)

Kultūriniai augalai

Pašarai ir maisto produktai

Gyvūninė produkcija (biomasės ekv.)
Augalinės kilmės maistas

Augalinės kilmės maistas
Ėdamoji biomasė
Povandeninės kilmės maistas
Žuvų miltai ir taukai

Žvejyba
Akvakultūra

Medienos plaušiena

Medienos plaušiena
Kietieji medienos produktai

Kietieji medienos produktai

Po vartojimo surinkta mediena

Šalutiniai ir gretutiniai produktai
(įsk. medienos granules)

Apvalioji mediena

Žuvų miltai ir taukai
Žuvis ir jūrų gėrybės

Kita, įsk. chemijos produktus

Žuvis ir jūrų gėrybės
Žuvų miltai ir taukai

Biologinės medžiagos

Šalutiniai ir gretutiniai produktai
(įsk. medienos granules)

Medienos plaušiena
Kietieji medienos produktai

Šiluma ir elektros energija

Bioenergija

Bioenergija

Pirminė medienos biomasė
Biodegalai
Šalutiniai ir gretutiniai produktai (įsk. medienos granules)
Apvalioji mediena

Šaltinis: projekto „Biomasė“ duomenys. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras
Pastaba. Išteklių ir sunaudojimo rodikliai gali nesutapti dėl skaičiavimo klaidų, atsargų pokyčių, biomasės atliekų ir (arba) nuostolių arba skirtingų duomenų šaltinių naudojimo.

Šaltinis: projekto „Biomasė“ duomenys; Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras.

Tai, kaip biomasė panaudojama atsižvelgiant į kiekvieną
konkrečių aplinkybių derinį, priklauso nuo biomasės
savybių ir galimybių ją naudoti įvairioms galutinėms reikmėms. Medienos biomasė sudaro apie trečdalį visos ES
biomasės (29) ir apie 60 proc. grynojo metinio medienos
prieaugio ES miškuose.
Nuo XX a. devintojo dešimtmečio, atsiradus naujiems
technologiniams procesams, medžiagoms ir produktams,
kuriais buvo siekiama patenkinti kintančius poreikius, ES
ir visame pasaulyje labai pasikeitė medžių rūšių naudojimo pobūdis, mastas ir kokybė. Dėl medienos funkcinių
savybių ir ypatumų mediena gali būti naudojama labai
įvairioms reikmėms. Vis dėlto, nors visą medieną galima
naudoti energijai gaminti, daugelio kategorijų (rūšių,
matmenų, kokybės ir t. t.) mediena, naudojama medžiagoms ir produktams gaminti, įgijo specifinę galutinę
paskirtį ir negali būti lengvai pakeičiama kitos kategorijos mediena.
Apskritai medienoje gali būti ilgą laiką sulaikomas anglies
dioksidas, sekvestruotas medžių, iš kurių ta mediena
buvo gauta. Struktūriniu požiūriu iš medienos gali būti
gaunami tokie pat cheminiai polimerų segmentai, kokie
gaunami iš iškastinės naftos, arba net ir kitokie.
Vykstant dideliems įvairių technologijų pokyčiams,
padaryta reikšminga pažanga miško medienos mobilizavimo ir jos panaudojimo labai įvairiais tikslais srityje.
Tokia pažanga padaryta miško kirtimo srityje, medienos
apdirbimo pramonėje, plaušienos, popieriaus ir kartono
gamybos sektoriuje, pirmiausia – daugiau nei vieną produktą gaminančiose biologinio perdirbimo įmonėse. Dėl
šios priežasties taip pat pateikiama gerosios praktikos
pavyzdžių, susijusių su atitinkama technologijų pažanga,
(29)
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Tačiau 28 ES valstybių narių rodikliai neapima duomenų apie importuojamų prekių sudėtyje esančią medienos biomasę.

bet jie apima ne tik pirmiau minėtas su mišku susijusias
pramonės šakas.
Su mišku susijusiose pramonės šakose pakopinis medienos biomasės naudojimas plačiai taikomas jau ilgą laiką.
Tačiau pastaraisiais metais, padidėjus su žiedine ekonomika susijusiems poreikiams ir atsiradus naujoms
pramonės politikos strategijoms (30), pramonės ekosistemose atsirado labiau diversifikuotų vertės grandinių. Šios
pramonės ekosistemos veikia glaudžiai bendradarbiaudamos su universitetais, mokslinių tyrimų institutais ir
aplinkinėmis bendruomenėmis, taip pat dalyvaujančiomis kuriant tokias vertės grandines ir iš jų gaunančiomis
naudos. Tokiam sudėtingam bendradarbiavimui reikalingi nauji veiklos modeliai, tačiau kartu dėl jo mažiau
laiko lieka komerciškai perspektyvioms inovacijoms.
Atsižvelgiant į tokią naudą efektyvumo didinimo požiūriu, į šį skyrių taip pat įtrauktas skirsnis, skirtas bendradarbiavimo klausimams.
Su mišku susiję klausimai ES gyventojams dažnai yra
itin opūs. Todėl labai svarbu užtikrinti viešą informacijos skelbimą ir visuomenės, įskaitant vartotojus, dalyvavimą, visų pirma – atsižvelgiant į didėjančią medienos
biomasės panaudojimo svarbą. Toks dalyvavimas padės
užtikrinti palankų biologinių produktų vertinimą visuomenėje. Šie aspektai išsamiau nagrinėjami skirsnyje apie
vartotojų ir gyventojų dalyvavimą.
Su mišku susijusioms pramonės šakoms būdingas didelis
kapitalo poreikis ir į ilgalaikę perspektyvą orientuota veikla. Daugelis investicijų, kurios bus padarytos šiandien,
bus naudingos ir 2030 m. Todėl pravartu pateikti dabartinės, būsimos ir atsirandančios praktikos pavyzdžių.

(30)

„Investavimas į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę. Atnaujinta Europos pramonės strategija“, COM(2017) 479 final.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Lentpjūvystės pramonė
Pjautiniai rąstai, kamienai, iš kurių gaunama pjautinė
mediena arba lukštas (kaip klijuotinės faneros žaliava)
paprastai yra vertingiausios medžio dalys, nuo jų kainos dažnai priklauso miško savininkų veiksmai rinkoje.
Medienos apdirbimo pramonėje jau įprasta didelės
vertės medieną naudoti žiediniu principu, atsižvelgiant
į vietos sąlygas ir padėtį rinkoje.

padėklams), patalpų įrangai, baldams ir kitiems mediniams gaminiams gaminti.
Pagrindinės inovacijos medienos apdirbimo pramonėje
yra susijusios su efektyvesniu išteklių naudojimu lentpjūvėse ir medienos plokščių gamybos įmonėse, taip nuo
pat pradžių mažinant atliekų susidarymą, ir novatorišką
netoksišką medienos apdorojimą tiek ją klijuojant, tiek
apdorojant apsaugos tikslais.

Kitų medžio dalių, pvz., smulkesnės kamieninės medienos, dažnai vadinamos smulkiąja pramonine apvaliąja
mediena arba plaušine mediena, šalutinių produktų ir
liekanų, pvz., didelių šakų ir medžio skiedrų (be žievės),
taip pat medienos iš atliekų vertė paprastai mažesnė.
Tokia mediena paprastai naudojama medienos plokščių
gamybos pramonėje įvairioms smulkinių ir plaušų plokštėms gaminti.

Medieną vis plačiau naudojant bioenergijai gaminti,
sukurtos efektyvesnės krosnių ir katilų technologijos,
kuriomis iš medienos biomasės pagaminama daugiau
energijos, kartu neleidžiant išmesti į aplinką kietųjų
dalelių.

Smulki pjautinė mediena ir nuopjovos, taip pat kai kurios
kitos liekanos gali būti naudojamos kitiems medienos
produktams (pvz., sluoksninei lukštų medienai (LVL),
klijuotinei sluoksninei medienai, pakuotėms (pvz.,

Gaminant medienos plokštes, pakopinio naudojimo principas įgyvendinamas iš mažavertės medienos ir medienos atliekų gaminant naujas medžiagas ir produktus,

Medienos plokščių gamybos pramonė

3 pav. Pakopinio naudojimo principo taikymas medienos plokščių gamybos sektoriuje
1 ETAPAS

Žaliavos ruošimas

Medienos žaliavos
priėmimas ir laikymas

2 ETAPAS

Džiovinimas

Medienos dalelių džiovinimas

3 ETAPAS

4 ETAPAS

Presavimas

Apdailinimas

Sausų medienos dalelių
ir dervos maišymas

PB OSB
Demblio formavimas.
Karštasis presavimas

Medžio skiedrų ruošimas

Pluošto gamyba:
virimas ir valymas

Plokščių vėsinimas. Šlifavimas
/ pjaustymas į reikiamą dydį.
Plokščių atsargų laikymas

Medienos plaušų džiovinimas

Plaušų ir dervos maišymas

MDF

Medienos plaušų džiovinimas

Šlapio pluošto maišymas
su vandeniu ir priedais
Demblio formavimas
ir vandens šalinimas,
paruošimas presavimui

Standžios ir
(arba) lanksčios
plokštės

Plaušų ir dervos
maišymas

Demblio formavimas,
paruošimas presavimui
ir presavimas garu

Minkštosios
plokštės
(SB)

Plokščių džiovinimas
krosnyje
Kietosios
plokštės
(HB)

Karštas presavimas

Source: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels. JRC Science for policy report 2016.
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taip sumažinant atliekų susidarymą ir sukuriant pridėtinę
vertę, kai juos apdoroja tolesni perdirbėjai.

plokščių ir kietųjų plokščių gamybos eiga, o 4 paveiksle
- jų žiedinis naudojimas.

Įprastinėje statyboje ir baldų gamyboje pradėjus naudoti plokštes, pasikeitė pagrindinių statybinių elementų
konstravimo būdas ir pasaulinėje masinėje rinkoje atsirado nebrangių baldų. Ši nauda gauta kartu sumažinant
atliekų susidarymą ir išlaidas.

Medienos plokščių gamybai būdingi dideli kapitalo ir
energijos poreikiai. Tačiau didžioji šilumai gaminti reikalingos energijos dalis gaunama deginant kurą, gaunamą
vykstant gamybos procesui. Taip užtikrinamas minimalus anglies dioksido išmetimas ir beveik visų medienos
atliekų sunaudojimas gamybos vietoje.

Yra labai įvairių, skirtingomis charakteristikomis ir fizinėmis savybėmis pasižyminčių medienos plokščių, kurios
gaminamos panaudojant smulkią apvaliąją medieną,
retinant mišką surinktą medieną, lentpjūvėse susidarančias liekanas (pjuvenas ir skiedras) ir po vartojimo ir pramoninio naudojimo surinktas medienos atliekas.
Šios plokštės skirstomos į dvi pagrindines kategorijas
– smulkinių plokštes ir plaušų plokštes. Pagrindinis jų
skirtumas – medienos susmulkinimo prieš džiovinant ir
presuojant į plokštę, kaip galutinį produktą, laipsnis.
3 paveiksle parodytas smulkinių plokščių, orientuotų
skiedrantų plokščių (OSB), vidutinio tankio plaušo plokščių (MDF), standžiųjų ir lanksčiųjų plokščių, minkštųjų

Pažymėtina, kad medienos plokščių pramonė buvo
pirmasis sektorius, kuriame pradėti perdirbti dideli po
vartojimo ir pramoninio naudojimo surinkti medienos
atliekų kiekiai. Perdirbta mediena smulkinių plokštėse
šiandien paprastai sudaro 70 proc. ar net didesnę dalį.
Medienos atliekas panaudojant kaip medžiagą, prailginamas anglies ciklas ir atsiranda naujų galimybių kurti
pridėtinę ekonominę vertę.
Naujausia pramonės pažanga daugiausia susijusi su
procesų optimizavimu ir stalių plokščių vertės didinimu,
užtikrinant geresnes išorinių plokščių savybes ir kokybiškesnį jų paviršių. Taip siekiama reaguoti į kintančią vartotojų paklausą ir parengti sprendimus, anksčiau grįstus

4 pav. Medienos ir medienos plokščių produktai – tvarūs ir tinkami perdirbti

Anglies dioksidas

Energijos išgavimas
(kai medienos atliekos
netinkamos perdirbti)

Švarių medienos atliekų
perdirbimas

Lentpjūvė

plokščių gamykla

© EPF EUROPEAN PANEL FEDERATION
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Anglies
dioksidas

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
alternatyvomis, kurioms buvo būdinga didesnė anglies
dioksido vertė.
Daugiau kaip 50 proc. visos medienos biomasės paklausos patenkinti panaudodama pramonės šalutinius
produktus arba medieną iš atliekų, Europos medienos
plokščių pramonė pirmauja praktiškai įgyvendindama
pakopinio naudojimo principą.
1.1. Lentpjūvės ir pramoninis medienos,
įskaitant pakuotes, ruošimas
Greičiausia pasaulyje lentpjūvė
Pavadinimas:
„Keitele Group“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
savarankiškas
finansavimas

Viena iš problemų, su kuriomis susiduria ES lentpjūvės,
yra lentpjūvių įranga – ji gali būti pagaminta dar XX a.
devintajame arba dešimtajame dešimtmečiais. Tokios
lentpjūvės dirba lėtai, jų našumas yra mažas. Jos nėra
labai patrauklios jauniems, kvalifikuotiems darbuotojams, nes didelė dalis darbo čia atliekama rankomis.
Skirtinguose regionuose su šiomis problemomis susiduriama skirtingu mastu.
Be to, nors kilnojamosios lentpjūvės yra pažangi alternatyva, suteikianti galimybę lanksčiai tenkinti smulkių
klientų poreikius ir efektyviai aptarnauti tokius klientus,
taip padedant jiems sutaupyti laiko ir pinigų, naudojant
tokias lentpjūves nėra galimybės plačiai naudoti medienos biomasės.

Būtent su tokiomis problemomis prieš kelerius metus
susidūrė įmonė „Keitele Group“, įsisteigusi pačioje Suomijos šiaurėje. Būdama tokioje padėtyje, įmonė užtikrino, kad rąstai būtų naudojami sukuriant didžiausią

įmanomą pridėtinę vertę, ir investavo į sistemą „Veisto“,
grindžiamą pažangiomis, sparčiomis lentpjūvystės
technologijomis ir kartu suteikiančią galimybę patenkinti aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos poreikius.
Įmonė taip pat investavo atskirų įrenginių statybą šalia
lentpjūvės, kad būtų galima gaminti sluoksninę lukštų
medieną (LVL), medį panaudojant labai tvirtam, prognozuojamų konstrukcinių savybių pridėtinės vertės produktui gaminti. Lentpjūvėje susidarančios atliekos, pvz.,
žievė, pjuvenos, nuopjovos ir drožlės, naudojamos kaip
krosnių, skirtų supjaustytai medienai džiovinti, kuras
arba parduodamos plaušienos, plokščių arba granulių
gamybos įmonėms.
Ši Kemijervyje įsikūrusi lentpjūvė šiandien yra greičiausia pasaulyje; joje naudojama itin automatizuota pjovimo linija, galinti pasiekti 220 m/min. greitį (įprastas
greitis – 150–180 m/min.) ir per pamainą apdorojanti
15–20 tūkst. rastų (arba – 1500 m3 per parą). Pagrindiniai veiksniai, ribojantys lentpjūvės greitį, yra juostinio
pjūklo konstrukcija, jo medžiagų kokybė ir patvarumas
bei pjaustymo pajėgumas. Lentpjūvėje gaminami didelės pridėtinės vertės produktai, jų kokybę užtikrinant
nuo pat technologinio proceso pradžios. Todėl prieš
pjaustymą rąstai nuskenuojami taikant trimates ir rentgeno spindulių naudojimu pagrįstas technologijas ir
surūšiuojami į kokybės grupes. Be to, norint kuo geriau
panaudoti rąstus ir pagaminti aukštos kokybės produkciją, labai svarbu optimaliai keisti kiekvieno pjaustomo
rąsto padėtį. Šios operacijos turi labai didelės įtakos
lentpjūvės efektyvumui. Užtikrinus tinkamą skenavimą ir
padėties keitimą, sutaupoma labai daug vertingos žaliavos – Laplandijoje augančios pušies, kuri dėl lėto augimo
ir atšiaurių klimato sąlygų yra viena tvirčiausių medžių
rūšių pasaulyje.
Dėl jos tvirtumo didžioji dalis sluoksninės lukštų medienos naudojama pastatams statyti Japonijos vietovėse,
kurioms būdinga didelė žemės drebėjimo rizika. Pagrindiniai veiksniai, kuriais galima paaiškinti sėkmingą
šios greičiausios pasaulyje lentpjūvės suprojektavimą,
planavimą ir veiklą, yra aukštas automatizavimo lygis,
veiksmingas kompiuterinės analizės, jutiklinių technologijų, modeliavimo ir dirbtinio intelekto naudojimas ir
kvalifikuoti darbuotojai. Lentpjūvė ir sluoksninės lukštų
medienos gamybos įrenginiai veikia naudodami jų pačių
gaminamą atsinaujinančiųjų išteklių energiją.
Metinė lentpjūvės ir sluoksninės lukštų medienos gamybos įrenginių produkcija – 700 000 m3, visa ji gaminama
atsižvelgiant į skirtingus klientų poreikius dydžio atžvilgiu, išdžiovinama ir parduodama jau parengta naudoti.
Tačiau įmonei teko investuoti labai dideles sumas –
tokios investicijos bus pelningos tik užtikrinus produktų
diversifikavimą ir didelį gamybos našumą.
Daugiau apie tai: http://www.keitelegroup.fi/
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Dažniausiai naudojami rąstai, gauti iš tvariai tvarkomų
miškų. Apdorojama mediena arba medienos produktai gali
būti sveikų rąstų, pjautinės medienos, lukšto, klijuotinės
faneros ir kitokio pavidalo, jie gali būti apdorojami fiziniu ir
(arba) cheminiu būdu. Prireikus papildomą apsaugą galima
užtikrinti naudojant ir kitas medžiagas, pvz., įvairių rūšių klijus ir lipniąsias medžiagas, paviršiaus apdailos medžiagas
arba dangas. Dažnai kartu taikomos įvairios novatoriškos,
pažangios medžiagos, suteikiančios galimybę kompleksiškai apdoroti medieną, atsižvelgiant į konkrečius klientų
poreikius. Šiose gairėse glaustai aprašomi tiek dabartiniai,
tiek numatomi netoksiški apdorojimo būdai, skirti taikyti
įvairiais tikslais ir suteikiantys galimybę padidinti medžio
tinkamumą naudoti pasirinktu tikslu.

Netoksiškas medienos ir medienos
biomasės produktų apdorojimas
Pavadinimas:
„Insignia Group“,
„Borregaard“, VTT, LUKE

Dalyviai:
dvi privačios įmonės,
Suomijos viešasis
techninių mokslinių
tyrimų centras, Suomijos
gamtos išteklių institutas

Šalis:
Estija, Norvegija, Suomija

Finansavimas:
netaikoma

Fizinis apdorojimas daugiausia yra šiluminis apdorojimas
siekiant paruošti medieną naudoti įvairiais būdais (pvz.,
viduje ir išorėje, nekontaktinėmis ir glaudaus kontakto
sąlygomis, ir t. t.). Kiekvienu atveju gali būti taikomi įvairūs apdorojimo būdai. Jie gali būti skirti ir visam rąstui ar
pjautinei medienai arba tik jų paviršiams apdoroti. Cheminio apdorojimo netoksiškomis medžiagomis būdai
(apdorojimo sąlygos gali būti labai nevienodos) daugiausia grindžiami natūralių apsauginių junginių, esančių augaluose ir medžiuose, naudojimu:
•

pvz., gaminant kraftplaušieną, kaip šalutinis srautas
susidaro talo alyva, kurios sudėtyje yra apsauginių
junginių. Įvairių rūšių medienos apdorojimas ją tolygiai padengiant talo alyva labiausiai tinka medienos
produktams, kurie bus naudojami lauke, bet nebus
liečiami žmonų (nes alyva gali ištepti, o galbūt ir
sukelti dirginimą);

•

taninus, stilbeną ir kitus apsauginius junginius
galima išgauti iš žievės liekanų ir naudoti kartu su
nanoceliulioze. Atsižvelgiant į tai, kokie junginiai
naudojami, jiems išgauti gali būti naudojami vandeniniai arba giluminiai eutektiniai tirpikliai. Išgavus šiuos junginius, juos galima naudoti mišiniams,
kurių sudėtyje būtų nanopluošto celiuliozės, fiksuojančios apsauginius junginius apdorotose medienos
medžiagose, gaminti. Tokius mišinius galima naudoti gaminant klijus arba lipniąsias medžiagas, taip
sukuriant apsauginį viso klijuojamojo paviršiaus,
pvz., sluoksninės lukštų medienos, kryžmai sluoksniuotos medienos, lukšto, klijuotinės faneros ar kitokio gaminio, sluoksnį;

•

iš žievės išgauti junginiai arba kitos medienos apdorojimo medžiagos taip pat gali būti naudojami kartu
su mikropluošto celiulioze, taip sumažinant kitų
medienos apdorojimo medžiagų poreikį ir užtikrinant, kad jų būtų naudojama kuo mažiau.

Kadangi mediena yra biologiškai skaidi, medienos biomasės produktus reikia apdoroti fiziniais arba cheminiais
būdais. Ilgą laiką buvo naudojamos natūralios ir sintetinės apsauginės medžiagos. Tačiau dabar didėja netoksiško apdorojimo paklausa, pirmiausia – medienos ir
medienos produktų, kuriuos liečia žmonės arba kuriems
būdingas kontaktas aplinka.
Medienai ir medienos produktams apdoroti taikomi
būdai parenkami ne tik pagal numatytąją medienos arba
medienos produktų paskirtį, bet vis dažniau ir pagal galimybes juos pakartotinai panaudoti pasibaigus jų gyvavimo ciklui, perdirbti antrinio arba kūrybinio perdirbimo
būdu arba panaudoti energijai gaminti. Nuo pasirinkto
apdorojimo būdo taip pat priklauso konkretaus medienos produkto naudojimo trukmė įvairiomis orų ir klimato
sąlygomis. Tai labai svarbus aspektas, nes medienos biomasės produktus vis daugiau linkstama naudoti vietoje
medžiagų, kurioms būdingas didelis taršos šiltnamio
efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumas. Taigi, kuo
ilgesnė naudojimo trukmė, tuo labiau prisidedama prie
anglies dioksido sulaikymo.
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Daugiau apie tai: https://www.luke.fi/en/, https://www.
vttresearch.com/

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Pažanga padėklų srityje. Vertės grandinių
jungimas ir naujų galimybių išnaudojimas
Pavadinimas:
„Mandriladora Alpesa S. L.“

Dalyviai:
šeimos įmonė

Šalis:
Ispanija

Finansavimas:
pagal programą
„Horizontas 2020“

būdas.Nyderlanduose atliktas tyrimas (31) parodė, kad
iš nebenaudojamų padėklų pelninga gaminti granules,
skirtas gyvenamajam būstui šildyti.
Be medinių padėklų, viena Ispanijos įmonė iš perdirbto
gofruotojo kartono pradėjo gaminti U formos padėklus
(angl. „Upalets“). Šis gaminys gaminamas iš biologinių
medžiagų, jo leistinoji apkrova tokia pat, kaip daugelio
rūšių medinių padėklų (1 500 kg), tačiau jis yra žemesnis ir lengvesnis. Nors gaminys yra tinkamas sunkiems
kroviniams, jį naudojant galima gerokai sumažinti gabenant padėklus išmetamą CO2 kiekį. Be to, tokį pat krovinį
gabenant ant kartoninių padėklų, mažiau apkraunami
sunkvežimiai, traukiniai, laivai arba orlaiviai. Gaminys
yra ekologiškas ir atsparus vandeniui. Šis verslo modelis
duoda didelę grąžą; iki 2023 m. įmonė ketina įdarbinti
dar 20 gamybos ir prekybos darbuotojų.
Daugiau apie tai:
https://upalet.com/index_en.html

Dėl poreikio laikyti ir krauti labai didelius krovinių kiekius
ir juos gabenti laivais, orlaiviais, traukiniais ir sunkvežimiais, susidarė didžiulė padėklų, naudojamų tiems kroviniams sukrauti, kartu suteikiant galimybę juos nesunkiai
pasiekti, paklausa. Naudojant padėklus, krovinius, įskaitant sunkiasvorius, lengviau sukrauti į dideles krūvas.
Per pastaruosius dešimtmečius, atsižvelgiant į krovinio
pobūdį, buvo sukurta įvairių standartinių dydžių padėklų. Šie padėklai dažniausiai gaminami iš terminiu ir
cheminiu būdu apdorotos arba dažytos medienos ir
panaudojami apie 15 kartų. Apskaičiuota, kad šiandien
Europoje naudojama keletas milijardų medinių padėklų. Daugybei milijonų tonų krovinių išvežioti sunkvežimiams reikia kelių šimtų milijonų litrų degalų, o juos
deginant išmetamas atitinkamas CO2 kiekis.
Siekdamos užtikrinti kuo efektyvesnį padėklų panaudojimą, kelios specializuotos įmonės sukūrė komercinę
medinių padėklų taisymo ir pakartotinio naudojimo sistemą. Tai bendro naudojimo sistema. Pagal šią sistemą
krovinio, gabenamo ant padėklo, gavėjas sumoka užstatą, kuris atgaunamas padėklą grąžinus į pakartotinio
naudojimo sistemą. Pagal šią sistemą padėklai negali
būti naudojami visiškai efektyviai, nes, tvarkant krovinius,
dalis medinių padėklų neišvengiamai sugadinami ir, kol
bus sutaisyti, turi būti pakeisti kitais. Be to, dalis padėklų
gali būti prarandama dėl vagysčių arba dėl to, kad padėklai panaudojami ne kroviniams laikyti ir gabenti, o kitais
tikslais, dažniausiai – kaip kuras. Toks naudojimas – dar
vienas medienos biomasės pakartotinio panaudojimo

Pavadinimas:
„CocoPallet
International“

Dalyviai:
pradedančioji įmonė

Šalis:
Nyderlandai

Finansavimas:
pagal programą
„Horizontas 2020“

(31)

Van Dam J., Ugarte S., Spijkers S., Schipper E. (2013 m.): The use of post-consumer waste wood for energy pellets in Europe („Po vartojimo susidariusių
medienos atliekų naudojimas energetinių granulių gamybai Europoje“),
https://www.researchgate.net/publication/271016827_The_use_of_
post-consumer_waste_wood_for_energy_pellets_in_Europe
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naudojamų medinių padėklų. Tvarų sprendimą padarius
labiau prieinamą už ne tokias tvarias arba visai netvarias
alternatyvas, tokių padėklų naudojimas gali prisidėti prie
anglies dioksido sulaikymo, o vertės grandinės pradžioje
esantiems ūkininkams – padėti kurti vertę.
Daugiau apie tai: https://www.cocopallet.com/

© COCO PALLET

1.2. Plokštės, lentos ir kompoziciniai produktai,
kurių sudėtyje yra medienos
Naujomis inovacijomis skatinamas plokščių
gamybos pramonės augimas. Pagrindinis
kriterijus – aplinkos tausojimas
Pavadinimas:
UPM ir „Stora Enso“

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Švedija ir Suomija

Finansavimas:
privatus

© COCO PALLET

Dar vienas įdomus inovacijų pavyzdys yra „CocoPallet“
(CCP) – pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas, kurio tikslas – medinių padėklų pasiūlą
papildyti padėklais, pagamintais iš kokoso kevalų.
Prie didžiulės, augančios pasaulinės eksportui naudojamų
padėklų paklausos labiausiai prisideda Azija – kasmet jai
prireikia kelių milijardų padėklų. Atsižvelgdama į šį poreikį,
įmonė „CocoPallet International“ sukūrė technologinį procesą, pagal kurį padėklai gaminami iš kokoso kevalo plaušų
– gausių biologinių atliekų, susidarančių auginant kokosus.
Presavimo procese kaip biologinė rišamoji medžiaga
naudojamas kokoso plaušuose esantis natūralūs ligninas. Tai reiškia, kad iš kokoso kevalo pagaminti padėklai
ne tik atlieka pagrindinę funkciją, t. y. suteikia galimybę
krauti krovinius vieną ant kito, bet ir yra visiškai ekologiški, biologiškai skaidūs ir gali būti naudojami pakartotinai, laikantis principo „nuo lopšio iki lopšio“. Dėl šių
ypatumų įmonei pavyksta į krovinių konteinerį sukrauti
apie 1 200 padėklų. Be to, dėl šių savybių sumažinamas
gabenant išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekis ir kartu panaudojamos biotinės atliekos. Kadangi
„CocoPallet“ padėklas gaminamas ir naudojamas visiškai
laikantis žiedinio principo ir jo sudėtyje nėra kenksmingų
medžiagų, panaudojus jį galima sumalti ir, pvz., naudoti
kaip dirvožemio gerinimo medžiagą vietoj durpių.
Projektas „CocoPallet“ labai įdomus dėl rinkos, kuria įmonė
naudojasi vykdydama savo veiklą. Kokosų atliekas įmonė
perka iš vietos ūkininkų, kurie tas atliekas priešingu atveju
veikiausiai sudegintų, ir ekonomiškai labai efektyviu būdu
iš jų presuoja kokoso kevalo padėklus. Kainos požiūriu šie
padėklai gali konkuruoti su daugeliu Azijoje eksportui
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Plokščių gamybos pramonėje nuolat plečiamas statybos, vidaus apdailos, baldų pramonėje ir kai kuriose
kitose pramonėse šakose, kaip antai transporto priemonių gamybos ir laivų statybos pramonėje, naudojamų
medienos biomasės produktų asortimentas. Klijuotinei
fanerai gaminti skirtų medienos lukšto lakštų klijavimo
procese naudojami klijai ir lipniosios medžiagos gaminami iš naftos kilmės cheminių medžiagų. Pramonė tiria
alternatyvias biologines medžiagas, kurių kokybė ir funkcinės savybės taip pat būtų tinkamos įvairiems, dažnai ir
sudėtingiems naudojimo būdams. Vartotojus taip pat vis
labiau domina gaminių poveikis aplinkai. Todėl gamintojai kuria alternatyvius gaminius, kurių anglies pėdsakas
būtų mažesnis nei iki šiol gamintų produktų.
Pirmaujančios miško pramonės įmonės UPM ir„Stora Enso“
pradėjo rengti plokščių gamybos pramonei skirtus naujus tvarius sprendimus, grindžiamus lignino produktais,
gaunamais gaminant kraftplaušieną. Ligninas – stabilios
struktūros birūs rudi milteliai – atskiriamas iš spygliuočių
medienos gaminant kraftplaušieną. Jam būdingas didelis
sausosios medžiagos kiekis, labai didelis disperguojamumas ir ilga saugojimo trukmė. Be to, kad pasižymi gana
dideliu reaktyvumu ir grynumu, ligninui būdinga pastovi
produkcijos kokybė ir, atsižvelgiant į vartotojų poreikius,
jis gali būti tiekiamas skirtingo sausumo.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
UPM pradėjo taikyti naują lignino naudojimu grindžiamą klijuotinės faneros surišimo technologiją – „WISA
BioBond“. Pagal šį sprendimą klijuose, naudojamuose
gaminant klijuotinę fanerą, iškastinės kilmės fenolis
buvo pakeistas biologinės kilmės ligninu – dėl to tokia
klijuotinė fanera tapo tvaria alternatyva. Tai novatoriško
pramoninių šalutinių srautų panaudojimo žiedinėje ekonomikoje pavyzdys. Ligninas gaunamas kaip šalutinis
kraftplaušienos gamybos produktas. „WISA BioBond“
technologija buvo kruopščiai išbandyta gaminant įvairioms reikmėms skirtą klijuotinę fanerą ir dabar yra
parengta taikyti gaminant klijuotinės faneros produktus.

Mediniai pastatai

Nuo 2015 m. įmonė „Stora Enso“ jai priklausančioje Sunilos gamykloje vykdo pramonę lignino gamybą ir joje gali
pagaminti 50 tūkst. tonų lignino per metus. Įmonėms,
ieškančioms tvaresnių, biologinių alternatyvų, „Stora
Enso“ siūlo savo gaminį „Lineo™“.

Anksčiau buvo įprasta pastatus statyti iš medžio, visų
pirma – miškingose ES kaimo vietovėse. Daugelis pastatų būdavo maži arba vidutinio dydžio ir buvo statomi iš
rąstų ir lentų. Nors rąstai ir lentos, kaip statybinės medžiagos, buvo plačiai paplitę, jų konstrukcinės galimybės
buvo gana siauros, nes buvo naudojamos nevienarūšės,
nestandartizuotos medžiagos ir taikomi skirtingi, nestandartizuoti metodai. Sukūrus naujus, vienarūšius produktus, pasižyminčius prognozuojamomis savybėmis, pvz.,
kryžmai sluoksniuotą medieną (CLT), sluoksninę lukštų
medieną (LVL) ir klijuotinę sluoksninę medieną (32), ir
patobulinus surinkimo metodus, dabar iš medžio galima
statyti didesnius ir aukštesnius statinius. Surenkamosios statybos elementai, kuriems naudojami tokie kompozitinės medienos produktai, gali būti gaminami kaip
papildoma lentpjūvių produkcija, laikantis architektų
specifikacijų. Tai suteikia galimybių kaimo ir miesto vietovėse kurti darbo vietas ir gauti pajamų.

Ligninas yra iš atsinaujinančiųjų išteklų pagamintas naftos kilmės fenolinių medžiagų, dabar naudojamų gaminant klijuotinei fanerai, orientuotų skiedrantų plokštėms
(OSB), sluoksninei lukštų medienai (LVL), popieriaus laminavimo ir izoliavimo medžiagoms skirtas dervas, pakaitalas. Gaminiu „Lineo™“ jau dabar keičiamas fenolis, be to,
ši labai universali medžiaga gali būti naudojama ir kitoms
reikmėms, pvz., automobilių, vėjo jėgainių ir aviacijos
pramonėje naudojamam biologiniam anglies pluoštui
gaminti arba kaip anglis, skirta energijai kaupti.
Daugiau apie tai: www.upm.com,
http://www.storaenso.com/

1.3. Statyba iš medžio

Pavadinimai:
„Träbyggnadskansliet“,
„Waugh Thistleton
Architects“

Dalyviai:
profesinė sąjunga,
medinių pastatų
statytojų federacija,
mokyklos administracija,
privačios įmonės

Šalis:
Švedija, Suomija,
Jungtinė Karalystė

Finansavimas:
netaikoma

Kompozitinės medienos produktai – struktūros požiūriu
tvirtesni už įprastą pjautinę medieną ir tinkami modulinei statybai – dažnai gali būti gaminami iš prastos kokybės, smulkios pjautinės medienos, naudojant medžių
rūšis, kurios šiaip statybai nebūtų tinkamos. Modulinė
statyba suteikia lankstumo, o taikant surenkamosios
statybos principą gerokai sutrumpėja statybos vietoje
trukmė, palyginti su betono naudojimu, nes betonas
dar turi išdžiūti. Be to, naudojant kompozitinės medienos produktus, reikia mažiau statybininkų ir užtikrinama
geresnė darbuotojų sauga ir sveikata (pvz., sukeliama
mažiau dulkių). Modulinius medinius pastatus taip pat
gerokai lengviau griauti, nes jie gali būti projektuojami
ir gaminami taip, kad būtų lengviau ardomi antrinio perdirbimo tikslais, todėl tokių pastatų medžiagos naudojimo ciklas yra ilgesnis.
Statyba iš medienos taip pat labai naudinga aplinkai:
užtikrinamas ilgesnis anglies sulaikymas, mažesnis svoris (taigi – ir mažesnės degalų sąnaudos gabenant bei
mažesnis pamatų įrengimo darbų poreikis), geros akustinės savybės, didelis energetinis efektyvumas, susijęs su

(32)

Kryžmai sluoksniuota mediena gaminama stačiu kampu suklijuojant atskirus pjautinės medienos sluoksnius, taip užtikrinant didesnį šios medžiagos
struktūrinį tvirtumą. Dėl sluoksninės lukštų medienos žr. skirsnį apie greičiausią pasaulyje lentpjūvę. Klijuotinę sluoksninę medieną sudaro nedideli
medienos gabaliukai, suklijuoti lipniosiomis medžiagomis; taip gaunamas
didelis ir tvirtas konstrukcinis vienetas. Klijuotinė sluoksninė mediena gali
būti gaminama tiesi arba lenkta.
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medienos naudojimu ir pakartotiniu panaudojimu, geras
perdirbamumas arba biologinis skaidomumas pasibaigus
medienos gyvavimo ciklui. Prie medinių pastatų statybos
tobulėjimo labai prisidėjo vienalaikė pažanga daugelyje
sričių – klijų gamybos, netoksiško apdorojimo, perdirbimo
ir kokybės vertinimo technologijų.
Pastaraisiais dešimtmečiais buvo įgyvendinamos įvairios
iniciatyvos, kurioms siekta skatinti medienos naudojimą
statyboje; ženkliausios iš tokių iniciatyvų buvo įgyvendinamos Švedijoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
2005 m. Švedijos profesinė sąjunga „GS Facket“, miško
pramonės darbdavių organizacija „Skogsindustrierna“
ir medienos apdirbimo pramonės organizacija „Trä- och
Möbelföretagen“ kartu įsteigė organizaciją „Träbyggnadskansliet“, kurios užduotis buvo skatinti visų įmanomų
formų statybą iš medienos („Trastad“). Taip siekta kurti
aukštą medinių pastatų pridėtinę vertę, užtikrinant, kad
tie pastatai būtų tvarūs ir atitiktų šiuolaikinius poreikius.
Įgyvendinus šią iniciatyvą, buvo patobulinti įgūdžiai, technologijos ir įranga ir jie pradėti naudoti kuriant novatoriškas ir naujas modulines konstrukcijas. Kad šis sektorius
taptų patrauklesnis kaip profesinės veiklos sritis, partneriai į savo veiklą taip pat įtraukė jaunus žmones. Šiandien
Vekšėje, mieste, kuriame ši iniciatyva buvo pradėta įgyvendinti, 30 proc. pastatų yra pastatyti iš medienos.

sluoksniuotos medienos (CLT), išsamiai įvertino medinių
ir betoninių namų privalumus ir trūkumus. Dėl mažesnės
aplinkai tenkančios naštos ir didesnio išlaidų taupymo
mediniai pastatai kiekviename jų atitinkamų gyvavimo
ciklų etape gali būti pranašesni už pastatus, pastatytus iš
kitų medžiagų. Mediniai aukštuminiai pastatai yra ilgaamžiai, juos eksploatuojant suvartojama mažiau energijos nei
eksploatuojant pastatus, pastatytus iš kitų medžiagų.
Daugiau apie tai:
http://trabyggnadskansliet.se/ ir
http://www.trastad.se/, http://waughthistleton.com/

„ReWin“: medinių langų ir durų gamyba
iš senos išmestos medienos

Visos naujos mokyklos, kurios Suomijoje bus statomos
po 2017 m., bus medinės. Tai bus daroma sveikatos
sumetimais, dėl medienos gebėjimo izoliuoti garsą ir
dėl malonios bei jaukios aplinkos, kurią padeda sukurti
mediniai pastatai. Be to, medis, pvz., naudojamas rąstiniams namams statyti, yra ekonomiška, klimatui nekenkianti, ilgaamžė medžiaga. Naudojant medinius modulius,
galima užtikrinti didesnį lankstumą ir greičiau patenkinti
atsirandančius naujus poreikius.
2009 m. grupė Jungtinės Karalystės architektų pradėjo
reklamuoti aukštuminių pastatų statybą Londone priemiesčiuose, pasitelkusi šūkį „Pirmiausia – mediena“
(angl. „Wood first“). Įmonė „Waugh Thistleton Architects“,
suprojektavusi didžiausią pasaulyje pastatą iš kryžmai
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Pavadinimas:
„M Sora“, Liublianos
universitetas, Primorskos
universitetas,
„InnoRenew CoE“

Dalyviai:
universitetai, privati
įmonė

Šalis:
Slovėnija

Finansavimas:
netaikoma

Mediniai langai paprastai gaminami iš naujos aukštos
kokybės medienos. Kai langų rėmai išimami juos keičiant
arba ardant pastatą, jie paprastai supjaustomi energijos gavybos tikslais. Nauji langai vėl gaminami iš naujos
medienos. Net ir senoviniai arba retro stiliaus langai gaminami iš naujos, tik dirbtinai pasendintos medienos.
Projekto „ReWin“ tikslas – panaudojant nugriautų pastatų medines dalis, iš senos, išmestos medienos gaminti
medinius langus ir jais prekiauti, klientams taip pat siūlant galimybę panaudoti jų turimą seną medieną naujiems langams arba durims gaminti.
Veikla pradėta 2013 m., prisijungus prie Europos projekto
„CaReWood“ („Cascading Recovered Wood“ („Pakopinis
medienos iš atliekų naudojimas“), programa „WoodWisdom

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Net+“), kuriame dalyvavo 15 partnerių. Siekiant panaudoti
senus ir išmestus langus naujoms pastatų dalims gaminti,
kartu su partneriais iš Slovakijos (Primorskos universitetu)
ir Vokietijos („Fraunhofer WKI“) trejus metus buvo kuriami
technologiniai procesai ir langų prototipai.
Pasibaigus projektui „CaReWood“, projekto „ReWIN“ veikla
buvo tęsiama toliau, daugiausia dėmesio skiriant medinių
pastatų ir konstrukcijų medienos panaudojimui. Įgyvendinant projektą „CaReWood“, paaiškėjo, kad tokios medienos pasiūla yra ribota, nes jos surenkama nedaug. Dėl to
nebuvo galima pasiekti masto ekonomijos ir optimizuoti
langų ir durų gamybos. „InnoRenew CoE“, Liublijanos ir
Primorskos universitetai ir gamybos įmonė „M Sora“ kartu
įgyvendina projektą „RecAPPture“ ir kuria programinę
įrangą bei mobiliąją programėlę, skirtą senos medienos
surinkimui Slovėnijoje optimizuoti. Panašiai kaip ir programėlėje „letgo“, naudotojas gali nufotografuoti turimą seną
medieną, pasirinkti medžio rūšį (spygliuotis ar lapuotis),
nurodyti turimos medienos kiekį, jos buvimo vietą ir kontaktinį telefono numerį. Šioje programinėje įrangoje įdiegta
sistema, leidžianti apskaičiuoti optimalų kelionės maršrutą,
norint surinkti medieną ir įvairių Slovėnijos vietovių.
Daugiau apie tai:
https://www.m-sora-blog.com/copy-of-rewin

galima paversti bioanglimi. Šis produktas iš aplinkos labai
veiksmingai sugeria CO2 ir padeda jį labai ilgam absorbuoti į dirvožemį, taip padidinant absorbento kiekį. Be
to, naudojant bioanglį, sumažinamas trąšų, kurias gaminant suvartojama daug energijos, poreikis, nes bioanglis
yra puiki, lengvai prieinama augalų trąša, galinti pakeisti
durpes. Dėl šių savybių bioanglis taip pat labai tinkama
naudoti norint atkurti apleistų kasyklų aplinką, nes bioanglies ir molio mišinys skatina augmenijos augimą.
Lėta medienos biomasės liekanų pirolizė, t. y. anglinimas,
gali būti vykdoma taikant dujinimą žemoje, 350–450 °C,
temperatūroje. Taikant šį procesą, iškastinio kuro energija pakeičiama atsinaujinančiųjų išteklių energija ir gaunami tvarūs bei klimatui nekenkiantys produktai, pvz.,
bioanglis, pirolizės alyva ir pirolizės dujos.
Kadangi bioanglis gali būti gaminama vietos ir regiono
lygmenimis, ji gali paskatinti naujų darbo vietų kūrimą
vietos lygmeniu ir nesudėtingų iniciatyvų įgyvendinimą,
siekiant patenkinti labai įvairias skirtingų sektorių reikmes, ir kartu padėti mažinti transportavimo ir sandėliavimo išlaidas. Mažesnio miškingumo žemės plotai taip
pat gali būti naudojami greitai augantiems, pvz., gluosniniams, augalams auginti, ketinant juos panaudoti vietinio masto bioanglies gamybai.
Daugiau apie tai: https://www.luke.fi/en/

1.4. Medienos liekanų panaudojimas
Bioanglis – iš medienos biomasės gaunama
labai vertinga, klimatui nekenkianti
dirvožemio gerinimo medžiaga
Pavadinimas:
„FI Biocore Ltd“ kartu su
LUKE, NL TNO, SE IVL

Dalyviai:
prekybos įmonė kartu su
Suomijos gamtos išteklių
institutu, nepriklausoma
organizacija, Švedijos
aplinkos tyrimų institutas

Šalis:
Suomija, Nyderlandai,
Švedija

Finansavimas:
netaikoma

1.5. Žievės liekanų panaudojimas
Medžio žievės ekstraktų naudojimas
klijams ir vaistams gaminti
Pavadinimas:
„Ars Pharmae d.o.o.“
kartu su „Abigenol“ ir
„Enduranza“®

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Slovėnija

Finansavimas:
privatus

Smulkios medienos biomasės atliekos, pvz., nuopjovos
arba šakos, paprastai susidaro kaip šalutiniai produktai
kertant mišką, dirbant sode ir atliekant miesto parkų
priežiūros darbus. Šios smulkios medienos biomasės
atliekos paprastai sudeginamos arba kompostuojamos.
Tačiau dėl abiejų šių procesų per trumpą laiką išmetamas
CO2, kuris buvo sulaikytas tose atliekose.
Taikant pirolizę (kaitinimą), t. y. procesą, kurio metu
medžiaga veikiama aukšta temperatūra aplinkoje,
kurioje nėra deguonies (kad nesudegtų), šias atliekas
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Dėl gana didelio viršutinio šilumingumo, didžioji dalis
žievės liekanų paprastai sudeginama bioenergijos gamybos tikslais. Tačiau 30–40 proc. žievės sudaro išgautinos
medžiagos, pvz., taninas, suberinas, stilbenas, lignanas,
taksolis, salicinas, polifenoliai, pektinas ir krakmolas.
Žievė sudaro 10–20 proc. viso medžio kamieno masės,
o smulkių šakų žievė gali sudaryti ir 60 proc. tokių šakų
masės. Lentpjūvėse susidarančiose medienos atliekose,
visų pirma – žievėje, yra daug maistinių medžiagų, tokios
atliekos yra tinkama terpė augalams ir vaistinės paskirties grybams auginti. Įprastomis orų sąlygomis šios maistinės medžiagos į dirvožemį įsiskverbia pamažu, o ne
įterpiamos greitai, kaip tai atsitinka naudojant trąšas.
Šiais laikais atsiveria naujų galimybių panaudoti žievę.
Pavyzdžiui, europinio kėnio žievę galima naudoti patentuotiems maisto papildams, kurie, kaip įrodyta, mažina
stresą, gaminti. Europinio kėnio (Abies alba Mill.), spygliuočio, žievėje yra daug vitaminų, mineralų ir ypatingų natūralių polifenolinių medžiagų, kurias žmogaus
kūnas gali lengvai įsisavinti. Spygliuočio žievėje esantys
polifenoliai yra stiprūs antioksidantai ir laisvųjų radikalų
naikintojai, itin veiksmingai veikiantys ląstelėse ir tarp
jų. Vandeninis Europinio kėnio žievės ekstraktas, kurio
sudėtyje yra daug polifenolių, taip pat labai stiprina širdį
ir apsaugo nuo arterijų sienelių pažeidimo dėl aterogeninių, su mityba susijusių veiksnių.
Kai kurie nauji maisto papildai, pagaminti iš Europinio
kėnio žievės, jau parduodami rinkoje, todėl šios žievės
kaina gerokai didesnė už žievės, naudojamos energijai
gaminti. Toks išgavimas naudojant tik vandenį gali būti
taikomas ir kitiems spygliuočiams, tačiau juose esantis
polifenolių kiekis gali būti nevienodas. Kad būtų galima
prekiauti klinikiniu požiūriu ištirtais maisto papildais
ir ingredientais, juos reikės standartizuoti, o tam savo
ruožtu reikės didelių investicijų į mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą.

galima išgauti naudojant karštą vandenį ir juos panaudoti
kaip apsauginius priedus, dedamus į klijus ir lipniąsias
medžiagas, pvz., naudojamus plokščių gamybos pramonėje. Šie junginiai taip pat gali būti dedami į izoliavimo
putas, naudojamas pastatų garso izoliacijai pagerinti ir jų
atsparumui ugniai padidinti. Iš vienos tonos žievės pagaminama iki 130 kg tanino miltelių, o likusi žaliava gali būti
naudojama kitiems ekstraktams arba energijai išgauti.
Tai labai reikšminga pramoninio žievės ekstraktų panaudojimo su mišku susijusio sektoriaus vertės grandinėse
galimybė. Taikant dabartinius ir naujus žievės panaudojimo būdus, gaunami konkurencingi, biologiniai, funkciniu požiūriu aktyvūs junginiai, kuriuos galima panaudoti
su mišku nesusijusiame sektoriuje – maisto, farmacijos ir
kosmetikos pramonėje, taip išplečiant medienos biomasės vertės grandines.
Daugiau apie tai:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/91266_en.html

1.6. Medienos kilmės biodegalai
Naujos krosnių technologijos: didesnis energetinis
efektyvumas ir mažesnis išmetamųjų teršalų kiekis
Pavadinimas:
„Avebiom“

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Europa

Finansavimas:
daugiausia privatus

Daugiau apie tai:
www.arspharmae.com, info@arspharmae.com

Pavadinimas:
projektas FORESTSPECS

Dalyviai:
valstybinis techninių
tyrimų centras,
nepriklausomas
mokslinių tyrimų
institutas, universitetai,
privačios įmonės

Šalis:
Suomija, Vokietija;
Jungtinė Karalystė,
Rusija, Šveicarija

Finansavimas:
pagal FP7-KBBE

Taninai ir kiti žievėje esantys junginiai, apsaugantys
medžius nuo kenkėjų ir ligų, taip pat gali atverti naujų
galimybių vertingiau panaudoti žievę. Šiuos junginius
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Atliekant miško retinimo darbus surinkti nedideli medienos kiekiai, taip pat medienos liekanos, susidarančios
dirbant nešiojamaisiais pjūklais ir eksploatuojant kilnojamąsias lentpjūves, kaimo bendruomenėse nuo seno
naudojamos šilumos ir energijos gamybai. Tokiu būdu
bendruomenės tampa savarnkiškesnės ir sumažina
iškastinio kuro poreikį. Tačiau gali būti, kad deginimo
sąlygos krosnyse ir katiluose bei jų energetinis efektyvumas nebus nei optimalūs, nei ekonomiški.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Biomasę, visų pirma – tradicinę biomasę kaimo vietovėse, vis daugiau naudojant atsinaujinančiųjų išteklių
energijai gaminti, Europoje padaryta pažanga tobulinant
krosnių technologijas. Šiomis naujomis technologijomis
užtikrintas didesnis energetinis efektyvumas ir atitiktis
griežtesniems reikalavimams, susijusiems su oro tarša ir
išmetamosiomis kietosiomis dalelėmis.

Medžio pelenų naudojimas miškininkystėje
Pavadinimas:
„LSFRI Silava“

Dalyviai:
mokslinių tyrimų
institutas, valstybinė
miškų ūkio įmonė,
privačių miškų savininkai

Pagerinus deginimo sąlygas ir dėl to geriau sudeginant
kurą, padidintas krosnių energetinis efektyvumas ir
išmetama mažiau teršalų. Investicijas į naujas šildymo
technologijas, taikomas gyvenamiesiems būstams šildyti
naudojant biomasę arba biodujas, galima greičiau susigrąžinti, jos daro teigiamą poveikį aplinkai.

Šalis:
Latvija

Finansavimas:
privatus

Didėjant krosnių ir nedidelių biomasės naudojimu grindžiamų jėgainių energetiniam efektyvumui, tokiam pat
energijos kiekiui pagaminti reikia mažiau biomasės.
Galimybė kad ir nedideliu, gyvenamosios vietos, mastu
panaudoti retinant mišką surinktą medieną ir atliekas
energijai gaminti, taip pat gali paskatinti geriau tvarkyti mišką ir taip padėti sumažinti miško gaisrų pavojų
bei dydį.

Deginant medieną susidarantys pelenai paprastai
išmetami į sąvartynus kaip namų ūkio arba pavojingos
atliekos arba panaudojami ekologiniuose ūkiuose kaip
tradicinių kalkinimo medžiagų pakaitalas, taip pat naudojami kaip kalio ir fosforo šaltinis.
Vietoj to pelenai galėtų būti išbarstomi miškuose. Įgyvendinant projektą „LSFRI Silava“ buvo parengtos tokio
pelenų naudojimo rekomendacijos ir miškuose barstytinų medžio pelenų kokybės reikalavimai. Pagal šį projektą taip pat sukurti techniniai sprendimai, padedantys
miškuose barstyti nevienodas medžiagas.

Daugybė įmonių kuria naujas krosnių technologijas,
o regioninės energetikos agentūros stebi padėtį. Pavyzdžiui, Ispanijos šiluminės energijos gavybos iš atliekų
asociacija „Avebiom“ praneša, kad jų įdiegti šildymo
pajėgumai per pastaruosius 10 metų padidėjo penkis
kartus: nuo 1 510 MW (2008 m.) iki 9 404 MW (2017 m.
pabaigoje), o labiausiai išaugo Andalūzijos, Kastilijos ir
Leono, Katalonijos regionuose. 2017 m. biomasės naudojimu grindžiamų įrenginių padaugėjo 23 proc., dėl
to gaminant energiją išmetamas CO2 kiekis sumažėjo
3,85 mln. tonų (tokį kiekį per metus išmeta 2,6 mln. transporto priemonių).

Toks metodas naudingas ne tik energijos gamintojams,
įgyjantiems galimybę panaudoti savo liekanas patiriant
mažiau medžio pelenų tvarkymo išlaidų. Jis taip pat
naudingas miškų savininkams, nes jie įgyja galimybę
pagerinti savo dirvožemio kokybę, padidinti miškų produktyvumą ir išspręsti problemą, susijusią su netinkamu
maistinių medžiagų balansu arba jų trūkumu miško
dirvožemyje.

Daugiau apie tai: http://www.avebiom.org/en/

Daugiau apie tai:
http://www.silava.lv/mainen/aboutus.aspx

Į šį projektą buvo įtraukti ne tik medžio pelenų gamintojai ir naudotojai, bet ir politikos formuotojai, atsakingi už
tręšimo reikalavimus.
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2. Medienos naudojimas plaušienai,
popieriui ir kartonui gaminti
Mediena yra pagrindinis plaušienai – popieriaus ir jo produktų žaliavai – gaminti reikalingo celiuliozės pluošto šaltinis. Norint gaminti popierių ir kartoną, iš didelių kiekų
smulkios apvaliosios medienos (plaušinės medienos),
surinktos retinant augančius miško medžius, ir (arba)
lentpjūvių ar kitų švarių medienos atliekų reikia išgauti
žalią (pirminę) plaušieną. Panaudotus popieriaus ir kartono produktus paskui galima surinkti kaip po vartojimo
išmestą arba rūšiuotąją makulatūrą ir naudoti (antriniam)
perdirbimui į perdirbtąjį popierių ir kartoną.
Plaušienos gamyba apima įvairius mechaninio, cheminio
arba terminio apdorojimo procesus (arba jų derinius),
kuriais atskiriami medienoje esantys celiuliozės plaušai,
reikalingi popieriui gaminti. Šis pluoštas sudaro maždaug
pusę medienos tūrio, o kitos jos sudedamosios dalys daugiausia yra hemiceliuliozės, ligninas, suteikiantis medienai tvirtumo (o kai kuriose kalbose ir lemiantis medienos
pavadinimą), lakiosios medžiagos ir mineralai. Priklausomai nuo taikomo plaušienos gamybos metodo, išgaunamas plaušienos kiekis, energijos poreikis ir plaušienos
kokybė gali būti labai nevienodi. Siekiant panaudoti šalutinius plaušienos gamybos srautus, į šiuos aspektus atsižvelgiama ir dabartiniame technologijų kūrimo procese.
5 pav.
FIBRILIŲ
MATRICA

FIBRILĖ

popierius), vyniojimui arba krūvomis sudėtų prekių pakavimui (jei tai pakavimo kategorijos popierius) ir galiausiai
– antriniam perdirbimui. Be to, toks popierius ilgaamžiškesnis. Plaušieną galima gaminti ir iš spygliuočių medžių
medienos (paprastai tai yra vadinamoji minkštoji
mediena), ir iš lapuočių medžių medienos (paprastai
tai yra vadinamoji kietoji mediena mediena). Labai gera
plaušienos gamybos žaliava yra eukalipto mediena –
nepaisant eukaliptų monokultūrinių auginimo būdų ir
poveikio, kuris juos auginant plantacijose gali būti daromas vandens prieinamumui ir biologinei įvairovei.
Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyklose anksčiau
taip pat būdavo suvartojama daug energijos, tačiau
dabar jose pereinama prie anglies junginių aspektu
neutralių sprendimų, grindžiamų naujų technologijų
taikymu. Dėl to mažėja šių gamyklų išlaidos ir atitinkamai didėja pelningumas. Be to, taikant daugelį konkrečioms gamykloms pritaikytų sprendimų, kuriais siekiama
didinti žiediškumą, kitiems subjektams parduodami ekonomiškai naudingi, pelningi produktai.
Šioje pramonės šakoje žiedinis popieriaus ir kartono naudojimas užtikrinamas naudojant atliekas ir jas perdirbant
ir yra grindžiamas valstybėse narėse taikomomis labai
efektyviomis surinkimo sistemomis. Todėl gamyklos,
kuriose naudojami dideli perdirbtų pluoštų kiekiai arba
tik perdirbti pluoštai, paprastai įsikuria miesto arba priemiesčio vietovėse, kad būtų netoli vartotojų rinkų, galėtų
lengviau surinkti atliekas ir sumažintų gabenimo poreikį.
Be to, tai gali padėti diegti naujausias novatoriškas technologijas, susijusias su senos, perdirbtos plaušienos kūrybiniu perdirbimu naujiems tekstilės produktams gaminti.
2.1. Plaušienos gamyba
Labai efektyvi plaušienos gamyba iš
spygliuočių medienos. Efektyvumo didinimas
ir išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas

MEDŽIO LĄSTELĖ

LĄSTELINĖ
STRUKTŪRA

1 nm

© Anastasia Ivanova

Iš plaušienos, kurios plaušai yra ilgesni ir kurios sudėtyje yra mažiau lignino, paprastai gaunamas tvirčiausias
popierius, itin tinkamas spausdinimui (jei tai poligrafinis
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Pavadinimas:
„Metsä Fibre“, „Svenska
Cellulosa Aktiebolaget“
(SCA)

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Suomija, Švedija

Finansavimas:
netaikoma

Pastaraisiais dešimtmečiais tradicinių plaušienos gamyklų gamybos pajėgumai dažnai nesiekdavo 400 tūkst.
tonų per metus ir labai nedaug skyrėsi nuo lentpjūvių,
popieriaus ir energijos gamybos įmonių (visoms joms
plaušienos gamyklos tiekia savo produkciją) pajėgumų.
Taip pat būdavo papildomo perdirbimo įrenginių, priklausančių tai pačiai įmonių grupei arba veikiančių kaip
atskiri juridiniai subjektai, kuriuose būdavo perdirbami
pelningiausi plaušienos gamybos šalutiniai srautai.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
6 pav.
Plaušienos džiovinimas

Virimas
Surišimas
Plovimas
Balinimas
Lignino šalinimas
deguonimi

Filtravimas

Medienos tvarkymas
Garinimas

Regeneravimo
katilas

Baltojo šarmo filtras

Biodumblas

Hidratorius
Kaustizacijos įrenginiai

Lignino išgavimas

Pelenų apdorojimas

Elektrostatinis
nusodinimas
Kalkių degimo krosnis

Žaliojo šarmo
filtras

Balinamųjų cheminių medžiagų
ir deguonies tiekimas

Elektrostatinis nusodintuvas

Nuotekų valymas

Generatorius

Elektrostatinis nusodintuvas
Turbina
Energetinis katilas

Tačiau labai efektyviu išteklių ir energijos naudojimu
grindžiamų procesų, įskaitant procesus, kuriuos taikant
labai didelė šalutinių srautų dalis panaudojama naujiems
produktams kurti, paklausos atsiradimą pastaruoju metu
lėmė ne tik klimato ir energetikos politika, bet ir pajamų
už kai kuriuos popieriaus produktus, pvz., poligrafinį
popierių (popierių, skirtą spausdinimui ir rašymui), kurių
paklausa auga vis lėčiau arba mažėja, mažėjimas. Toks
aplinkybių pasikeitimas paskatino per pastaruosius kelerius metus labai daug investuoti į dvi stambias integruotas gamyklas – gamyklą Enekoskyje (Suomija) (veikia
nuo 2017 m.) ir plaušienos gamyklą „Östrand“ Sundsvalyje (Švedija). Pagrindinis veiksnys, atnešęs sėkmę abiem
gamykloms, buvo esamų įrenginių plėtra, sukuriant dinamiškas, daug produktų gaminančias gamyklas, gebančias lanksčiai pereiti nuo vieno technologinio proceso
prie kito ir nuo vieno produktų rinkinio prie kito. Suomijoje veikianti gamykla tapo didžiausia medienos perdirbimo gamykla šiaurės pusrutulyje, o Švedijoje veikianti
gamykla yra vos mažesnė. Tai reiškia, kad su mišku susijusios bioekonomikos srityje ES turi dvi labai efektyvias
pasaulines technologijų ir prekybos lyderes.
Vienas iš pagrindinių šių gamyklų sėkmės priežasčių –
bendras kūrimas, pasitelkiant strategines partnerystes ir
kuriant platų biologinių produktų asortimentą, įskaitant
vertingų gretutinių produktų kūrimą iš šalutinių srautų.
Toks platus požiūris yra šių modernių, integruotų gamyklų, veikiančių visiškai nenaudojant energijos iš iškastinio kuro, veiklos pagrindas. Dėl Enekoskyje veikiančios
gamyklos energetinio efektyvumo optimizavimo pasitelkiant bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą
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energijos perteklius 2,4 karto viršija pačios gamyklos
veiklai reikalingą elektros energijos kiekį. Perteklinė
elektros energija tiekiama nacionaliniam tinklui, o perteklinė šiluma – vietos bendruomenėms ir įmonėms.
Nacionaliniu lygmeniu šis gamyklų kompleksas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą Suomijoje padidina
daugiau nei 2 proc. ir taip padeda siekti šalies atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos tikslo. Gamykla
„Östrand“ pati apsirūpins visa gamyklos technologiniams procesams reikalinga šiluma ir elektros energija,
taip pat užtikrins 0,6 TWh žaliosios energijos tiekimą tinklui ir centralizuotam šilumos tiekimui Timro ir Sundsvalio bendruomenėms.
Pradėtas procesas siekiant gauti planavimo ir aplinkosaugos tarnybų leidimus statyti biologinio perdirbimo
įrenginius, kurių veiklai bus naudojami plaušienos gamyklos „Östrand“ šalutiniai srautai ir pramonės infrastruktūra. Tuose biologinio perdirbimo įrenginiuose ketinama
gaminti ekologiškas chemines medžiagas, pvz., kelių
transporto priemonėms arba orlaiviams skirtus biodegalus. Tikimasi, kad bus pasiekti gamybos pajėgumai,
leidžiantys patenkinti 3–4 proc. visos Švedijos transporto
sektoriaus degalų paklausos.
Be to, dėl naujų technologijų taikymo ir projektuojant
numatyto žiedinio cheminių medžiagų, žaliavų ir energijos naudojimo perdirbimo procese labai pagerėjo abiejų
gamyklų aplinkosaugos rodikliai. Taip pat gaunama naudos dėl energijos gamybos iš dujų, gaunamų iš nuotekų
dumblo ir žievės; likęs dumblas toliau perdirbamas į trąšas, o likusi žievė – į kietojo biokuro granules.
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Pramonės simbiozė apima ne tik šias gamyklas. Šalia
gamyklos veiklą pradėjo kelios įmonės partnerės, taip
sukurdamos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamą
pramonės ekosistemą, duodančią papildomos naudos vietos bendruomenei. Apskritai kalbant, šios naujos gamyklos padidino išteklių naudojimo efektyvumą,
sumažino išlaidas ir išmetamųjų teršalų kiekį, sukūrė
1 500 naujų darbo vietų ir padidino įvairių medžiagų ir
produktų prieinamumą savo rinkose.
Daugiau apie tai: https://www.metsafibre.com/en/
Pages/default.aspx ir https://www.sca.com/en/
Seno, perdirbto popieriaus kūrybinis
perdirbimas į dirvožemio struktūros gerinimo
medžiagą arba naujus tekstilės produktus
Pavadinimas:
„Infinited Fiber“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Ispanija, Vokietija,
Suomija, Švedija

Finansavimas:
netaikoma

Perdirbtame popieriuje yra vertingo pluošto, tačiau, kelis
kartus perdirbus popierių, vis daugiau plaušų susidėvi ir
praranda stiprumą, todėl tampa nebetinkami popieriui
gaminti. Nepaisant to, pašalinus spaustuvinius dažus ir
pigmentus, šie perdirbti pluoštai dar gali būti tinkami
naudoti įvairioms reikmėms, ypač jei plaušai yra pakankamai kokybiški.
Dėl neigiamo durpių naudojimo poveikio klimatui –
anglies dioksido išmetimo – Švedijoje uždrausta jas naudoti dirvai gerinti. Tačiau žinant, kad susidėvėję perdirbti
plaušai yra geros trąšos, jų kūrybinis perdirbimas į dirvos
gerinimo medžiagą suteikia galimybę toje šalyje dar
kartą panaudoti didelius senos, perdirbtos plaušienos
kiekius. Be to, plaušai labai tinkami dirvožemio struktūrai
gerinti.
Dar vienas galimas senų, perdirbtų plaušų kūrybinio perdirbimo būdas – perdirbti į tekstilės produktus. Tai labai
gera proga paremti žiedinę ekonomiką. Pasaulyje didėjant natūralios medvilnės paklausai, mažėja galimybių
ją auginti tvariai. Tačiau sintetiniai pluoštai – pagrindinė
medvilnės alternatyva – gaminami iškastines žaliavas
naudojančiose pramonėse šakose. Atsižvelgdama į šias
aplinkybes, įmonė „Infinited Fiber“ sukūrė iš popieriaus,
kartono ir (arba) tekstilės atliekų išgautų perdirbtų
pluoštų naudojimu pagrįstą perdirbimo technologiją,
skirtą minkštam viskozės tipo tekstilės pluoštui gaminti.
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Šiose žaliavose esanti celiuliozė ištirpinama ir, naudojant
purkštuką, iš jos pakartotinai suformuojamas pluoštas,
taip gaunant visiškai naujus pluoštus:
https://cordis.europa.eu/project/rcn/91266_en.html
Šie pluoštai – ne tik tvarios, bet ir įperkamos alternatyvos
sintetiniams tekstilės pluoštams. Dėl struktūros pakeitimo šie pluoštai taip pat gali būti kelis kartus perdirbami
į kitus tekstilės produktus.
Įmonės verslo modelis grindžiamas prekyba technologijos licencijoms, suteikiančioms galimybę gaminti tokius
pluoštus. Taikant tokį prekybos leidimais modelį, įmonei
nereikia investuoti į visus gamybos įrenginius, kuriuose
taikoma ši technologija.
Daugiau apie tai: www.infinitedfiber.com

2.2. Gėrimų kartoninių pakuočių
antrinis perdirbimas
Gėrimų kartoninių pakuočių antrinis perdirbimas
Pavadinimas:
ACE

Dalyviai:
„Alliance for Beverage
Cartons“

Šalis:
Europa

Finansavimas:
netaikoma

Gėrimų kartoninės pakuotės gaminamos iš sudėtinių
kartono ir polimerų sluoksnių, kartais pridedant ir ploną
aliuminio sluoksnį. Nors naudojant tokį derinį gaunama
labai efektyvi, higieniška ir lengva pakuotė, tinkama gėrimams laikyti ir apsaugoti, vis tik kyla techninių sunkumų
norint perdirbti panaudotas kartonines pakuotes. Todėl
gėrimų kartoninių pakuočių gamintojai ir jų tiekėjai
sukūrė specialią antrinio perdirbimo sistemą, apimančią
polimerų ir aliuminio išgavimą.
Viena iš būtinųjų bet kokio antrinio perdirbimo sąlygų
yra surinkimas. Todėl, taikant privalomą atskiro gėrimų
kartoninių pakuočių surinkimo sistemą (pvz., tokias
pakuotes renkant kartu su lengvomis pakuotėmis arba
popieriumi), būtų surenkama daugiau medžiagų, kurias
būtų galima perdirbti. Tai savo ruožtu padėtų užtikrinti
didesnį tikrumą investuotojams į rūšiavimo bei antrinio
perdirbimo technologijas ir naujas medžiagas, o kartu
būtų remiamas žaliųjų darbo vietų kūrimas Europoje.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
puikią galimybę ir atželdinti miškus, ir taikyti antrinį perdirbimą, taip galiausiai pagausinant prieinamą popieriaus gamybos žaliavų kiekį, be to, naudojant tokias
žaliavas mažinama priklausomybė nuo ribotų pirminių
žaliavų išteklių. Po to, kai medienos plaušai panaudojami
kartonui gaminti, juos dar panaudojant kuo daugiau
kartų, užtikrinamas maksimalus pakopinis šios žaliavos
naudojimas, įskaitant vertės kūrimą.
Skirtingose šalyse ir perdirbimo infrastruktūrose gali būti
taikomi labai skirtingi nepluoštinių sudedamųjų dalių
išgavimo ir antrinio perdirbimo procesai. Šiuo tikslu taikoma daugybė antrinio perdirbimo technologijų, be to,
sparčiai kuriamos naujos alternatyvios technologijos.
Atskirtas aliuminis gali būti naudojamas įvairioms pramoninėms reikmėms. Kai kurie perdirbėjai iš polimerų
gamina dujas, kuriomis pakeičiamas iškastinis kuras.
Polimerus (arba polimerų ir aliuminio mišinius) taip pat
galima perdirbti į granuliatus, tinkamus naujiems produktams, pvz., sodo baldams, gaminti.

Gėrimų kartoninių pakuočių popierinė sudedamoji dalis
– skysčių pakavimo kartonas – gaminamas iš plaušinės
medienos ir lentpjūvėse susidarančių liekanų, o didžioji
dalis popieriui gaminti reikalingo kuro gaunama iš miškininkystės liekanų, kaip antai žievės, medžių viršūnių ir
šakų. Perdirbus gėrimų kartoninėms pakuotėms gaminti
naudotus pirminius popieriaus plaušus, gaunama vertinga naujų popieriaus produktų, pvz., kartoninių dėžių,
vartojimo prekių pakuočių, raštinės reikmenų, gipso
plokščių ir vyniojamojo popieriaus, gamybos žaliava.
Laminuoto popieriaus pakuotės surenkamos kartu su kitomis pluoštinėmis pakuotėmis. Surinkta medžiaga, kaip
svarbi žaliava, parduodama perdirbėjams, pvz., Švedijos
įmonei „Fiskeby“. Nuo laminato atskirti popieriaus plaušai
vertinami dėl tvirtumo ir grynumo, iš jų – naudojant tik perdirbtą pluoštą – galima gaminti aukštos kokybės kartoną.
Perdirbti pluoštai naudojami kaip įvairių formų plataus vartojimo kartono, įskaitant naujas maisto produktų pakuotes, gamybos žaliava. Šios pakuotės po naudojimo taip pat
surenkamos ir vežamos į tą pačią gamyklą perdirbti.
Pluoštai automatiškai surūšiuojami pagal kokybę (plaušų
ilgį) ir gali būti panaudojami iki septynių kartų. Plaušams
sutrumpėjus daugiau nei leidžiama pagal techninius jų
antrinio perdirbimo reikalavimus, jie naudojami energijai
išgauti.
Tokiu būdu atsinaujinančiosios žaliavos, gautos iš atsakingai tvarkomų miškų, dvigubai prisideda prie žiedinės
ekonomikos principo palaikymo. Jų naudojimas suteikia

Kai kuriose valstybėse narėse polialiuminio medžiaga
dabar išgaunama energijos gamybos tikslais, ja pakeičiant iškastinį kurą, kuris šiaip būtų reikalingas šilumai
gaminti gaminant kartoną. Galimomis ateities investicijomis taip pat gali būti sukurtos polialiuminio medžiagos
medžiaginio grąžinamojo perdirbimo galimybės. Pirmiau
minėtas atvejis – labai geras pakopinio biomasės naudojimo pavyzdys. Pluoštai kelis ciklus gali būti naudojami
pakavimo produktams gaminti, kol antrinis perdirbimas
taps techniškai neįmanomas, o tada biomasę galima
sudeginti energijos gamybos tikslais. Taikant tokį principą, padidintas išteklių naudojimo efektyvumas, sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis, sukurta darbo vietų ir
padidintas medžiagų prieinamumas.
Dėl naujuose ES atliekų teisės aktuose nustatyto reikalavimo atskirai rinkti visas pakavimo medžiagas ir dėl gėrimų
kartoninių pakuočių pramonės sukurtos naujos antrinio
perdirbimo platformos gėrimų kartoninių pakuočių antrinio perdirbimo lygis turėtų padidėti. Minėtos antrinio perdirbimo platformos tikslas – geriau koordinuoti ir remti
gėrimų kartoninių pakuočių antrinį perdirbimą Europoje.
Daugiau apie tai: http://www.ace.be/ace-priorities/
recycling-2/recycling-performance
Biologiškai skaidžios pakuotės.
Daugiau jokių atliekų?
Pavadinimas:
„Seda“, „ecoXpac“,
„Huhtamaki“, „Paptic“,
„Sulapac“

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Italija, Danija, Suomija

Finansavimas:
netaikoma

43

Dėl vienkartinių plastiko gaminių, naudojamų maisto
produktams pakuoti ir vartoti, pvz., maišelių, puodelių,
butelių, stalo įrankių arba dėžučių, kyla daugybė atliekų
tvarkymo problemų, teršiamos upės, vandenynai ir
žemė. ES kasmet panaudojama apie 100 mlrd. plastikinių
maišelių, daugelis jų – tik vieną kartą (33).
2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija, įgyvendindama
Europinę plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją (34),
pasiūlė priimti direktyvą dėl vienkartinių plastiko gaminių (35). Šiame pasiūlyme raginama riboti vienkartinių
plastikinių daiktų, pvz., gėrimų taros, geriamųjų šiaudelių, maisto taros, plėvelių ir kitų gaminių, naudojimą
arba juos pakeisti kitokiais, taip pat raginama imtis kitų
priemonių. Šia nauja iniciatyva popieriaus ir kartono
gamintojams suteikiama galimybė lengviau pereiti nuo
iškastinės kilmės medžiagų prie biologinių medžiagų. Iš
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintais perdirbamais kartono produktais gali būti pakeičiami plastikiniai maišeliai, puodeliai ir buteliai.

•

biologiškai skaidžią pakavimo medžiagą taip pat
galima gaminti iš formuojamosios medienos biomasės, naudojant natūralias rišamąsias medžiagas, taip klientams suteikiant galimybę susikurti jų
poreikius atitinkančią medžiagą. Nepralaidi dengiamoji medžiaga apsaugo viduje laikomus produktus
visą numatytą jų gyvavimo ciklą.

Daugiau apie tai:
http://www.sedagroup.org/home.php;
http://www.ecoxpac.dk/; http://www.huhtamaki.com/;
https://paptic.com/; www.sulapac.com

Nors antrinis plastiko sluoksnių perdirbimas yra techniškai įmanomas, faktiškai tam reikia brangių specializuotų
perdirbimo įrenginių. Toliau pateikiama keletas galimų
alternatyvų:
•

•

•

naudojant vandenines polimerų dispersijas ir taikant karštąjį sandarinimą sukuriamas riebalams ir
drėgmei nepralaidus sluoksnis, todėl nereikia atskiros dangos, o pluoštą vėliau galima pakartotinai
panaudoti arba kompostuoti. Pakavimo medžiagą
galima visiškai perdirbti naudojimo vietoje arba
specializuotuose įrenginiuose. Kita galimybė – ją
panaudoti naujai produkcijai gaminti;
PAPTIC® yra neseniai sukurta nauja biologiškai skaidi,
pakartotinai panaudojama ir perdirbama medienos
plaušų pagrindo medžiaga. Kuriant šią medžiagą,
popieriui būdingas atnaujinamumas suderintas su
plastikui būdingomis funkcinėmis savybėmis. Ši
medžiaga gali būti apdorojama karštojo sandarinimo būdu, ji pripažinta tinkama naudoti reikmėms,
kurioms būdingas sąlytis su maistu, ir yra lengvesnė
už popierių. Todėl ši medžiaga tinkama lanksčiųjų
pakuočių rinkai. Be to, „Paptic“ yra pakankamai ilgaamžė, kad ją būtų galima panaudoti pakartotinai,
o tai reiškia, kad iš „Paptic“ pagamintas krepšys gali
pakeisti 5–20 vienkartinių plastikinių maišelių;
iš medienos plaušų gaminami biologiškai skaidūs
buteliai, pvz., tokie, kokius sukūrė įmonė „ecoXpac“,
gali būti tinkamas sprendimas norint pakeisti plastikinius butelius ir sumažinti medžiagų naudojimą;

(33)

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

(34)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų
žiedinėje ekonomikoje strategija“, COM(2018) 028 final.

(35)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų
plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo, COM(2018) 340 final.
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2.3. Mikropluošto ir nanopluošto celiuliozė
Tvirtesnio gofruotojo kartono gamyba
sunaudojant mažiau pluošto
Pavadinimas:
„Stora Enso“, „Kemira“

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Austrija, Jungtinė
Karalystė, Suomija

Finansavimas:
netaikoma

Po naudojimo surinktos popieriaus ir kartono atliekos
plačiai perdirbamos popieriaus ir kartono pramonėje ir,
pridėjus šiek tiek pirminių plaušų, naudojamos naujiems
produktams gaminti. Tačiau dėl kokybės ir eksploatacinių savybių reikalavimų kildavo sunkumų norint panaudoti prastesnės kokybės pluoštą (pvz., jau kelis kartus
perdirbtą pluoštą) – net ir kartonui gaminti.
Įmonė „Stora Enso“ yra pasaulinio masto plaušienos,
popieriaus ir kartono produktų gamintoja, nusprendusi
rasti būdą, kaip efektyviai panaudoti perdirbto popieriaus ir kartono atliekas. Įmonė, glaudžiai bendradarbiaudama su chemijos pramonės įmone „Kemira“, sukūrė
medžiagą „FennoBond“. Medžiaga „FennoBond“ pagerina rišamąsias plaušienos, naudojamos įmonei „Stora
Enso“ gaminant gofruotąjį kartoną, savybes.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
7 pav.

Celiuliozės nanopluošto įvertinimas VTT
Mediena

Bakterijos

Žaliavos
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• Struktūra
• Papildomi komponentai
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• Mechaninis
• Cheminis
• Fermentinis

Sėjamosios
kanapės

Plaušinimas

• Mechaninis
• Cheminis
• Fermentinis

Popierius ir kartonas
Plėvelės ir membranos
Kompoziciniai produktai
Celiuliozės nanopluošto
siūlai ir verpalai
Trimačio spausdinimo būdu
gaminamos konstrukcijos
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Šiaudai

Saugumas ir tvarumas
© VTT

Naudojant medžiagą „FennoBond“, galima panaudoti
daugiau prastos kokybės perdirbto pluošto arba sumažinti pluošto gramatūrą, išsaugant tokį pat stiprumą,
todėl galutinis produktas – pakuotė – yra iki 10 proc. lengvesnė. Ši inovacija padėjo gerokai sumažinti gofruotajam kartonui gaminti reikalingų žaliavų įsigijimo išlaidas
ir kartu buvo naudinga naudotojams dėl mažesnių siuntimo ir gabenimo išlaidų bei mažesnio anglies pėdsako.
Daugiau apie tai:
https://www.kemira.com/products/fennobond/
Mikropluošto ir nanopluošto celiuliozės:
universalios medžiagos, tinkamos naudoti įvairiems
sprendimams kurti įvairiuose pramonės sektoriuose
Pavadinimas:
Dalyviai:
Austrija – „Lenzing“; Vokietija
privačios įmonės
– BASF; Suomija – „Stora Enso“,
UPM; Prancūzija – „Imerys“,
„InTechFibers“; Nyderlandai –
„AkzoNobel“, „Sappi“; Norvegija –
„Borregaard“; Švedija – „Inventia“,
„Ahlström-Munksjö“; Jungtinė
Karalystė – „CelluComp“,
„FiberLean“, „Zelfro“

Šalis:
Austrija, Suomija, Prancūzija,
Švedija, Norvegija, Vokietija,
Jungtinė Karalystė

Finansavimas:
netaikoma

Yra labai daug galimybių itin plačiai taikomo kraftplaušienos gamybos proceso šalutinius srautus panaudoti labai
įvairioms medžiagoms gaminti. Paprastai, atsižvelgiant
į rinkos padėtį, šalutiniai srautai būdavo deginami arba
iš dalies panaudojami cheminėms medžiagoms gaminti.
Tačiau 2005–2010 m. susitraukus popieriaus rinkai, šiame
sektoriuje technologinės plėtros ir inovacijų tikslais pradėti vykdyti nauji šalutinių srautų tyrimai.
Iš 2–20 nm fibrilių sudarytos mikropluošto ir nanopluošto celiuliozės gaminamos skaidant kraftplaušienos gamybos šalutiniuose srautuose esančių celiuliozės
mikrofibrilių amorfines zonas (žr. 7 paveikslą). Gaminant
mikrokristalinę celiuliozę, pvz., maisto ir vaistų pramonės
reikmėms, toks pat metodas gali būti taikomas kristalinei
daliai.
Celiuliozės mikrofibrilės ir nanofibrilės iš celiuliozės
plaušų gali būti išgaunamos mechaniniais, cheminiais
arba fermentiniais metodais, taip dar labiau išplečiant
celiuliozės panaudojimo būdų įvairovę. Dėl didelio jų
matmenų santykio ir savitojo paviršiaus ploto mikrofibrilės ir nanofibrilės yra labai reaktyvios ir sudaro tvirtus
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plaušų rezginius ir pluoštus, pasižyminčius unikaliomis savybėmis. Dėl jų tvirtumo, paviršiaus ypatumų,
skaidrumo, aerogeliams būdingų savybių turėjimo ir
nekenksmingumo aplinkai juos galima naudoti labai
įvairioms reikmėms.
Taikant nanotechnologijas, galima valdyti medienos biomasės ląsteles, taip užtikrinant visiškai skirtingas savybes
ir funkcinius ypatumus, kuriuos būtų galima panaudoti
kuriant produktus. Dėl ilgamečio kelių miško pramonės
įmonių ir mokslo tiriamųjų institucijų bendradarbiavimo
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje atsirado
daugybė naujų mikropluošto ir nanopluošto celiuliozių
panaudojimo galimybių. Tokias celiuliozes galima panaudoti įvairioms komercinėms reikmėms, pvz., netoksiško
medienos ir medienos biomasės medžiagų apdorojimo
tikslais, popieriaus, pakuočių, dažų, klijų, piktžolių kontrolės priemonių gamyboje, maisto pramonėje, medicininės priežiūros srityje, automobilių pramonėje, lanksčiųjų
elektronikos gaminių, jutiklių srityje, statyboje, taip pat
kasybos sektoriuje taikomų filtravimo technologijų srityje. Tokie panaudojimo būdai tapo galimi tiek taikant
tradicines perdirbimo technologijas, tiek trimačiu spausdinimu grindžiamus gamybos metodus.
2.4. Bioplastikai ir biologiniai
kompoziciniai produktai
Pridėtinė gamyba. Trimatis spausdinimas
– vietinė gamyba be atliekų
Pavadinimas:
VTT, EMPA, „Fraunhofer“,
RISE, PFD-RISE; Minjo
universitetas

Dalyviai:
mokslinių tyrimų
institutai, universitetai

Šalis:
Suomija, Vokietija,
Portugalija, Norvegija,
Šveicarija

Finansavimas:
netaikoma

Medienos biomasės medžiagų kompoziciniai produktai
atlieka svarbų vaidmenį pridėtinėje gamyboje. Pridėtinė gamyba, kitaip – trimatis spausdinimas, yra trimačių
objektų kūrimas pagal skaitmeninius trimačius duomenis vieną ant kito klojant medžiagos sluoksnius. Taip
galima pagaminti labai sudėtingos konfigūracijos gaminius ir sluoksniais sukloti labai skirtingas medžiagas. Be
to, gamybą galima vykdyti įvairiose vietose: spausdintuvus galima įrengti netoli naudotojo – tam tikroje vietovėje arba regione, o kurti ir modeliuoti produktą – kitoje
vietoje. Vykdant tiksliai apibrėžtą gamybą pagal pareikalavimą, išmetama mažiau teršalų ir daromas mažesnis
poveikis aplinkai. Numatoma, kad 2015–2025 m. trimačio spausdinimo rinka kasmet augs 15 proc. (36)

(36)
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Pietrowska, M., 2018, 3D printing of biomaterials, Pulpaper, 2018 m. gegužės
29 d.

Biologinės kilmės lignoceliuliozės kompoziciniai produktai gali būti labai tinkami naudoti kaip pagrindinės
trimačio spausdinimo medžiagos. Šiuo tikslu visų pirma
galėtų būti naudojamos daugiafunkcės sudėtinės nanomedžiagos – jas būtų galima naudoti sudėtingų trimačių
objektams spausdinimui sluoksniais. Dėl daugiafunkciškumo, užtikrinamo įterptinėmis nanomedžiagomis, taip
pat galima pagerinti sudėtinių nanomedžiagų savybes,
pvz., užtikrinti jų elektrinį laidumą, padidinti jų tvirtumą
ir sumažinti jų masę.
Celiuliozė – netoksinė, koreguojamų savybių medžiaga
(pvz., gali kisti jos reagavimas į elektromagnetines bangas), kuriai būdingas didelis tvirtumas, stabilumas ir
paviršiaus plotas ir kuri gali būti labai įvairiais būdais
chemiškai modifikuojama. Trimačio spausdinimo tikslais
celiuliozė gali būti gaunama iš keturių skirtingų šaltinių:
1) lentpjūvių pjuvenų ir skiedrų, 2) plaušų, 3) fibrilių ir 4)
polimerinės celiuliozės. Plaušai ir medienos makrodalelės gali būti naudojamos plaušų suspensijų tiesioginio
klijavimo principu arba kartu su termoplastinių polimerų
mišiniu.
Taigi iš bioplastikų ir nanoceliuliozės sudarytos sudėtinės
medžiagos suteikia puikią progą šalutinius plaušienos
gamybos srautus paversti itin vertingais produktais. Šis
principas gali būti taikomas nepaisant to, kur įrengiami
spausdintuvai, ir gali atverti naujas galimybes regionų
vystymuisi ir gamybai be atliekų.
2.5. Biologiniai tekstilės produktai
iš medienos biomasės
Perėjimas prie medienos kilmės tekstilės produktų
– pažanga „sąmoningos“ aprangos link
Dar XIX amžiuje medienos pluoštas (iš plaušienos), kaip
šilko pakaitalas, buvo naudojamas viskozei gaminti.
Tačiau dėl pavojingų cheminių medžiagų naudojimo
gamybos procesas buvo ir vis dar gali būti labai taršus.
Šiandien du trečdaliai tekstilės pramonės naudoja iš
iškastinio kuro gaminamą sintetinį pluoštą, o medvilnė
sudaro iki ketvirčio pasaulinėje rinkoje siūlomiems
tekstilės produktams (105 mln. tonų) gaminti naudojamos žaliavos. Šiuo metu medienos kilmės tekstilės produktų dalis rinkoje yra apie 6 proc. Tiek sintetiniams, tiek
medvilnės pluoštams būdingas didelis aplinkosauginis
pėdsakas. Padėtį dar labiau blogina tarša mikroplastikais, kurios šaltinis yra sintetiniai produktai, ir konfliktas, kylantis dėl sparčiai didėjančio pasaulio gyventojų
skaičiaus ir spaudimo, kurį tas didėjimas daro žemės ir
vandens naudojimui medvilnės pluoštui gaminti maisto
produktų sąskaita.
Europoje sukurtos medienos biomasės perdirbimo
technologijos šiandien suteikia galimybę tinkamai saugoti aplinką ir gali padėti atgaivinti tekstilės produktų
gamybą Europoje. Šis procesas gali vykti pramonės simbiozės su kitomis pramonės šakomis principu.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
„Lenzing“ – pasaulinė medienos kilmės
celiuliozės gamybos lyderė
Pavadinimas:
„Lenzing“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Austrija

Finansavimas:
privatus

„Lenzing“ gamina sulfitinę medienos plaušieną, skirtą
įprastiems ir specialiems celiuliozėms pluoštams gaminti.
Įmonės taikoma tirpiosios plaušienos gamybos technologija suteikia galimybę pasirinkti, ar gaminti popierių, ar,
pvz., įvairius tekstilės pluoštus.
Daugiau apie tai: https://www.lenzing.com
„Spinnova“: nauja revoliucinė celiuliozės
pluošto gamybos technologija
Pavadinimas:
„Spinnova“

Dalyviai:
privati pradedančioji įmonė

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
privatus

Įmonė „Spinnova“ novatorišku metodu iš medienos ir
atliekų srauto kilmės celiuliozės gamina tekstilės pluoštą,
taikydama mechaninio purškimo technologiją ir nenaudodama kenksmingų cheminių medžiagų, todėl sutaupydama daug vandens ir energijos.
Jos taikomu metodu mediena arba kitokie celiuliozės
pluoštai, netaikant jokių tirpinimo procesų, nenaudojant kenksmingų cheminių medžiagų ir netaikant daug
energijos arba vandens reikalaujančių procedūrų, tiesiogiai paverčiami tekstilės pluoštu. Pagamintą pluoštinę
medžiagą galima naudoti tekstilės pramonėje, o dėl biologinio skaidumo – ir perdirbti.
Įmonė pardavinės technologijos licencijas pluoštų
gamintojams ir pluoštą – tekstilės produktų gamintojams. Tai leis iš esmės padidinti produkto gamybos
mastą. Gamyba bandomojoje gamykloje pradedama
2018 m. pabaigoje.
Daugiau apie tai: www.spinnova.fi
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3. Medienos naudojimas cheminėms
medžiagoms gaminti
Integruotos biologinio perdirbimo įmonės – tai įrenginiai, kuriuose biomasė paverčiama įvairiais produktais.
Įvairios medžiagos ir atliekos, gaminamos ar susidarančios miškininkystės ir medienos perdirbimo pramonėje
(pvz., plaušiena ir popierius), namų ūkiuose, bendruomenėse ir žemės ūkyje, gali būti naudojamos kaip biologinio perdirbimo įmonių žaliavos. 8 paveiksle parodytas
dabartinis ES biologinio perdirbimo įmonių pasiskirstymas (neįtraukiant tradicinių plaušienos ir popieriaus
gamyklų).
8 pav. ES su mišku susijusios ir kitos biologinio
perdirbimo įmonės, Nova-Institute, 2017 m.

•••
••
•

Europos biologinio perdirbimo
įmonės, 2017 m.
Biologinių atliekų perdirbimas
Lignoceliuliozės, išsk. medieną, perdirbimas
Biodyzelino gamyba iš alyvos / riebalų
Cheminis alyvos / riebalų perdirbimas
Cukraus / krakmolo perdirbimas, įsk.
bioetanolio ir kitų cheminių medžiagų gamybą
Medienos perdirbimo įmonės (išsk. plaušienos
perdirbimą tik popieriaus gamybos tikslais)

Iš viso biologinio perdirbimo įmonių: 224

© Bio-based Industries Consortium.

Pagrindinės medienos biomasės biologinio perdirbimo
įmonių inovacijos yra susijusios su technologine plėtra
medienos sudedamųjų dalių, išskyrus celiuliozę, naudojimo srityje, pvz., su hemiceliuliozių ir lignino naudojimu
ir jų produktų srautų tobulinimu. Pasaulyje kuriama daugybė šios biomasės panaudojimo būdų. Priklausomai
nuo to, kokius produktus norima gauti, gali būti taikomi
įvairūs konversijos procesai. Vykstant šiai technologinei plėtrai, taip pat gali būti pateikta naudingų įžvalgų,
kaip perdirbti medienos biomasės liekanas į įvairius
produktus.
Biologinio perdirbimo įmonių integracijos laipsnis gali
būti skirtingas – tai priklauso nuo galutinių produktų
asortimento ir susijusių įrenginių, kuriuose galėtų būti

vykdomas tolesnis perdirbimas arba utilizavimas, įvairovės. Biologinio perdirbimo gamyklų ir susijusių įrenginių
statyba – labai daug kapitalo reikalaujantis ir ilgas procesas, galintis trukti 7–10 metų. Todėl optimali situacija
yra tokia, kai esamus perdirbimo metodus ir įrangą (pvz.,
polilaktinės rūgšties (PLA) gamybos įrenginius), naudojamus vykdant gamybą iš iškastinių žaliavų, galima
panaudoti norint pereiti prie gamybos iš biologinių
žaliavų. Antras pagal gerumas scenarijus yra toks, kai
biomasei perdirbti ir biologiniams produktams gaminti
galima panaudoti apleistus gamybos įrenginius (padarius nedidelių pakeitimų, pvz., pakeitus žaliavas; pavyzdys – „Novamonte“). Trečias pagal gerumą scenarijus
yra toks, kai galima patobulinti esamus gamybos įrenginius, siekiant sukurti tradicinę biologinio perdirbimo
įmonę su papildomais perdirbimo įrenginiais, kurie, pvz.,
gamintų papildomai perdirbtus produktus (pavyzdys –
„Borregaard LignoTech“) arba liekanas perdirbtų į naujus
vertingus produktus (pavyzdys – „Metso LignoBoost“).
Brangiausias scenarijus yra toks, kai reikia statyti visiškai
naują gamyklą (pavyzdys – neseniai pradėta plėtoti stipriųjų eutektinių tirpalų gamyba).
Medienos biomasės šalutinių srautų naudojimas biologinio perdirbimo tikslais – tik vienas kuriamų labai įvairių
biomasės panaudojimo būdų pavyzdys. Labai svarbu
išsiaiškinti, kaip būtų galima pasiekti masto ekonomiją
ir ar gamybos sąlygos leidžia tinkamai, tvariai gaminti
biologinius produktus ir biodegalus. Integruotos maisto
produktų ir energijos gamybos sistemos gali padėti optimizuoti žemės naudojimą ir padidinti biomasės naudojimą energijai gaminti (pvz., naudojant nedidelius
biodujų gamybos įrenginius).
Biomasės žaliavų sudėtis, t. y. santykiniai celiuliozės,
hemiceliuliozės, lignino, krakmolo, trigliceridų ir baltymų
kiekiai, gali būti nevienoda. Vykdant biologinio perdirbimo veiklą glaudžiai susijusiose lignoceliuliozės perdirbimo gamyklose, pirmiausia atsižvelgiama į šių sudėtinių
medžiagų kiekį ir įvairių (šiluminei ir elektros) energijai
gaminti naudojamų žaliavų energinę vertę. Tokios biologinio perdirbimo įmonės taip pat gamina įvairius
produktus, pvz., briketus, biodujas, pažangiuosius biodegalus, platformines chemines medžiagas, pridėtinę
vertę turinčias chemines medžiagas, dideliais kiekiais
perduodamas chemines medžiagas, polimerus, vaistinius preparatus ir kitas didelės vertės medžiagas. Konversijos technologijos gali būti grindžiamos cheminiais
termomechaniniais (CTMP), sulfatiniais arba sulfitiniais
procesais. Tačiau konversijos technologijos gali būti grindžiamos ir mažiau energijai imliais perdirbimo būdais,
pvz., įvairiomis temperatūros sąlygomis atliekamu ekstrahavimu organiniais tirpikliais, naudojant virškritinę
arba katalizinę takiąją terpę (37). Atsižvelgiant į tai, kokius
produktus norima gauti, gali būti taikomi įvairūs konversijos procesai, o nuolat vykstant technologinei plėtrai gali būti sukurta naudingų pažangių technologijų,
(37)
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GR2018: 2-butanolis ir acetonas kaip tirpikliai ir natrio hidroksidas kaip
katalizatorius.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
susijusių su įvairių produktų gamyba iš medienos biomasės liekanų.
Nestabiliam, rinkos veikiamam bioekonomikos verslui
itin naudingi patys dinamiškiausi ir patikimiausi procesai,
kuriuos taikant gaminami įvairūs produktai. Visų pirma
nuolat kinta sausumos transporto ir aviacinių biodegalų
rinkos. Šiuos pokyčius lemia spartėjantis perėjimas prie
elektrinių transporto priemonių naudojimo sausumos
transporto srityje ir prie žemės ūkio kilmės biodujų naudojimo (pvz., biodujos gaminamos apdorojant žemės
ūkio atliekas), taip pat – susirūpinimas dėl biodujų ir kitų
šaltinių tvarumo. Nuo 2021 m. šis susirūpinimas turėtų
mažėti – iš dalies dėl to, kad bus taikomi nauji miško kilmės biomasės tvarumo kriterijai. Nors aviacijos pramonei Paryžiaus susitarimas netaikomas, ši pramonė taip
pat įsipareigojo 2020 m. kai kuriose aviacijos veiklos srityse pereiti prie biodegalų.

© apimages, lily

Dabar pagrindinis veiksnys, skatinantis vystyti biologinio
perdirbimo įmones, yra biodegalų paklausa, o gaminant
biodegalus kaip gretutiniai produktai taip pat gaminamos biologinės kilmės cheminės ir kitokios medžiagos,
teikiančios papildomą ekonominę naudą. Tačiau tokia
padėtis gali pasikeisti – gali būti pradėta gaminti daugiau
biologinių medžiagų, pirmiausia – jei, atsižvelgiant į konkretų reikalavimą, pateiktą pasiūlyme dėl plastikų strategijos įtraukimo į ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą,
bus gaminama daugiau biologiškai skaidžių bioplastikų.
Kai kurie galutiniai biologinio perdirbimo produktai, pvz.,
biovandenilis, taip pat gali būti naudojami kaip energijos
nešikliai ir kaip svarbios pagalbinės cheminės medžiagos, pvz., anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo
technologijų srityje. Tas pats pasakytina apie bioetileną

ir biopropileną, gaunamus gaminant bioetanolį, ir apie
biologinės kilmės tepalus ir paviršiaus apdailos medžiagas, gaunamas gaminant biodyzeliną.
Kitos pagrindinės biologinio perdirbimo įmonių inovacijos yra susijusios su technologine pažanga lignino frakcionavimo ir efektyvaus jo produkcijos srautų perdirbimo
srityje. Gali būti taikomos tradiciniais cheminiais procesais arba atsirandančiais naujais atskyrimo ultragarsu ir
mikrobangomis metodais grindžiamos technologijos.
Jos suteikia galimybę greičiau, efektyviau naudojant
išteklius iš medienos išskirti celiuliozę, hemizeliuliozę ir
ligniną.
Plaušienos ir popieriaus gamyboje diegiamos didelės
naujovės, susijusios su našesniu hemiceliuliozės ir lignino
panaudojimu. Iš hemiceliuliozės gaunamos pagrindinės
sudedamosios dalys, reikalingos biodegalams ir plastikams, pvz., polietilenui ir polipropilenui gaminti, o lignino
frakcionavimo pagrindu gaminamos aromatinės cheminės medžiagos. Taip atsiranda galimybė panaudoti šias
medžiagas labai įvairioms reikmėms: anglies pluoštus
– automobilių, orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje, poliuretano klijus arba putas – medienos statybinių medžiagų
ir automobilių pramonėje, biologinės kilmės lipniąsias
medžiagas – įvairiose pramonės šakose, lignino kilmės
sudedamąsias dalis – fenoliui ir kitoms aromatinėms
cheminėms medžiagoms, naudojamoms chemijos, pesticidų, polimerų ir vaistų pramonėje, gaminti.
Siekdamas padėti atsisakyti iškastinių žaliavų naudojimu
grindžiamos ekonomikos, biologinio perdirbimo įmonių
tinklas, naudodamas įvairias žaliavas, stambius ekonomikos segmentus veiksmingai aprūpina energijos nešikliais
ir medžiagomis. Tai daroma gaminant tas pačias chemines medžiagas (kaip pakaitalą) arba naudojant kitokias
medžiagas (ne kaip pakaitalą), pasižyminčias tokiomis
pat funkcinėmis galimybėmis. Lignino frakcionavimas
taip pat suteikia naujų galimybių kurti naujas organines
chemines medžiagas, kurių aplinkosauginis pėdsakas
būtų mažesnis, palyginti su dabartinėmis cheminėmis
medžiagomis.
Kitame skirsnyje pagal platformas (žaliavos / cheminės
medžiagos / produktai) nurodytos skirtingos biologinio
perdirbimo įmonių rūšys. Kaip jau minėta, daugelis iš
toliau pateiktų pavyzdžių gali būti integruojami į esamas
medienos biomasės perdirbimu grindžiamas gamybos
sistemas.
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9 pav. Tinklas, kuriame derinamos alternatyvios biologinio perdirbimo sistemos (38)

Organinės
liekanos ir kita

Krakmolingi
augalai

Žolė

Grūdai
Atskyrimas

Cukriniai
augalai

Lignoceliulioziniai
augalai

Lignoceliuliozinės
liekanos

Šiaudai

Frakcionavimas ir
(arba) presavimas

Aliejiniai
augalai

Jūros
biomasė

Alyvos kilmės
liekanos

Šiaudai

Išankstinis
apdorojimas

Presavimas
/ ardymas

Ligninas
Dujinimas

Plaušų atskyrimas

Natūralūs syvai

Alyva

Pirolizė, hidroterminis
apdorojimas
Hidrolizė

Sintezės dujos
Išgavimas

Anaerobinis
skaidymas

Pirolizės skystis

Pentozės

Heksozės

Vandens–dujų
poslinkis

Biodujos

Atskyrimas

Elektra ir
šiluma

Metano išgavimas
Cheminis
apdorojimas

Garo
riformingas

Fermentacija

Esterifikacija

Cheminis
apdorojimas
Vandens
elektrolizė

Legenda
Cheminis procesas

Cheminė reakcija
Termocheminis procesas

Mechaninis / fizinis procesas

Platforma
Medžiaginiai
produktai

Biocheminiai procesai

Biologinės
medžiagos

Biometanas
Energetiniai produktai

Biologinio perdirbimo procesų ryšys

(38)

Trąša

Cheminės medžiagos
ir statybiniai blokai
Bio-H2

Sintetiniai biodegalai
(FT, DME...)

Bioetanolis

Polimerai ir gumos

Glicerinas

Maistas

Elektra ir šiluma

Pašarai

Biodyzelinas

Cherubini, F. ir kiti, 2009 m., Toward a common classification approach for
biorefinery systems („Biologinio perdirbimo sistemų bendro klasifikavimo
metodo link“), Bio-fuels, Bioproducts and Biorefining, p. 534–546

3.1. Hemiceliuliozės naudojimas cheminėms
medžiagoms ir biodegalams gaminti
Cheminių medžiagų ir biodegalų gamyba
iš hemiceliuliozės – didelės pridėtinės
vertės kūrimas naudojant atliekas
Pavadinimas:
„Danisco“, „Kotka mills“,
„Lenzing“

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Austrija, Suomija

Finansavimas:
privatus

Spygliuočių ir lapuočių medienos plaušienos gamybos
šalutiniuose srautuose yra daug hemiceliuliozės ir lignino.
Hemiceliuliozę atskyrus nuo kitų medienos sudedamųjų
dalių, ją galima toliau perdirbti, pvz., fermentacijos būdu
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Cheminė
reakcija

Cheminė reakcija

H2

Žaliava

Hidrinimas / cheminis
apdorojimas

gaminti etanolį arba kitas chemines medžiagas, o vėliau
– kitus biologinius produktus. Nuo šių prekių arba „pašalinių“ cheminių medžiagų kainos pasaulinėje ir regioninėse rinkose priklauso, kokie produktai bus gaminami
konkrečiomis rinkos aplinkybėmis, pirmiausia – nuolatinės tirpiosios plaušienos gamybos srityje.
Hemiceliuliozę galima išgauti iš lapuočių (pvz., plačialapių medžių) medienos plaušienos gamybos šalutinių
srautų. Vienas iš produktų, kurie gali būti gaminami iš
hemiceliuliozės, yra ksilitolis – labai įvairioms reikmėms,
įskaitant „sveikus saldainius“, naudojamas maisto priedas.
Įrodyta, kad ksilitolis padeda išvengti ėduonies. Ksilitolis
gaminamas iš ksilozės – natūraliai susidarančios pentozės, gaunamos iš hemiceliuliozės dalies, kurios sudėtyje
yra daug ksilano. Viena didžiausių ksilozės gamyklų priklauso įmonei „Lenzing“ – čia iš medienos biomasės
gaminami tekstilės produktai. Ksilozei gaminti naudojami
viskozinio tekstilės pluošto gamybos šalutiniai srautai.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Tolesnis ksilozės perdirbimas į ksilitolį vykdomas Europoje
– „Danisco“ (Austrija) ir „Kotkamills“ (Suomija) gamyklose.
Iš medienos plaušienos gamybos šalutinių srautų gaminamo ksilitolio anglies pėdsakas yra gerokai mažesnis
nei šiuo tikslu kaip žaliavą naudojant (paprastųjų) kukurūzų burbuoles, be to, palyginti su tradiciniais procesais,
sunaudojama 90 proc. mažiau energijos ir medžiagų.
Etanolio naudojimas biologiniams degalams gaminti
Pavadinimas:
„Leaders of Sustainable
Bio-fuels“

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Europa

Finansavimas:
privatus

Daugybė Europos biologinio perdirbimo įmonių gamina
biodegalus, naudodamos žemės ūkio ir kitokias liekanas,
pvz., medienos biomasės plaušienos gamybos šalutinius
srautus, ir taikydamos hemiceliuliozės fermentavimą
(daugiausia – etanoliui gaminti). Taigi šios biologinio perdirbimo įmonės tik retais atvejais perdirba biomasę į kitas
chemines medžiagas. Tokiu būdu gaminant biodegalus,
sausumos transportui naudojamas iškastinis kuras gali
būti pakeičiamas bioetanoliu. Tačiau tokiu būdu gaminami biologinės kilmės aviaciniai degalai dar nėra plačiai
parduodami, nes dar neišspręstos problemos, susijusios
su jų bendrosiomis charakteristikomis (39). Nepaisant to,
visų šių biodegalų gamybos tikslas – pakeisti importuojamus iš iškastinių žaliavų pagamintus degalus ir Europos
Sąjungoje paskatinti regioninę gamybą.
Daugiau apie tai:
http://www.sustainablebiofuelsleaders.com/wordpress/

alyvos perdirbimo pramonė sėkmingai veikia pasinaudodama pramonės simbioze su plaušienos gamyklomis
– iš šių gamyklų gauna neapdorotą talo alyvą ir neapdorotą sulfatinį terpentiną ir šias medžiagas, kaip žaliavas,
panaudoja savo biologinio perdirbimo įmonėse. Neapdorota talo alyva ir neapdorotas sulfatinis terpentinas
perdirbami į novatoriškas, funkcionalias ir tvarias pušies
kilmės chemines medžiagas, pvz., natūralias kanifolijas,
riebalų rūgštis ir jų produktus (40). Tokiam perdirbimui
būdingas mažas anglies pėdsakas. Pušies kilmės cheminių medžiagų gamybos verslas turi dideles galimybes
kurti tvarią vertę ir skatina darbo vietų kūrimą bei ekonomikos augimą (41).
Neapdorota talo alyva: žaliava, suteikianti
galimybę kurti didelę pridėtinę vertę ir gaminti
tvarias biologinės kilmės chemines medžiagas
„Kraton Corporation“ („Kraton“) gali pasigirti turtingu
paveldu. Beveik prieš šimtmetį pastačiusi gamyklą Sandarnėje (Švedija), ji pirmoji pradėjo iš neapdorotos talo
alyvos ir neapdoroto sulfatinio terpentino gaminti biologinės kilmės chemines medžiagas. Šiandien „Kraton“ yra
didžiausius neapdorotos talo alyvos distiliavimo pajėgumus turinti įmonė, kurianti, gaminanti ir parduodanti
biologinės kilmės chemines medžiagas, padedančias
gerinti žmonių gyvenimą ir užtikrinti labai vertingą bei
tvarų ribotų biomasės išteklių naudojimą. Pirmaudama
pušies kilmės cheminių medžiagų biologinio perdirbimo
srityje ir vykdydama veiklą segmente „verslas verslui“,
„Kraton“ turi klientų labai įvairiose galutinėse rinkose,
pvz., dažų, lipniųjų medžiagų, kelių tiesimo ir statybos,
padangų, tepalų ir kitose. Naudodami „Kraton“ produktus, klientai ne tokius tvarius, iškastinės kilmės išteklius
gali pakeisti labai efektyviomis, atsinaujinančiųjų išteklių
naudojimu pagrįstomis alternatyvomis, padedančiomis
didinti jų produktų kokybę, patikimumą ir tvarumą.

Neapdorota talo alyva: didelė pridėtinė
vertė ar grynas pelnas?

Daugelio „Kraton“ produktų biologinė kilmė yra sertifikuota nepriklausomų institucijų pagal ES standartą EN
16785-1 (42). Šie produktai suteikia galimybę kurti visuomenei skirtus mažo anglies dioksido kiekio technologijomis grindžiamus sprendimus, palengvina žiedinės
ekonomikos kūrimą ir padeda klientams gerinti tvarumo
rodiklius, todėl padeda siekti tvarumo tikslų.

Pavadinimas:
„Kraton“

Dalyviai:
viešoji įmonė

Daugiau apie tai: www.kraton.com ir www.
biobasedcontent.eu

Šalis:
Nyderlandai

Finansavimas:
viešasis

(40)

Franklin Associates, Greenhouse gas and energy Life Cycle Assessment (LCA)
of pine chemicals derived from CTO and their substitutes („Iš neapdorotos
talo alyvos ir jos pakaitalų gaminamų pušies kilmės cheminių medžiagų
išskiriamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir tų medžiagų energijos
gyvavimo ciklo analizė“), 2013m. rugpjūčio 30 d.

(41)

Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology
UMSICHT: Analysis Of The European Crude Tall Oil Industry — Environmental
Impact, Socio-Economic Value & Downstream Potential („Europos neapdorotos talo alyvos pramonės analizė. Poveikis aplinkai, socialinės ir ekonominė vertės kūrimo ir tolesnio panaudojimo galimybės“. Oberhauser,
2016 m. gegužės 11 d.

(42)

https://www.en-standard.eu/csn-en-16785-1-bio-based-products-bio-based-content-part-1-determination-of-the-bio-based-content-using-theradiocarbon-analysis-and-elemental-analysis-2/

3.2. Talo alyvos naudojimas cheminėms
medžiagoms ir biodegalams gaminti

Iš kraftplaušienos, kaip plaušienos ir popieriaus pramonėje susidarančio šalutinio srauto, išgaunant neapdorotą
talo alyvą ir neapdorotą sulfatinį terpentiną, nuo XX a.
pradžios gaunamos žaliavos, iš kurių galima gaminti biologinės kilmės chemines medžiagas. Neapdorotos talo
(39)

https://blog.alaskaair.com/alaska-airlines/news/nara-flight/
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3.3. Lignino naudojimas cheminėms medžiagoms
ir biologiniams produktams gaminti
Ligninas – netolimos ateities lobis?
Pavadinimas:
„Borregaard“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Norvegija

Finansavimas:
privatus

Kaip jau minėta įvade, tradiciniai plaušienos gamybos
procesai plėtojami juos papildant tolesnėmis perdirbimo
grandimis, taip siekiant užtikrinti efektyvų tų procesų
įvairių šalutinių srautų panaudojimą ir tik iš biologinių
žaliavų gaminti aromatines ir nearomatines chemines ir
kitokias medžiagas. Visų pirma, efektyvus lignino išgavimas iš lignoceliuliozės, likusios sulfatinėse išvirose, kaip
plaušienos gamybos liekanose, arba iš lignosulfonatų (jei
taikomas sulfitinis procesas), prieš tai atlikus kelis išankstinio apdorojimo procesus ir frakcionavimą, suteikia visiškai naują galimybę gaminti biologinės kilmės chemines
medžiagas. Šias biologines medžiagas greitai bus galima
naudoti daugeliui produktų, kurie dabar gaminami iš
iškastinės kilmės medžiagų, pakeisti.
Sulfitinis procesas. Lignosulfonatų naudojimas
įvairiems produktams gaminti
Dėl ilgalaikės patirties gaminant įvairias chemines medžiagas iš šalutinių srautų, gaunamų gaminant eglės medienos
sulfitinę plaušieną, įmonė „Boregaard“ laikoma visų biologinio perdirbimo įmonių pradininke. Ši įmonė taiko tirpiosios plaušienos gamybos technologijas ir daug išteklių
skiria moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, todėl
įvairiuose sektoriuose gali naudingai derinti vadinamąsias ardomąsias inovacijas. Vienas iš pavyzdžių – „Exilva“,
mikropluošto celiuliozė, pagerinanti sudėtinių medžiagų,
pvz., lipniųjų medžiagų, dangų ir cemento, savybes. Pavyzdžiui, šios medžiagos įdėjus į herbicidus, sustiprinimas jų
poveikis ir sumažinamas reikalingas jų kiekis.
Be to, „Borregaard“ sukūrė lignino frakcionavimo technologiją, suteikusią galimybę jai vienintelei pasaulyje iš
medienos gaminti vaniliną (natūralios vanilės pakaitalą),
taip pat – įvairioms reikmėms skirtus lignosulfatus.
Daugiau apie tai:
https://www.borregaard.com/
Kraftplaušienos gamyba. Lignino
naudojimu grindžiamos cheminių medžiagų
gamybos platformos kūrimas
Pavadinimas:
„Stora Enso“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Suomija, Švedija

Finansavimas:
privatus
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Šiandien jau galima efektyviai panaudoti lignoceliuliozės biomasę, visų pirma – lignino kilmės cheminėms
medžiagoms gaminti, numatant jas panaudoti reikmėms,
kurioms dabar naudojamos iškastinės kilmės medžiagos.
Pavyzdžiui, lignino kilmės cheminės medžiagos galėtų
būti naudojamos specialiųjų cheminių medžiagų gamybos, statybos, asmeninės priežiūros produktų ir maisto
pramonėje.
Įmonės „Stora Enso“ sukurtas biologinės kilmės ligninas
„Lineo™“ yra iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamas naftos kilmės fenolinių medžiagų pakaitalas, dominantis įmones, ieškančias tvaresnių, biologinių alternatyvų, kurias
būtų galima naudoti dervoms surišti įvairiuose medienos
produktuose. Ligninas – netoksiška žaliava, todėl jį galima
panaudoti norint sukurti saugesnes dervas, skirtas klijuotinei fanerai, orientuotų skiedrantų plokštėms (OSB),
sluoksninei lukštų medienai (LVL), popieriaus laminavimo
ir izoliavimo medžiagoms. Naudojant tokias dervas, statyba iš medžio ir kitokie medienos apdirbimo pramonėje
taikomi naudojimo būdai tampa „žiediškesni“, nes tokiomis dervomis apdorotą medieną lengviau perdirbti.
Šiuo ir kitais lignino produktais gali būti pakeičiamas iškastinės kilmės fenolis. Be to, šiuo metu tiriama galimybė šią
labai universalią medžiagą panaudoti daugeliui kitų reikmių, pvz., anglies pluoštams gaminti ir energijai kaupti.
Daugiau apie tai: http://www.storaenso.com/
Ekonomiškai efektyvūs, labai stiprūs ir itin
lengvi lignino kilmės anglies pluoštai
Pavadinimas:
„GreenLight Project“

Dalyviai:
mokslinių tyrimų
institutai, privačios
įmonės

Šalis:
Švedija, Vokietija, Italija,
Jungtinė Karalystė

Finansavimas:
pagal programą
„Horizontas 2020“

Transporto priemonių masės mažinimas – vienas pagrindinių veiksnių, nuo kurių priklausys, ar automobilių pramonėje pavyks įgyvendinti būsimus ES CO2 išmetimo
mažinimo tikslus. Kaip lengvasvorė medžiaga pradėtas naudoti anglies pluoštu sustiprintas plastikas, taip`
pakeičiant ir (arba) papildant kai kuriuos iš esamų plieno
ir aliuminio naudojimo būdų. Tačiau šiandien anglies
pluošto gamyba grindžiama poliakrilnitrilo (PAN) – naftos kilmės medžiagos, kuri yra ne tik labai brangi, bet ir
tiekiama iš ES nepriklausančių valstybių – naudojimu. Be
to, automobiliuose naudojant daugiau anglies pluošto,
nebus pasiektas ES tikslas pereiti nuo iškastinių žaliavų
naudojimu grindžiamos ekonomikos prie mažo anglies
dioksido kiekio bioekonomikos.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Dėl to automobilių pramonei prireikė pigesnio, prastesnės kokybės anglies pluošto, kuris leistų patenkinti
įprastų keleivinių automobilių komponentų poreikį.
Gaminant kraftplaušieną gaunamas ligninas yra tvarus,
gausus ir ekonomiškai efektyvus galimo naujo anglies
pluošto pirmtako šaltinis. Ligninas gali būti tiekiamas
kaip šaltinį naudojant Europos plaušienos ir popieriaus
pramonės šalutinius srautus, taip gaunant papildomų
pajamų, kurios, atsižvelgiant į spausdinamojo ir rašomojo popieriaus paklausos mažėjimą Europos Sąjungoje,
yra labai svarbios. Radus naudingų lignino panaudojimo
būdų, pvz., anglies pluoštui gaminti, galėtų atsirasti
naujų galimybių vystyti verslą ir kurti naujas darbo vietas
– taip pat kaimo vietovėse, kur yra įsisteigę daug plaušienos gamyklų.
Lignino kilmės anglies pluoštai pasižymi puikiomis savybėmis ir yra tinkami naudoti įvairioms reikmėms. Apskaičiuota, kad anglies pluoštams, kuriuos būtų galima
panaudoti automobiliuose, kiekvieną iš jų padarant
600 kg lengvesnį nei dabar, pagaminti reikėtų nedidelės įprastos kraftplaušienos gamyklos produkcijos dalies
(apie 650 tūkst. tonų per metus). Taip būtų galima sutaupyti labai daug medžiagų ir energijos – tiek gaminant
tradicines, tiek elektrines transporto priemones, nes dėl
mažesnės masės būtų sustiprintas poveikis, kurį daro
biodegalų naudojimas.
Lignino kilmės anglies pluoštas kol kas dar tik kuriamas
laboratorijoje. Dabar pagrindinis uždavinys – užtikrinti
tokias medžiagos savybes, kurios atitiktų aukštos kokybės produktui keliamus reikalavimus. Sukūrus naują
technologiją ir ją pradėjus taikyti komercinėje veikloje,
būtų galima gaminti ligniną, kuris pasižymėtų naujomis savybėmis, būtų grynesnis ir būtų gaminamas
darant mažesnį poveikį plaušienos gamyklos procesams.
Norima užtikrinti reikiamas kraftinio lignino savybes dar
lignino išgavimo etape ir pritaikyti ligniną konkrečioms
automobilių pramonės reikmėms. Projekte „GreenLight“
dalyvaujantis konsorciumas turi visą vertės grandinę,
reikalingą tam, kad būtų galima sukurti tokį naują biologinės kilmės, atsinaujinančio pobūdžio, ekonomiškai
perspektyvų anglies pluošto pirmtaką, kuris būtų gaminamas Europoje, naudojant Europoje turimas žaliavas.
Daugiau apie tai: https://greenlight-project.eu/

3.4. Bioalyvos gamyba
Komercinė bioalyvos gamyba taikant
greitosios pirolizės technologiją
Pavadinimas:
„Fortum“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
privatus ir valstybinis

2014 m. įmonė „Fortum“ užsakė pastatyti bioalyvos
gamyklą, kuri būtų integruota į Joensū miesto (Suomija)
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sistemą. Ši
greitosios pirolizės technologiją taikanti bioalyvos gamykla – pirmoji tokia pramoninio masto gamykla pasaulyje.
Ši integruota gamykla gamina elektrą, tiekiamą nacionaliniam tinklui, šilumą, tiekiamą miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklui, ir atsinaujinančiųjų išteklių kilmės
bioalyvą, skirtą parduoti rinkoje.
Gamykla suprojektuota pagaminti 50 tūkst. tonų bioalyvos per metus, tam naudojant medienos kilmės žaliavas, pvz., miško liekanas, medžio skiedras ir pjuvenas. Ši
metinė produkcija leidžia patenkinti apie 10 tūkst. namų
ūkių šildymo poreikius. Be bioalyvos, pirolizės proceso
metu taip pat pagaminami tokie gretutiniai produktai
kaip nesikondensuojančios dujos ir medžio anglis, naudojami energijai (elektrai ir šilumai) gaminti didelio efektyvumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos
katile.
Bioalyva „Fortum Otso®“ gali būti naudojama kaip mazutas ir dyzelinių krosnių kuras šiluminėse jėgainėse arba
pramoninio garo gamyboje. Energijai gaminti naudojant biolyvą, o ne mazutą, grynasis išmetamas šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekis sumažinamas daugiau kaip
90 proc. Ateityje bioalyva taip pat galės būti naudojama
kaip įvairių biologinės kilmės cheminių medžiagų arba
transporto degalų gamybos žaliava. „Fortum“ naudoja
bioalyvą Espo ir Joensū miestuose (Suomija) veikiančiose
šiluminėse jėgainėse.
Taikant greitosios pirolizės technologiją, medienos biomasė greitai pakaitinama bedeguonėje aplinkoje. Dėl
tokio kaitinimo iš biomasės išsiskiria dujos, kurios paskui
kondensuojamos į alyvą. „Fortum“ investavo apie 30 mln.
eurų į savo bioalyvos gamyklą ir savo šiluminių jėgainių
modifikavimo darbus; šiam projektui skirta apie 8 mln.
eurų vyriausybės investicinių subsidijų. Šią naują technologiją ir jos koncepciją kartu kūrė „Forum“, „Valmet“, UPM
ir VTT (Suomijos mokslinių tyrimų centras). Moksliniai
tyrimai buvo atlikti pagal TEKES – Suomijos technologijų
ir inovacijų agentūros – biologinio perdirbimo programą.
Kad galėtų prekiauti bioalyva, kaip anglies dioksido neišmetančiais degalais, visi Suomijos bioalyvos gamintojai privalo turėti tvarumo užtikrinimo sistemą. 2014 m.
nacionalinė institucija – Suomijos energetikos institucija
– patvirtino pirolize grindžiamos alyvos gamybos, vykdomos Joensū kogeneracinėje jėgainėje, tvarumo užtikrinimo sistemą. Dėl atitikties pažymėtina, kad ši institucija
laikosi Direktyvos 2009/28/ES (Atsinaujinančiųjų išteklių
energijos direktyva) nurodymų.
Daugiau apie tai:
https://www.fortum.com/about-us/our-company/
our-energy-production/our-power-plants/
joensuu-chp-plant
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3.5. Bioplastikai ir biologiniai
kompoziciniai produktai
Stiklo pluoštu sustiprinta skaidi polilaktinė
rūgštis (PLA), kompostuojant skylanti
į nekenksmingus mineralus
Pavadinimas:
„Arctic Biomaterials Oy“

Dalyviai:
privati įmonė

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
privatus

Biologinės kilmės polimerai, dervos ir plastikai gali būti
gaminami iš medienos biomasės. Jie gali būti tokie pat,
kaip gaminami iš iškastinio kuro, ir nenaudingi aplinkai.
Tačiau jie gali būti ir kitokie, pvz., kaip polilaktinė rūgštis
(PLA), kuri yra visiškai biologiškai skaidi, skaidri ir atitinka
ES reikalavimus, pvz., keliamus medžiagoms, besiliečiančioms su maistu.
Poreikis iškastinės kilmės medžiagas, visų pirma – plastikus, pakeisti biologinėmis medžiagoms yra labai didelis.
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Tačiau plastikų ir kompozicinių produktų pakeitimas biologinėmis medžiagomis yra sudėtingas uždavinys, nes
biologinių medžiagų paprastai negalima apdoroti aukštoje temperatūroje.
Įmonė „Arctic Biomaterials“ gamina bioplastikus ir
biologinius kompozicinius produktus. Ji sukūrė ekologišką, alternatyvų kompozicinį produktą, tinkamą
naudoti sudėtingoms techninėms reikmėms. Įmonė
iš PLA polimerų gamina biologiškai skaidų plastiką,
sustiprindama jį skaidžiais stiklo pluoštais. Formulė
šiek tiek keičiama atsižvelgiant į numatomą naudojimo būdą, medžiaga gali būti apdorojama iki 165 °C
temperatūroje. Palyginti su iškastinių žaliavų produktais, anglies pėdsaką galima sumažinti net 60–80 proc.
Ši biologinė kompozicinė medžiaga gali būti kompostuojama arba skaidoma į pieno rūgštis ir pakartotinai
panaudojama kaip žaliava; šią medžiagą sertifikavo
DIN CERTCO. 2018 m. gegužės mėn. vykusioje 11-oje
tarptautinėje konferencijoje biologinių medžiagų
klausimais ši medžiaga gavo inovacijų apdovanojimą
– paskelbta metų biologine medžiaga.
Daugiau apie tai: https://abmcomposite.com/

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai

4. Technologinė pažanga
Kaip minėta pirmesniuose skirsniuose, norint patobulinti
pakopinį medienos biomasės naudojimą, būtina daryti
įvairiapusišką pažangą technologijų srityje. Svarbiausi
technologiniai laimėjimai būtų ne gamybos procesų skaitmeninimas, o didžiulių informacijos srautų, susijusių su
medienos biomasės ypatybėmis ir savybėmis, valdymo
– pradedant miškais ir baigiant lentpjūvėmis bei kitomis
tolesnio perdirbimo pramonės šakomis – tobulinimas.
Įgyvendinant šiuos didelių duomenų rinkinių naudojimu
grindžiamus projektus, taip pat pasitelkiamos palydovinės arba bepiločių orlaivių naudojimu pagrįstos technologijos, kuriomis miškų savininkams per jų išmaniuosius
telefonus teikiama informacija apie jų miškus, įskaitant
patarimus dėl miškotvarkos priemonių.

© Kolosov - Fotolia

Kitos inovacijos susijusios su dirbtiniu intelektu ir jutiklinėmis technologijomis, padedančioms optimizuoti
lentpjūvių ir plokščių gamybos operacijas, pvz., teikiant
informaciją apie atvežamos medienos tipus ir rūšis. Lazerinio matavimo sistemos tapo tikslesnės; taikant tokias
sistemas, perdirbimas vyksta greičiau. Tas pats pasakytina apie atliekų surinkimo sistemas: šioje srityje technologijų pažanga padeda optimizuoti surinkimo dažnumą
ir medžiagų rūšiavimą.
Labai sparčiai vyksta technologinė plėtra, susijusi su
medienos biomasės panaudojimu gyvenamajam būstui
šildyti taikant novatoriškas krosnių ir katilų technologijas.
4.1. Dideli duomenų rinkiniai: paslaugos
visiems vertės grandinės dalyviams
Medienos tiekimas perdirbimui ir didžiausią
vertę turinčių galutinių produktų gamybai
Pavadinimas:
„Metsähallitus“

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
valstybės biudžetas

Pagrindiniai įmonės „Metsähallitus“ tiekiamos medienos pirkėjai yra lentpjūvės, klijuotinės faneros gamyklos,
plaušienos ir popieriaus pramonės įmonės, energijos iš
medienos gamintojai. Pjautinių rąstų, plaušinės medienos ir energijai gaminti naudojamos medienos kainos
yra skirtingos ir priklauso nuo parduodamų produktų
ir jų perdirbimo pelningumo. Vidutinės kainos, kurias
gauna visi miškų savininkai, skelbiamos reguliariai atnaujinamoje viešojoje statistikoje ir išskaidomos pagal šalies
geografinius regionus.
Dėl taikomų modernių tyrimo ir matavimo metodų ir
valstybinių miškų srityje naudojamos geografinės informacinės sistemos (GIS) informacija apie miško išteklius
dabar tvarkoma geriau. Taip užtikrinamas modernaus,
duomenimis pagrįsto miškotvarkos planavimo metodo
taikymas. Remdamiesi naujausia informacija apie planuojamų miško medynų rezervą ir galimą pasiūlą, miškų
savininkai gali planuoti medienos pardavimą. Taikant
dalyvaujamojo planavimo procesą, į kurį įtraukiamos
kelios suinteresuotosios šalys (pvz., miškų savininkai,
su mišku susijusios pramonės šakos, regioninė ir nacionalinė valdžia, visuomenė ir t. t.), regioniniuose gamtos
išteklių planuose apskaičiuojamos ir nustatomos tvarios
iškirstino kiekio ribos.
Prekyba pjautiniais rąstais, plaušine mediena ir energijai gaminti skirta mediena vykdoma centralizuotai,
naudojant išsamią informaciją apie dabartinę ir prognozuojamą tų kokybės kategorijų medienos paklausą atitinkamose rinkose ir planuojamų miško medynų rezerve
esantį medienos kiekį. Planuojamų miško medynų rezervas, prekyba, kirtimas ir transportavimo pajėgumai optimizuojami centralizuotai, taip siekiant gauti kuo didesnę
bendrąją pelno maržą. Atskirų medžių pjaustymas į skirtingų kokybės kategorijų medieną vienu metu atsižvelgiant į kelių klientų poreikius optimizuojamas dar miške.
Geriau valdant visą procesą – nuo miškotvarkos planavimo iki medienos pristatymo klientams – valstybinių
miškų srityje vykdoma miškininkystės veikla tapo pelningesnė. Mediena, kaip žaliava, gali būti panaudojama pačiu vertingiausiu būdu. Dėl šiuo metu vykdomo
informacijos šaltinių, kuriais remiantis miškotvarkos
planavimo srityje ekonomiškai efektyviai įvertinamos
medienos kokybės kategorijos, tobulinimo visa procedūra taps dar veiksmingesnė.

Dalyviai:
valstybinė miškų ūkio
organizacija
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Projekto tikslas – sukurti, pritaikyti prie konkrečių poreikių ir išbandyti pažangius didelių duomenų rinkinių naudojimu pagrįstus sprendimus, kuriais būtų padidintas
našumas ir sumažintas neigiamas poveikis aplinkai (pvz.,
susijęs su dirvožemiu, vandeniu ir degalų sąnaudomis).
Tikimasi, kad taip Europoje bus padidintas augančios
bioekonomikos efektyvumas, našumas ir tvarumas.

Su mišku susijusiam sektoriui skirta didelių
duomenų rinkinių naudojimu pagrįsta sistema
Pavadinimas:
projektas „Efforte“

Dalyviai:
mokslinių tyrimų
institutai, privačios
įmonės, nacionalinės
miškininkystės tarnybos,
darbo asociacijos

Šalis:
Suomija, Prancūzija,
Švedija, Jungtinė
Karalystė, Šveicarija

Finansavimas:
pagal programą
„Horizontas 2020“

Įvairūs duomenys, gaunami įvairiose su mišku susijusio
sektoriaus vertės grandinės dalyse, labai dažnai nėra
kaupiami į vieną visumą, nors techniškai ir būtų galima
tai daryti. To nedaroma dėl daugybės priežasčių – viena
iš galimų pagrindinių priežasčių yra nacionalinių institucijų keitimosi duomenimis administraciniai apribojimai.
Nesant bendros duomenų sistemos, nėra galimybės
efektyviau panaudoti duomenis. Be to, dėl tokios padėties neatsiranda naujų verslo galimybių įvairiems partneriams, vykdantiems veiklą senose arba naujose vertės
grandinėse. Neužtikrinama optimalaus medienos išteklių
mobilizavimo, nes miškų savininkai negauna informacijos laiku arba neturi reikiamos informacijos apie rinkos
padėtį ir padėtį jų pačių miškuose. Jeigu informacija
apie visą su mišku susijusį sektorių būtų valdoma geriau,
miškų savininkai galėtų laiku priimti sprendimus ir atitinkamai planuoti savo veiklą.
Projektu EFFORTE, finansuojamu pagal programą „Horizontas 2020“, siekiama sujungti įvairiuose šaltiniuose
esančius duomenis ir sukurti naują platformą paslaugoms teikti. Taip miškų savininkams ir valdžios institucijoms bus padedama tiksliau planuoti ir tvarkyti miškus,
taip pat bus pagerintas medienos išteklių mobilizavimas
ir medienos tiekimas pramonei.
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Turint išsamesnių žinių, taikant geresnius metodus ir
pasinaudojant technologine pažanga, taip pat geriau
perduodant informaciją ir duomenis iš įvairių šaltinių,
padidės visų sistemos naudotojų veiklos efektyvumas.
Nors didelių duomenų rinkinių šaltiniai prieinami jau
kelerius metus, tik visai neseniai pradėta naudotis visomis
jų teikiamomis galimybėmis. Tai padaryti buvo galima
dėl aparatinės įrangos, duomenų siuntimo ir jungimo
galimybių, leidusių kurti naujas taikomąsias programas.
Kuriant tokias didelių duomenų rinkinių naudojimu grindžiamas taikomąsias programas, labai detalūs informacijos šaltiniai derinami su praktiniais metodais, kuriais
didinamas miškotvarkos ir su ja susijusių vertės grandinių efektyvumas. Tokį didelių duomenų rinkinių panaudojimą bus nesunku išplatinti po visą ES.
Daugiau apie tai: https://www.luke.fi/efforte/news/
Elektroninių apvaliosios medienos rinkų platformos
Pavadinimas:
„MTK ry“ – centrinė
žemės ūkio produktų
gamintojų sąjunga

Dalyviai:
ne pelno organizacija,
miškų savininkai

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
netaikoma

Apvaliosios medienos pardavėjai ir pirkėjai, parduodami
arba pirkdami didelius medienos kiekius, kainos pasiūlymus vis dar labai dažnai teikia el. paštu arba faksu.
Kadangi dėl vienos medienos partijos paprastai pateikiama daug kainos pasiūlymų (10–20), naudojant rankiniu būdu tvarkomą sistemą, visiems naudotojams reikia
įdėti daug darbo ir lėčiau teikiama informacija apie pardavėjus ir pirkėjus, todėl ribojamos galimybės pardavėjams rasti tinkamus pirkėjus (ir atvirkščiai) ir panaudoti
medienos biomasę pačiu efektyviausiu būdu.
Atsižvelgiant į tokią padėtį, buvo sukurta elektroninė
apvaliosios medienos rinka. Pagrindinis tikslas, kuriuo
ji buvo kuriama, – padaryti rinką skaidresnę, o prekybą
apvaliąja mediena – efektyvesnę. Skaitmeninimas suteikia galimybę sukurti platformą, kuria galėtų naudotis ir
apvaliosios medienos pardavėjai, ir jos pirkėjai. Sistemą
iš dalies finansavo valstybė.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Elektroninė medienos rinka atvira visiems, o atskiri miškų
savininkai gali prekiauti medienos partijomis nemokamai. Tikimasi, kad ši paslauga bus naudinga ir miškų savininkams, ir apvaliosios medienos pirkėjams. Manoma,
kad, be mažesnių išlaidų, dėl elektroninės rinkos naudojimo apvaliosios medienos rinkos taps skaidresnės ir
pagerės rinkų ir su mišku susijusių pramonės šakų veikimas. Apskaičiuota, kad Suomijos apvaliosios medienos rinkose sudaromų sandorių metinės sąnaudos yra
apie 250 mln. EUR. Kadangi daugėja miško savininkų,
kurie gyvena toli nuo savo valdų, elektroninė rinka taip
pat padės paskatinti juos prekiauti apvaliąja mediena.
Be to, dėl prekybos apvaliąja mediena skaitmeninimo
gali sumažėti rankinio darbo. Apskritai sistema padėjo
efektyviau naudoti išteklius, sumažinti sąnaudas ir rinkai
pasiūlyti daugiau apvaliosios medienos. Tokią sistemą
galima nesunkiai įdiegti ir kitose šalyse, nes taikomosios
programos programavimo kalba yra universali.

Modernioje gamyboje gali būti taikomas skaitmeninimas, jutiklinės technologijos, dirbtinis intelektas ir didelės spartos kompiuterinis modeliavimas, tačiau plataus ir
efektyvaus jų taikymo galimybės skirtingose pramonės
šakose yra nevienodos. Šiose gairėse pateikta su tuo susijusių pavyzdžių. Parodyta, kaip pažangios technologijos
pradedamos taikyti keliose įmonėse ir kaip jos, atsižvelgiant į aplinkybes, vėliau gali būti panaudojamos plačiau – tame pačiame sektoriuje arba daugelyje susijusių
sektorių. Taip stiprinamas bendras konkurencingumas,
kuriamos labai kvalifikuoto darbo vietos ir naujos regioninės plėtros galimybės.
Keletas svarbiausių
pavyzdžių:

Dalyviai:
privačios įmonės

Šalis:
Suomija, Norvegija,
Kanada

Finansavimas:
netaikoma

Perdirbimo technologijų plėtra ir novatoriškų medžiagų
kūrimas yra tarpusavyje susiję dalykai. Vertinant iš istorinės perspektyvos, glaudus su mišku susijusių pramonės
šakų ir mašinų pramonės bendradarbiavimas padėjo
sparčiai tobulinti technologijas, didinti našumą ir išteklių naudojimo efektyvumą. Atsirandant daugybei naujų
technologijų, kyla iššūkis, kaip jomis pasinaudoti ir kaip
jas pritaikyti atsižvelgiant į įvairias perdirbimo sąlygas ir
poreikius.

plėtros

lentpjūvės: sparčiosios technologijos, grindžiamos
dideliu mašininės įrangos, lazerinių technologijų,
dirbtinio intelekto, kompiuterinio vaizdavimo ir
modeliavimo technologijų poreikiu (pavyzdžiai –
„Veisto“, „HewSaw“);

•

plokščių gamybos pramonė: sparčiosios technologijos, grindžiamos dideliu mašininės įrangos, lazerinių
technologijų, dirbtinio intelekto, kokybės vertinimo,
kompiuterinio vaizdavimo ir modeliavimo technologijų poreikiu (pavyzdys – „Raute“);

•

plaušienos gamybos technologijos: nuo serijinės
iki nenutrūkstamos plaušienos gamybos technologijų, užtikrinančių dinamišką gamybą („Borregaard“,
„Lenzing“, „Valmet“);

•

plaušienos gamybos technologijos: būsimos giluminių eutektinių tirpiklių ir ultragarso naudojimu grindžiamos technologijos;

•

šalutinių srautų panaudojimas: atskyrimo ir frakcionavimo technologijos („LignoBoost“, „Borregaard“);

•

šalutinių srautų panaudojimas: mikrobiologinės ir
fermentinės technologijos, padedančios maksimaliai padidinti biodegalų gamybą iš atliekų ir liekanų;

•

medienos biomasė:
technologijos.

Perdirbimo technologijų pažanga
– nuolatinis procesas
Pavadinimas:
„Hewsaw“, „Borregaard
Ligno“, „Enocell“,
„Valmet“, „LignoBoost“,
„LignoFirszt“

technologinės

•

Daugiau apie tai: https://www.mtk.fi/en_GB/

4.2. Pažangiosios perdirbimo technologijos

tokios

dujinimo

ir

kaitinimo
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5. Bendradarbiavimas – būtina sąlyga,
norint išnaudoti nepanaudotas
pramonės plėtros galimybes
5.1. Žinių trikampiai
Nanopluošto celiuliozė – kritinės
masės kūrimo priemonė
Pavadinimas:
VTT, UPM, „Stora Enso“,
Aalto universitetas, KTH

Dalyviai:
privačios įmonės,
universitetai

Šalis:
Suomija

Finansavimas:
privatus, valstybės, pagal
Septintąją bendrąją
programą ir programą
„Horizontas 2020“

Laipsniškas arba ardomąsias inovacijas paprastai skatina
didelis privataus sektoriaus ir atskirų Europos šalių interesas.
Toks tiriamasis darbas paprastai trunka ilgai, o jo rezultatai,
kad ir kokie būtų puikūs, iš laboratorijos labai sunkiai perkeliami į bandomąjį etapą, o iš demonstracinio etapo sunkiai
skinasi kelią į rinką. Dar viena kliūtis, su kuria susiduriama
atliekant tokius tyrimus, yra rinkos dalies užėmimas ir investicijų grąžos gavimas tinkamu laiku.
XXI a. pirmojo dešimtmečio pabaigoje sumažėjus kai
kurių popieriaus produktų paklausai, plaušienos ir popieriaus pramonė subūrė pagrindinius dalyvius, pasirengusius investuoti į naujas inovacijų sritis ir galimas naujas
veiklos sritis jų pramonės šakoje. Ekonomikos nuosmukis
dar labiau paskatino kurti kritinę masę, idėjas paversti
inovacijomis ir kurti naujas verslo galimybes.
VTT turi labai didelės praktinės patirties technologijų
srityje. Ji bendrai veiklai subūrė plaušienos ir popieriaus
gamybos įmones UPM ir „Stora Enso“ ir mokslo tiriamąsias institucijas, Aalto universitetą ir KTH (Kungliga
Tekniska Högskolan). Šios įmonės ir institucijos kartu
vykdo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusią su nanotechnologijomis ir galimybėmis jas taikyti
medienos biomasės srityje.
Jų sėkmei lemiamos įtakos turėjo tai, kad techninės
žinios apie nanoceliuliozės savybes ir jų valdymo galimybes buvo derinamos su įmonių praktine patirtimi
pažangaus, skaitmeninėmis technologijomis grindžiamo
nanomedžiagų perdirbimo įvairiomis sąlygomis srityje.
Dėl minėtų įmonių dalyvavimo technologinės plėtros
procese užtikrintas gerokai platesnis su naujais naudojimo būdais susijusių technologijų diegimas rinkoje. Dėl
to gali būti, kad jų investicijos taip pat grįš greičiau.
Pramonės, universitetų ir mokslo tiriamųjų institucijų
bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus privačius
arba viešuosius projektus padėjo sutelkti kritinę masę
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ardomosioms inovacijoms diegti pramoniniu mastu.
Įgijus naujų įgūdžių ir vykdant veiklą bendradarbiavimo
principu, pradėjo rastis naujų verslo galimybių. Panaudojant žinias apie įvairius vienu metu pasiektus technologinius laimėjimus, užmegzti sinerginiai ryšiai ir sukurtos
labai paklausios taikomosios priemonės ne tik tradicinėse su medienos biomase susijusiose pramonės šakose,
bet ir pakavimo, plastikų, maisto ir medicinos pramonėje.
Galimybė taikyti trimatį spausdinimą, kaip žaliavą naudojant mikropluošto celiuliozę, taip pat gali paskatinti
regionų ekonomikos augimą.
5.2. Būrimasis į klasterius
To paties tikslo siekiančių partnerių
būrimasis į klasterius
Pavadinimas:
Švedijos miško pramonės
federacija, Piteo mokslo
parkas ir Botnijos
biologijos pramonės
klasteris, Europos
miškininkų sąjunga (UEF)

Dalyviai:
šakinės ir darbdavių
organizacijos

Šalis:
Švedija

Finansavimas:
netaikoma

Miškinguose regionuose gali būti labai naudinga kurti
pramonės šakų, naudojančių skirtingas to paties ištekliaus dalis, klasterius.
Bendrais įvairių partnerių veiksmais miško pramonėje
padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir sumažintas medienos atliekų kiekis: lentpjūvės ne tik gaminama
pjautinė mediena, bet ir susidaro smulkios medienos liekanos – jos parduodamos plaušienos ir popieriaus pramonei. Pjuvenos naudojamos granulėms gaminti, žievę
galima panaudoti energijai gaminti kogeneracinėse
jėgainėse, pramoniniuose katiluose arba centralizuoto
šilumos tiekimo įrenginiuose, o tai naudinga ne tik pramonės klasteriui, bet ir vietos gyventojams.
Plaušienos gamyklos gali pačios panaudoti savo šalutinius produktus arba juos gali parduoti biologinio perdirbimo įmonėms, iš jų gaminsiančioms biodegalus, tepalus
ir biologinės kilmės chemines medžiagas.
Sutelkus išteklius – tiek fizinius, tiek finansinius, gali būti
lengviau investuoti į efektyvesniu išteklių naudojimu
grindžiamus procesus ir įrangą.
Šiandien daugelis Švedijoje veikiančių lentpjūvių nenaudoja iškastinės kilmės išteklių (t. y. naudoja ne iškastinio
kuro kilmės energiją), o 96 proc. šiluminės energijos,
kurią plaušienos ir popieriaus pramonė naudoja savo reikmėms, sudaro bioenergija.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Partnerių būrimas į klasterius siekiant kurti
pridėtinę su mišku susijusio sektoriaus atliekų vertę
Pavadinimas:
Švedijos miško pramonės
federacija, Piteo mokslo
parkas ir Botnijos
biologijos pramonės
klasteris, Europos
miškininkų sąjunga

Dalyviai:
šakinės ir darbdavių
organizacijos, klasterių
organizacijos

Šalis:
Švedija

Finansavimas:
netaikoma

Siekiant sumažinti pramonės, privačių namų ir pastatų
šilumos gamybos sistemų išmetamą anglies dioksido
kiekį, kartu neprarandant ekonominio konkurencingumo, nuo iškastinio kuro pereinama prie biologinio
kuro. Kertant mišką susidarančios liekanos ir medienos
biomasė, susidaranti kaip įvairių medienos apdirbimo
pramonės ir plaušienos ir popieriaus gamyklų šalutinis
produktas, gali būti paverčiamos biologinės kilmės cheminėmis medžiagomis, biodegalais ir tepalais.

pavyzdžiai yra šiaurinėje Piteo rajono dalyje ir Botnijos
įlankos regione veikiančios plaušienos gamyklos. Taip
užtikrintas didesnis talo alyvos naudojimu grindžiamos
technologinės pažangos naudingumas, dėl to buvo
galima gauti didesnį pelną, iki 100 proc. viršijantį ankstesnius rezultatus. Be to, dėl biomasės dujinimo technologijų atsirado galimybė chemines medžiagas gaminti
mažesniuose reaktoriuose.
Taikant tokius procesus, padidintas išteklių naudojimo
efektyvumas ir sumažintos išlaidos bei išmetamas teršalų kiekis. Kad tokią praktiką būtų galima sėkmingai
taikyti kitose rinkose, būtina užtikrinti, kad nebūtų reguliuojamas medienos naudojimas. Švedija skatina konversiją į biodegalus, apmokestindama su iškastinių išteklių
naudojimu susijusį anglies dioksido išmetimą. Taip didinama medienos vertė, stiprinama konkurencija ir labiau
remiama aktyvi miškotvarka ir medienos mobilizavimas.
Aukštesnės energijos kainos skatina investicijas į išteklių
naudojimo efektyvumo didinimą ir inovacijų diegimą
siekiant gaminti vertingesnius produktus.
Daugiau apie tai: www.skogsindustrierna.se

Norint efektyviai naudoti išteklius, būtina taikyti rinka
pagrįstą požiūrį ir neprisirišti prie kokių nors vienų technologijų ir žaliavų. Pavyzdžiui, mokesčių dydis turi būti
subtiliai subalansuotas, kad būtų išvengta nederamo
iškraipomojo poveikio rinkoms. Jeigu energijai gaminti
naudojamos medienos kaina bus pernelyg aukšta, bus
stabdoma pažanga kuriant didelės pridėtinės vertės
medienos biomasės panaudojimo būdus, pvz., statybos,
pakavimo reikmėms, naujoms medžiagoms ir produktams kurti.
Švedija gali pasigirti didžiausiu ES bioenergijos naudojimo rodikliu (procentine bioenergijos dalimi visame
suvartojamame energijos kiekyje), konkurencingu su
mišku susijusiu sektoriumi ir aktyviais privačiais miškų
savininkais. Ji yra trečia pagal dydį plaušienos, popieriaus ir pjautinės medienos eksportuotoja pasaulyje.
Bendras su mišku susijusių pramonės šakų indėlis į pramonės pajamas, pridėtinę vertę ir darbo vietų skaičių yra
10 proc.
Bendrais įvairių partnerių veiksmais miško pramonėje
padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir sumažintas medienos atliekų kiekis. 2017 m. miško pramonės
investicijos į naujus pajėgumus ir pajėgumų didinimą
sudarė 23 proc. visų šios pramonės investicijų. Kai kuriomis iš jų bus užtikrintas dar didesnis išteklių naudojimo
efektyvumas ir sukurtos galimybės iš šalutinių srautų
ir šalutinių produktų gaminti biodegalus arba naujas
medžiagas.
Patobulintas biodegalų gamybos procesas – dabar kartu
išgaunami kanifolija ir terpentinas, skirti chemijos pramonei, o iš talo alyvos pagaminamas biodegalų kiekis
leidžia pagaminti 1 TWh energijos. Šiuo atžvilgiu geri

5.3. Tvarus finansavimas
„Green Deals“: galimybės kurti
naujus verslo modelius
Pavadinimas:
„Green Deals“

Dalyviai:
valdžios sektorius

Šalis:
Nyderlandai

Finansavimas:
netaikoma

Pagal 2011 m. Nyderlanduose pradėtą įgyvendinti programą „Green Deals“ su ekologija susijusioms iniciatyvoms teikiama nefinansinė vyriausybės parama. „Green
Deal“ yra įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų ir
vietos bei regioninių valdžios institucijų koalicijos bendras susitarimas arba įsipareigojimas pagal privatinę
teisę. Šiuo susitarimu kaip galima aiškiau (nustatant
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kiekybinius tikslus arba rezultatus, kai tinkama) apibrėžiama novatoriška iniciatyva ir su ja susiję veiksmai, taip
pat kaip galima tiksliau nustatomas dalyvių įnašas.
Tai patogus įmonių, kitų suinteresuotųjų subjektų organizacijų, vietos ir regioninių valdžios institucijų ir interesų
grupių bendradarbiavimo su centrine valdžia siekiant
spręsti žaliojo ekonomikos augimo ir socialinius klausimus būdas. Tokiais susitarimais siekiama pašalinti kliūtis,
trukdančias praktiškai įgyvendinti tvarias iniciatyvas, ir,
jei įmanoma, paspartinti šį procesą. Šioje srityje svarbų
vaidmenį atlieka centrinė valdžia.
„Green Deal“ susitarimai – vienas iš įprasto politikos priemonių rinkinio elementų. Jais papildomos esamos priemonės, pvz., teisėkūros ir reguliavimo būdu kuriamos
paskatos, rinkos ir finansinės paskatos, investicijų skatinimo priemonės.
„Green Deal“ taryba atsako už sudarytų „Green Deals“
susitarimų įgyvendinimo pažangos ir rezultatų stebėjimą
ir vertinimą, taip pat už naujų iniciatyvų skatinimą. Tarybą
sudaro devyni nariai, jie renkasi kartą per tris mėnesius. Šie
nariai atstovauja verslui ir pramonei, nevyriausybinėms ir
vyriausybinėms organizacijoms. „Green Deal“ taryba yra
atskaitinga vyriausybei, jai atstovauja penki stebėtojai iš
įvairių ministerijų. „Green Deals“ susitarimai apima devynias sritis – energetiką, bioekonomiką, judumą, vandenį,
maistą, biologinę įvairovę, išteklius, statybą ir klimatą. Iki
šio sudaryta beveik 200 „Green Deals“ susitarimų, daugelis
jų yra susiję su efektyviu išteklių naudojimu.
Daugiau apie tai:
http://www.greendeals.nl/english

5.4. Nacionalinis, regioninis ir vietos
lygmens bendradarbiavimas
Regioninis bendradarbiavimas. Pavyzdinio miško
asociacija „Montagne Fiorentine“ (FMMF)
Pavadinimas:
„Montagne Fiorentine
Model Forest“

Dalyviai:
Vyriausybė, savanoriška
ne pelno asociacija, vietos
valdžios institucijos,
asociacijos, įmonės ir
atskiri fiziniai asmenys

Šalis:
Italija

Finansavimas:
Europos kaimo plėtros
tinklas

Pavyzdinis miškas yra geografinė vietovė ir tam tikras
požiūris į tvarų kraštovaizdžių ir gamtos išteklių valdymą.
Geografiniu požiūriu pavyzdinis miškas turi užimti gana
didelį žemės plotą, kad būtų aprėpti visi miško naudojimo
būdai ir visa jo teikiama nauda. Tai visiškai funkcionalus
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kraštovaizdis, kurį sudaro miškai, ūkiai, saugomos teritorijos, upės ir miestai. Šis požiūris grindžiamas lanksčiu
kraštovaizdžių ir ekosistemų valdymu, socialinius, aplinkosauginius ir ekonominius vietos bendruomenių poreikius
derinant su ilgalaikiu plačių kraštovaizdžių tvarumu.
Po trejus metus trukusio pasirengimo asociacija
„Montagne Fiorentine“ oficialiai prisijungė prie tarptautinio pavyzdinių miškų tinklo. Šio proceso metu asociacija, padedama Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai, parengė su konkrečiais regiono poreikiais susijusį
veiksmų planą ir projektus, įtraukiančius regiono ir vietos
suinteresuotuosius subjektus.
Vienas iš prisijungimo prie šios iniciatyvos tikslų buvo
geriau suprasti su mediena susijusio sektoriaus kaitą
FMMF teritorijoje ir parengti tinkamas strategijas, kuriomis būtų remiama vietos medienos vertės grandinė. Šiuo
tikslu buvo apklausti miškų savininkai, miško ruošos įmonės, lentpjūvės, privatūs prekiautojai ir antrinio perdirbimo įmonės, įsikūrusios FMMF teritorijoje arba netoli jos.
Florencijos kalnų regiono miškuose kertama mediena
dabar naudojama malkoms ir elektros gamybos paskirties medienos skiedroms ruošti (tokia produkcija sudaro
apie 80 proc.), ir šie produktai parduodami tiek vietoje,
tiek už FMMF teritorijos ribų: tik vietoje medieną parduoda vos 5 proc. miško ruošos įmonių, tik už FMMF teritorijos ribų – 30 proc. įmonių, o 65 proc. įmonių medieną
parduoda ir vienur, ir kitur. Lentpjūvės medieną taip pat
įsigyja ir vietoje, ir už regiono ribų, o tolesnis perdirbimas
daugiausia vykdomas už regiono ribų. Visgi, nepaisant
susirūpinimo dėl stabilaus medienos tiekimo galimybių,
susidomėjimas vietos žaliavomis yra didelis.

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Prekybą vietos miško ir medienos grandinės produktais pavyko paskatinti sukūrus prekės ženklą, pagal kurį
galima atskirti FMMF teritorijoje pagamintus produktus,
ir interneto svetainę, suteikiančią galimybę potencialiems verslo partneriams rasti vieniems kitus. Palaikant
vietinę vertės grandinę gaunama įvairios naudos – regione kuriamos darbo vietos, transportuojant išmetama
mažiau teršalų, sprendžiama vietos miško išteklių nenaudojimo problema, o dėl to savo ruožtu mažėja miško
gaisrų ir hidrogeologinio nestabilumo rizika.
Dabar didžiąją produkcijos dalį sudaro malkos ir skiedros,
o daugelis tolesnių perdirbėjų žaliavą gauna iš išorės šaltinių, todėl kyla klausimas, ar nereikėtų gaminti daugiau
pjautinės medienos ir kiek būtų įmanoma išplėtoti šią
veiklą.
Projektą finansavo Toskanos regionas per agentūrą „GAL
Start“ (2007–2013 m. KPP, EŽŪFKP, https://ec.europa.eu/
agriculture/cap-funding/funding-opportunities_en).
Daugiau apie tai:
http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org ir
www.legno.forestamodello.it
Smulkiųjų gamintojų tinklo, kaip klasterio, kūrimas
Pavadinimas:
„fmC“ – „Forestal
& Medioambiente
Consultores y Proyectos“

Dalyviai:
kilnojamąsias lentpjūves
naudojantys gamintojai,
verslininkai, viešosios
įstaigos

Šalis:
Ispanija

Finansavimas:
privatus

naudojama malkoms. Kai kuriose užsienio šalyse medienos išteklių naudojimui didinti pasitelkiamos kilnojamosios lentpjūvės ir kitos nebrangios priemonės ir metodai,
tačiau nei Ispanijoje, nei kitose ES valstybėse narėse to
dar nėra daroma.
Vietos medienos naudojimas ir gamyba gali labai prisidėti
prie kaimo ir miestų plėtros. Šiai iniciatyvai įgyvendinti
suburti įrangos gamintojai, medžio apdirbimo specialistai (amatininkai, dailidės), viešosios įstaigos, (kaip
galutiniai vartotojai), verslininkai (kaip galimi pagrindiniai dalyviai) ir Galisijos medienos technologijų centras
(CIS-MADEIRA). Iniciatyvos tikslas – pagerinti prieinamumą prie smulkių, nebrangių medienos technologijų
(kilnojamųjų lentpjūvių, formavimo įrenginių, drožimo
ir obliavimo staklių ir pan.) ir suteikti būtinų medienos
apdirbimo įgūdžių. Mažoms įmonėms suteikta galimybė
panaudoti esamus medienos išteklius verslui vystyti arba
klimatui nekenkiančiai praktikai įgyvendinti. Be to, pagal
šią iniciatyvą steigiamas itin smulkių gamintojų tinklas,
padėsiantis pateikti medienos produktus rinkai, bendradarbiauti ir dalytis žiniomis bei idėjomis.
Pagrindiniai šios iniciatyvos orientyrai – žiedinė ekonomika ir klimatui nekenkiantys naudojimo būdai, nes
energijai gaminti bus naudojami tik medienos apdirbimo šalutiniai produktai ir perdirbta mediena.
Daugiau apie tai: https://madeiraenrede.wixsite.com/
madeiraenrede

Apskaičiuota, kad Galisijos – vieno miškingiausių Ispanijos regionų – medienos gamybos potencialas beveik du
kartus viršija medienos kiekį, kuris pastaruoju metu čia
buvo iškertamas. Tačiau daugelis materialinių reikmių
tenkinama naudojant ne medieną, o neatsinaujinančiuosius išteklius ir labiau klimatui kenkiančias medžiagas, ir
medienos ištekliai nėra pasitelkiami kaimo ekonomikai
skatinti. Iš dalies taip yra dėl to, kad trūksta įrankių ir
įgūdžių, todėl mediena, kuri galėtų būti vertinga žaliava,
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6. Vartotojų ir piliečių sudominimas
Sudominus vartotojus ir gyventojus, galima sukurti
sėkmingai veikiančią biologinių, mažo anglies dioksido kiekio technologijų produktų rinką. Todėl, siekiant
paskatinti vartotojus ir gyventojus aktyviai prisidėti prie
paklausos ir naujų galimybių kūrimo, juos būtina informuoti apie inovacijas ir pažangą ir tas inovacijas bei
pažangą derinti prie kintančių vartotojų ir gyventojų prioritetų. Tai padės pateikti rinkai geresnius, mažiau kenkiančius aplinkai ir ilgaamžiškesnius miško produktus.
Taip pat naudinga į perėjimo prie mažo anglies dioksido
kiekio technologijų procesą įtraukti miestus, kaip tankiai
gyvenamas zonas, nes miestai kartu yra ekonominės veiklos ir didelio vartojimo centrai. Miestai gali daryti didelę
įtaką būsimai technologinei plėtrai: miestams būdinga
ne tik tai, kad juose suvartojama daug medžiagų ir
energijos ir susidaro daug atliekų, bet ir finansinės bei
investicinės galimybės. Miestų socialinių procesų ir jų
gyventojų prioritetų kaita, taip pat miestų planavimo ir
miestų infrastruktūros projektavimo pokyčiai gali turėti
įtakos perėjimui prie bioekonomikos ir su mediena susijusio sektoriaus vaidmeniui tame procese.
6.1. Sertifikavimo ir ženklinimo sistemos
Pagalba priimant pagrįstus sprendimus,
susijusius su medienos produktų vartojimu
Pavadinimas:
FSC, PEFC, ES ekologinis
ženklas

Dalyviai:
ES ir tarptautinės
organizacijos, privatūs
subjektai

Šalis:
ES, JT

Finansavimas:
netaikoma

Priimdami sprendimus dėl pirkinių, vartotojai gali atsižvelgti į įvairius kriterijus. Turėdami informacijos apie
galimų pirkinių kilmę ir gamybos būdą, jie gali priimti ne
tik kaina pagrįstus sprendimus. Vienas iš būdų pateikti
informaciją – pasinaudoti privačių išorės bendrovių tvarkomomis savanoriško sertifikavimo sistemomis. Tokios
sistemos padeda atsekti produktų kilmę. Tokios sistemos
yra veiksmingesnės, kai įmonės reikalauja, kad jų tiekėjai
taikytų auditorių tikrinamą kilmės nustatymo procesą.
Sertifikavimo sistemų yra daug ir jos veikia įvairiai. Su
mišku susijusiame sektoriuje tvariai miškotvarkai pažymėti plačiausiai naudojamos sertifikavimo sistemos
FSC ir PEFC. Tolesnio perdirbimo atsekamumo požiūriu
medienos produkto kilmės sertifikavimas pagal SFM sistemą vadinamas kilmės grandinės sertifikavimu. Tačiau,
nors daugelis ES rinkoje parduodamų medienos produktų yra pagaminti naudojant miškų, kuriuos apima
SFM sistema, medieną, iki šiol sertifikuota gana nedidelės dalies medienos kilmės grandinė.
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Nors pagal FSC ir PEFC sistemas sertifikuojant miško produktų kilmės grandines patvirtinama, kad žaliava gauta
iš tvariai tvarkomų miškų, norint užtikrinti išsamesnį vartojimo prekių ženklinimą, būtina taikyti kitas sistemas,
pvz., naudoti įvairioms medienos produktų grupėms
numatytus ES ekologinius ženklus. Ženklinimo ES ekologiniu ženklu kriterijai reguliariai peržiūrimi; įmonėms,
atitinkančioms konkrečius jų produktų kategorijai nustatytus kriterijus, ekologiniai ženklai suteikiami šešeriems
metams. Produktų kategorijų ir įmonių, dalyvaujančių ES
ekologinio ženklo sistemoje, sąrašas skelbiamas Europos
Komisijos svetainėje (43).
Komisija pripažįsta iš medienos biomasės gaminamiems
biodegalams išduodamą Jungtinių Tautų Tvarių biologinių medžiagų apskritojo stalo grupės (44) sertifikatą,
atitinkantį ES Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatytus tvarumo kriterijus. Pagal šią sistemą
biodegalų tvarumas vertinamas pagal 12 principų, susijusių su žaliavos vertės grandine, gamyba ir naudojimu.
Atitiktis šiems principams vertinama pagal mato vienetui
tenkantį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, poveikį
biologinei įvairovei, pagarbą žmogaus teisėms, taip pat
socialinę ir poveikio aplinkai atsakomybę visoje vertės
grandinėje.
Daugiau apie tai:
https://www.pefc.org/, https://www.fsc.org/,
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

6.2. Platformos, padedančios vartotojams
priimti protingus sprendimus
Tvarus būstas: kuriame ateitį
Pavadinimas:
Čekijos tvaraus būsto
projektas

Dalyviai:
universitetai,
vyriausybinės institucijos,
privačios įmonės

Šalis:
Čekija

Finansavimas:
netaikoma

Siekiant užtikrinti pažangiausių technologijų taikymą
kuriant novatoriškus projektus, pagal 2016 m. pradėtą
įgyvendinti Čekijos tvaraus būsto projektą architektūros mokslus baigusiems studentams kasmet skelbiamas
tvaraus būsto konkursas. Šio projekto tikslas – „visiškai
funkcionalius, pažangius ir išmanius sprendimus supinti
į estetiškus, savarankiškus, labai ekonomiškus – autonominius, hibridinius arba aktyvius – naujos kartos
pastatus, taip suteikiant galimybę pasiekti tvaresnį, šiuolaikišką gyvenimo lygį“ (45).

(43)

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

(44)

https://rsb.org/

(45)

http://www.ceskyostrovnidum.cz/en/o-nas.html

Priedas. Rinktiniai pakopinio medienos biomasės naudojimo gerosios praktikos pavyzdžiai
Architektūros studentams skirtame Čekijos tvaraus būsto
konkurse dalyvaujantys studentai, remdamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, teikia labai įvairių dydžių ir formų
modernių pastatų projektus, kad visi, kuriuos tai domina,
galėtų juos įsigyti. Bendradarbiaudami su pramone, studentai kuria viešai prieinamą autonominio namo prototipą. Šiuo projektu namų ūkiai ir įmonės skatinami
naudotis tokiais sprendimais ir juos diegti savo pastatuose, taip pereinant prie švaresnės energijos ir tvaresnių
medžiagų bei vartojimo modelių.
Šio proceso metu architektūros studentai įgyja unikalią
galimybę specializuotis tvarumo klausimų, pvz., energetikos pertvarkos, atsinaujinančiųjų medžiagų ir vandens
naudojimo ir kitų klausimų, srityje, dalytis praktine patirtimi ir tapti viešai matomi. Laimėtojai savo pasiūlymą
kartu su konkrečiais klientais įgyvendina tam skirtame
žemės sklype.
Nuo 2016 m. pasinaudojant pagal projektą atliktais darbais ir studentų parengtais projektais, pastatyta daugiau
kaip 20 tvarių namų. Ne mažiau kaip 40 konkurse dalyvavusių studentų įsidarbino įmonėse, prisidedančiose prie
tvarumo didinimo. Be to, įgyvendinant Čekijos tvaraus
būsto projektą buvo įsteigtas idėjų institutas, į savo veiklą įtraukęs 20 įmonių, tris ministerijas, aštuonis universitetus ir 10 profesinių organizacijų. Šis institutas Čekijoje
rengia parodas ir seminarus. Sulaukęs pozityvaus žiniasklaidos dėmesio, projektas tapo plačiau žinomas, o ir
apskritai išaugo tvaraus būsto paklausa. Panašūs projektai vystomi Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje.
Daugiau apie tai:
http://www.ceskyostrovnidum.cz/en
„WiseGRID“: atsinaujinančiųjų išteklių
energijos pasiūlos platforma
Pavadinimas:
projektas „WiseGRID“

Dalyviai:
technologijų institutai,
privačios įmonės,
universitetai

Šalis:
Ispanija, Italija, Graikija,
Vokietija, Jungtinė
Karalystė, Belgija

Finansavimas:
pagal programą
„Horizontas 2020“

Vartotojams dažnai kyla sunkumų norint rasti energijos
tiekėjus, kurie geriausiomis kainomis siūlo atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Dėl administracinių ir (arba) informacinių (bet ne dėl techninių) apribojimų dažnai trūksta

žinių, ar pavieniai asmenys arba bendruomenės galėtų
tiekti atsinaujinančiųjų išteklių – saulės arba vėjo – energiją nacionaliniam arba regioniniam tinklui.
Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas „WiseGRID“ yra Ispanijos iniciatyva, kurios tikslas
– padaryti elektros tinklą pažangesnį, atviresnį ir patogesnį naudoti. Pagal šį projektą bus rengiami devyni
sprendimai, kuriais bus patobulintas elektros tinklas,
vartotojams bus suteikta daugiau galių, o Europos elektros tinklas taps pažangesnis ir atviresnis. Be to, pagal
projektą bus diegiamos skaitmeninės technologijos,
tiekėjams ir klientams suteiksiančios galimybę palaikyti
abipusį ryšį, taigi elektros tinklas taps labiau orientuotas į vartotoją. Iš sprendimų, kurie bus vystomi pagal
projektą „WiseGRID“, taip pat paminėtinos platformos,
padėsiančios stebėti ir valdyti infrastruktūrą. Šiuo tikslu
platformose bus naudojamos priemonės, padedančios
reaguoti į paklausos pokyčius, įranga, užtikrinanti optimalų elektra varomų transporto priemonių įkrovimą ir
integruotą energijos kaupimą, ir nepanaudotų energijos
gamybos pajėgumų pardavimo paslaugos. Pagrindiniai
projekto tiksliniai subjektai yra skirstomųjų tinklų operatoriai (STO), vartotojai, prosumeriai (asmenys, kurie ir
gamina, ir vartoja energiją) ir elektra varomų transporto
priemonių parkų valdytojai.
STO ir energijos kooperatyvai ne mažiau kaip 15 mėnesių realiomis sąlygomis bandys „WiseGRID“ sprendimus
Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir
Graikijoje. Bus įtraukti įvairūs dalyviai – nuo namų ūkių ir
įmonių iki agregatorių ir dalijimosi automobiliu paslaugą
teikiančių bendrovių. Projektas „WiseGRID“ bus vykdomas iki 2020 m. balandžio mėn.
Šio projekto tikslas – suteikti vartotojams daugiau galių.
Todėl projektu „WiseGRID“ siekiama sukurti atvirą rinką,
kurioje galėtų aktyviai dalyvauti nauji operatoriai, pvz.,
MVĮ arba elektros energijos kooperatyvai. Projekto uždavinys – sukurti demokratiškesnę energetikos sistemą,
kuri būtų naudinga ir tinklui, ir vartotojams. Bus įvertinti
projekto rezultatai ir bus išleistas vadovas su rekomendacijomis. Komercializuojant „WiseGRID“ produktus bus
sukurta 1 800 darbo vietų, o 860 tūkst. žmonių ir 23 tūkst.
organizacijų bus suteikta galimybė naudotis naujomis
paslaugomis. Dėl to ilgalaikėje perspektyvoje bus galima
sutaupyti daugiau kaip 20 mln. megavatvalandžių energijos ir 14 mln. tonų sumažinti išmetamą CO2 kiekį, taip
pat bus prisidėta prie ES tikslo iki 2030 m. 35 proc. padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą energijai gaminti.
Daugiau apie tai: https://www.wisegrid.eu/
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6.3. Platformos, skirtos dalytis informacija
apie pakartotinį medienos naudojimą,
medienos iš atliekų naudojimą,
antrinį ir kūrybinį perdirbimą
Po vartojimo susidariusių medienos
atliekų surinkimo, rūšiavimo ir antrinio
perdirbimo optimizavimas
Pavadinimas:
„Opt-I-Sort“

Dalyviai:
regioninė institucija;
pramonės federacija

Šalis:
Belgija

Finansavimas:
Flandrijos regiono
subsidijos

Anksčiau Flandrijos regiono namų ūkiuose ir įmonėse
kasmet susidarydavo apie 600 tūkst. tonų po vartojimo
išmestų medienos atliekų. Nors šias atliekas iš esmės dar
būdavo galima panaudoti, daugelis jų patekdavo į bioenergijos jėgaines.
Remiamas Belgijos tekstilės, medienos ir baldų pramonės
federacijos („Fedustria“) ir Flandrijos regiono valdžios,
buvo parengtas projektas „Opt-I-Sort“, kurio tikslas buvo
pagerinti po vartojimo susidariusių medienos atliekų
surinkimą ir rūšiavimą, patobulinti medienos perdirbimo
žinias ir metodus bei padidinti perdirbti tinkamų medienos atliekų dalį.
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Įgyvendinant projektą „Opt-I-Sort“, buvo ištirti techniniu
ir ekonominiu požiūriais optimalūs surinkimo ir rūšiavimo būdai, taikytini po vartojimo susidariusių medienos atliekų antrinio perdirbimo tikslais. Pagal šį projektą,
siekiant rasti visoms vertės grandinės dalims tinkamus
sprendimus, kartu su po vartojimo susidariusių medienos atliekų surinkėjais, rūšiuotojais ir naudotojais, buvo
išnagrinėti, realiomis sąlygomis išbandyti ir įvertinti keli
scenarijai.
Šio proceso metu nustatytos tokios pagrindinės kliūtys:
a) žmogiškasis veiksnys (pvz., kaip motyvuoti žmones,
kaip pasiekti, kad medienos atliekos būtų labiau vertinamos), b) medienos atliekos (pvz., labai didelė administracinė našta, netinkami perdirbtos medienos vertinimo
kriterijai ir laikymas mažaverte žaliava), c) techninės
galimybės perdirbti nuolat kintantį medienos atliekų
srautą, d) nevienodos sąlygos, palyginti su bioenergetikos sektoriumi, kuriame naudojama tinkama perdirbti
arba pirminė mediena (sertifikatų sistema), ir e) Europos
lygmeniu nesuderinta energetikos ir žaliavų politika.
Itin daug dėmesio skyrus moksliniams tyrimams, projektu „Opt-I-Sort“ suteikta galimybė 20–30 proc. padidinti medienos atliekų kiekį, kuris bus perdirbamas, o ne
naudojamas energijai išgauti. Pasiekti šį rezultatą daugiausia padėjo tai, kad imta teikti daugiau reikšmės vartotojų informavimui ir jų skatinimui rūšiuoti medienos
atliekas medienos surinkimo vietose.
Daugiau apie tai:
http://www.optisort.be/en-gb

Kaip susisiekti su ES
Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje
https://europa.eu/european-union/contact_lt
Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES
Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa
(https://europa.eu/european-union/index_lt)
ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://publications.europa.eu/lt/publications.
Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos
centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)
ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis
kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)
ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais.
Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

