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абстракт: В България общият запас на дървесина в горите е около 650 млн. 
m3, като от тях през последните години се добиват годишно 6-7,5 млн. m3 стояща 
дървесна маса (5-6 млн. m3 лежаща дървесина). Неизползваните количества горско-
дървесна биомаса, т. е. общият обем на лесосечните отпадъци, са 1 066 900 пл. m3/г. 
(2011 г.) и като прибавим и вършината общо са около 1,4 млн. пл. m3/г. В Източна 
България лесосечните отпадъци и вършината са общо 454 222 пл. m3/г. (2012 г.)

Усвояването на отпадъците в сечищата става чрез насичането им с прикачна 
или навесна секачнa машинa, задвижвани от трактори и пригодени автомобили и 
ремаркета за транспорт на трески. Показаните резултати са за усвояване на 1,4-3,2 
куб. т/дка лесосечни отпадъци и изсечен подлес.

Предложени са принципни технологични схеми на инсталации за обработване 
на горскодървесни отпадъци в пелети, брикети и въглища. Посочени са данни от 
експерименти за производство на екобрикети. Качеството им е в зависимост от 
съдържанието на лесосечните отпадъци, друга дървесна растителност при изсичане 
на подлес (мъждрян, габър и др.), която може да се използва при почистване на сечи-
щата и стърготини получени при бичене на дървени материали. 

ключови думи: лесосечни отпадъци, технологични схеми, пелети, брикети, 
дървени въглища

увОД

Дърводобивът в България изисква нови екологосъобразни 
безотпадни технологии, които създават условия за премахване 
вредното им въздействие върху горската среда и ползване на 
отпадъците с произвеждане на продукти с екологичен жизнен цикъл 
или такива за подобряване показателите на околната среда.

Около 65% отпадъци от общия дърводобив могат лесно да 
бъдат усвоени за производство на биоенергия (Perlack et al., 2005). 
Тези отпадъци се състоят от върхове на дървета, клони, клонки, 
листа, понякога пънове, и малки дървета, останали след добива на 
високостойностни сортименти. Количеството им зависи от вида, 
възрастта на насаждението, управлението на горите, техниката и 
методите за дърводобив.
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Използването на горскодървесната биомаса, в т. ч. и отпадъците 
при дърводобива, като енергиен ресурс, води до значителни социално-
икономически и екологични ползи. Това е неизчерпаем ресурс и 
възобновяемият аспект е гаранция за устойчиво използване. Тяхното 
използване означава намаляване на емисиите в атмосферата, а 
също така играе важна роля в националните икономики. Въпреки 
това, поради високото съдържание на влага, неправилна форма и 
размери, и ниска обемна плътност, отпадната биомаса е много 
трудно да се транспортира, съхранява и използва в първоначален вид. 
Уплътняването създава значителни възможности през последните 
години: като метод за използване на отпадъците и като източник на 
енергия (Vinterback, 2004, Kaliyan, Vance Morey, 2009). Гранулирането 
и брикетирането са технологии за уплътняване на лесосечните 
отпадъци, осигуряващи по-лесно гориво за потребление и захранване 
(Kofman, 2007).

Според Kumar, Sarkar, 2009 цената на дървените въглища от 
горските отпадъци е по-ниска от добива на дървесина, тъй като вече 
са направени разходи за изграждане на пътища, както лесовъдски и 
други капиталови разходи, но не и за горскодървесните отпадъци. 

целта на настоящото изследване е да се проучи досегашното 
състояние у нас, да се предложат насоки за разрешаване на някои 
от въпросите, повдигнати в разработката и нови принципни 
технологични схеми на инсталации за обработване на горскодървесни 
отпадъци в пелети, брикети и въглища, които да намерят приложения 
в България.

материал и метОДи

В България общият запас на дървесина в горите е около 650 
млн. m3, като от тях през последните години се добиват годишно 
6-7,5 млн. m3 стояща дървесна маса (5-6 млн. m3 лежаща дървесина). 
Неизползвани количества дървесна биомаса при дърводобив, т. е. 
общият обем на лесосечните отпадъци, в България са 1 066 900 
плътни (пл.) m3 (2011 г.). Общо годишно количество с най-големи 
възможности на икономически достъпни лесосечни отпадъци са 
регионите на: Западни Родопи – Доспат, Дикчан, Селище и др. (36 160 
пл. m3); Средни Родопи – Славейно, Смилян, Златоград и др. (25 660 
пл. m3); централната част на Западна България – Осогово, Дупница, 
Радомир и др. (20 700 пл. m3); Странджа – Малко Търново, Средец, 
Граматиково и др. (19850 пл. m3) (Trichkov, Dinev, 2013).

Най-големи количества отпадъци се образуват в сечищата 
и в по-малка степен на временен склад. Така например в Източна 
България (РДГ Бургас, Варна, Шумен, Сливен и Кърджали) по ЛУП 
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средногодишно лесосечните отпадъци и вършината са общо 454 222 
пл. m3 (2012 г.), в т. ч. 311 885 пл. m3 широколистни и 142 337 пл. m3 
иглолистни (таблица 1). Разпределението е както следва: общо от 
възобновителни сечи – 141 197 пл. m3 и общо от отгледни сечи – 219 
632 пл. m3. По РДГ с най-голям обем са: при широколистните е РДГ 
Бургас – 83 331 пл. m3 и при иглолистните е РДГ Кърджали – 68 381 
пл. m3. На равни и леко хълмисти терени усвояването може да стане 
на 100%, а на останалите – до 40% (Dinev, 2007). Следователно има 

таблица 1. Горскодървесни отпадъци в Източна България по РДГ в пл. m3 /г.( 2012 г.)
Table 1. Forestry waste in the Eastern Bulgaria, according to data provided by the Regional 

Directorate of Forestry, in m3 (2012)

рДГ
RdF

видове
гори

тypes of forests

видове сечи/Types of cuttings

всичко
Total

възобно-
вителни 
Regenera-

tion 

Отгледни 
във висо-
костъб-
лени

Thinnings 
in high-

stem stands

Отгледни в 
изд. за пре-
връщане

Thinnings in 
coppice for 
converting

надлесни,
санитарни
и реконстр.
Cutting of 
the tallest 

trees, 
sanitary and 
reconstruc-

tion

Шумен
Shumen

широколистни
deciduous 28 928 15 886 14 675 15 059 74 548

иглолистни
coniferous 32 6287 240 4636 11 195

Варна
Varna

широколистни
deciduous 33 958 8722 3471 7965 54 116

иглолистни
coniferous 59 4709 15 933 5716

Бургас
Burgas

широколистни
deciduous 38 795 17 910 6656 19970 83 331

иглолистни
coniferous 1048 27 299 547 5598 34 492

Сливен
Sliven

широколистни
deciduous 24 791 12 068 4656 12225 53 740

иглолистни
coniferous 363 20171 741 1278 22 553

Кърджали
Kardzhali

широколистни
deciduous 13 155 3660 6090 23245 46 150

иглолистни
coniferous 68 65 226 603 2484 68 381

Общо
Total 141 197 181 938 37 694 93 393 454 222
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големи възможности за използване на отпадъчната горскодървесна 
биомаса като цяло в България.

Tърсенето на горскодървесната биомаса и отпадъците при 
дърводобива за производство на биогорива изисква проучване и 
разработване на нов дизайн на продукти от дървесина, които ще 
влияят не само върху технологичния процес при дърводобив, но и 
върху пазара на дървесина. 

Пелетите, екобрикетите и дървените въглища се употребяват 
широко като източник на енергия при системите за директно изгаряне – 
печки, камини, котли за централно отопление и др. Пелетите оставят 
малко пепел след изгаряне и обикновено при захранване се използват 
автоматизирани системи, които не изискват висококвалифицирана 
поддръжка. При брикетите дървесните видове, участието на 
различните части от дърветата и едрината на частиците, за разлика 
при производството на пелети, не е от такова значение. Същото 
важи и за екобрикетите от дървени въглища. Общото между тях 
е, че качеството им се определя главно от тяхната калоричност, 
пепелно съдържание и не на последно място – отделяните емисии в 
атмосферата при изгаряне. 

Особеност при обработване на лесосечните отпадъци е, че 
трябва да има задължителен скрининг. Преди суровината да бъде 
предадена на дробилката или мелницата за хомогенизиране, тя трябва 
да бъде проверена за твърди примеси. Чужди частици в смляната 
дървесина могат да попречат на пресоването или може евентуално 
да причинят сериозни повреди в инсталацията за производство на 
биогоривата.

При провеждане на изпитването и анализа на резултатите 
от изследването са използвани най-новите методи за изучаване 
на обектите. За изучаване се прилага главно аналитично-
изследователският метод за изследване и анализ на всички съставни 
елементи на технологичния процес при добива на трески и тяхното 
преработване. Уплътняването създава значителни възможности през 
последните години чрез използване на отпадъците под формата на 
пелети и брикети и като пряк източник на енергия (Vinterback, 2004, 
Kaliyan, Vance Morey, 2009).

резултати и ОБСъжДане

На фиг. 1 е показана принципна технологична схема на инсталация 
за обработване на горскодървесни отпадъци в пелети и брикети с 
участието на лесосечни отпадъци. Процесът на производство на 
пелети и екобрикети обикновено включва няколко етапа – насичане 
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или дробене на дървесната суровина, сушене, ситно смилане, пресоване, 
охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на 
суха дървесина може да се наложи към производствената схема да 
се добави и овлажняване на материала. Суровината може да бъде 
смес от два или повече видове дървесни отпадъци, но трябва да са 
равномерно смесени.

Както е известно отначало пелетите се изработваха от 
отпадъци от дървообработването и преработването (стърготини, 
талаш, трици и др.), а напоследък и от дърва за отопление или 
друга обла дървесина. Те се произвеждат от иглолистна, иглолистна 
и широколистна или само от широколистна дървесина. Избягват 
се добавки (свързващи вещества), независимо че са на биологична 
основа, тъй като при горене се отделя повече дим, създават проблеми 
на отоплителните и нагревателните уреди и намаляват КПД на 
инсталацията. 

На фиг. 2 е предсатвена последователността в технологията 
при производството на брикети от лесосечни отпадъци и в таблица 2 
са посочени резултати от експерименти с горскодървесни отпадъци. 
Вижда се качеството на брикетите в зависимост от съдържанието на 

фиг. 1. Технологична схема на инсталация за обработване на горскодървесни  
отпадъци в пелети и брикети

Fig. 1. Technological scheme of a plant for forestry waste processing into pellets  
and briquettes
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лесосечни отпадъци, дървесина от изсичане на подлес (мъждрян, габър 
и др.), която може да се използва заедно с изземването на лесосечните 
отпадъци при почистване на сечищата и 10-15% стърготини, получени 
при бичене на материали в същото предприятие. Усвояването на 

фиг. 2. Технологичен процес при производство на биобрикети от лесосечни отпадъци
Fig. 2. Technological process in production of bio-briquettes from logging residues

таблица 2. Качествена характеристика на биобрикети от горскодървесни отпадъци 
Table 2. Qualitative characteristics of bio-briquettes from forestry waste

показатели
Specifica-
tions

мерна
едини-
ца

units

Брикети с различно качество в зависимост  
от използваните отпадъци 

Briquettes differing in quality, in dependence upon used waste

лесосечни 
отпадъци
Logging
residues

лесосечни отпадъци и изсечен 
подлес (мъждрян, габър и др.)
Logging residues and cutting 
manna ash (Fr. ornus), horn-
beam (C. betulus) and others

лесосечни отпадъци 
и стърготини

Logging residues and 
wood shavings

Влага
Moisture
content

% 9 9 7

Пепел
Ash content % 2,2 2,1 1,7

Топлина на 
изгаряне
Net calorific 
value

kcal/kg 3400 3600 4100

Обемна 
плътност
Bulk density

kg/m3 650 680 750

забележка: Стойностите са осреднени и взети от фирми в България при извърш-
ване на опити за получаване на биобрикети и тяхното производство от горско-
дървесни отпадъци
Note: The values are averaged and provided by companies in Bulgaria during the performance 
of a number of experiences for bio-briquettes production and obtaining from forestry waste
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отпадъците в сечищата става чрез насичане с прикачна или навесна 
секачна машина, задвижвани от трактори и пригодени автомобили 
и ремаркета за транспорт на трески. Показаните резултати са за 
усвояване на 1,4-3,2 куб. т/дка лесосечни отпадъци и изсечен подлес.

Пелетите и брикетите от лесосечни отпадъци се характеризират 
с по-ниска топлина на изгаряне и по-високо съдържание на пепел. 
Причината за това е по-големият процент кора и листна маса, които 
се съдържат в тях. Предимство може да бъде по-ниската цена.

Поради дребноразмерността на дървесината от лесосечни 
отпадъци и доставянето й в насипно състояние подходящ процес е 
торефикацията или „обгарянето“. И двата метода на торефикация: 
постоянен и на неподвижния слой, са подходящи. В първия случай 
суровината се обгаря в процес на транспортиране върху елеватор 
чрез пряк контакт на дървесината с повърхността на нагревателни 
елементи. Методът на неподвижния слой се провежда с газ, чиято 
температура се променя по време на процеса. Така обгарянето става 
чрез конвекция, но процесите на изсушаване и торефикация трябва 
да бъдат разделени във времето. Пелетите имат характеристики, 
подобни на въглищата, но се подават в зоната на горене с много по-
малко загуби и практически не съдържат пепел. Подобна схема може 
да се използва и при производството на брикети от дървени въглища 
получени от клони от лесосечни отпадъци (фиг. 3).

Предложената схема като цяло у нас не е експериментирана, 
но някои елементи от нея са правени. Така например брикетиране на 
отпадъците от дървени въглища. Колкото по-висока е енергийната 
плътност на брикетите, толкова по-голяма е калоричността им. 

фиг. 3. Технологична схема на инсталация за обработване на горскодървесни  
отпадъци в брикети от дървени въглища

Fig. 3. Technological scheme of a plant for forestry waste processing into briquettes  
from charcoal
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Освен това могат да не се използват свързващи вещества. В случая 
въглищата се компресират в брикети, създава се удобна форма, 
при изгаряне се освобождава над 1,5 пъти повече топлина и самото 
изгаряне продължава по-дълго време (Fiszer, Dworecki, 2009, Panwar 
et al., 2011). Контролираният процес позволява стриктен контрол 
върху качеството, избор на ниво на въглефикация и дори създаване на 
различни продуктови класове – от ниско до много високо качество, 
със съответни цени. Но трябва да се има предвид, че процесът 
брикетиране на дървени въглища е потенциален източник на емисии 
PM, както и от VОС при използване на добавки.

Това са най-общо някои от въпросите, които се решават, 
но като цяло у нас фактически почти нищо не е направено за 
рационалното използване на дребноразмерната дървесина и отпада 
при сечта. При сегашното стопанско положение, и то особено при 
съществуването на енергийни проблеми, неотложно трябва да се 
пристъпи към неговото решаване, така както това е направено с 
успех в редица държави. 

извОДи и препОръки

В България лесосечните отпадъци от 1,4 млн. пл. m3, в т. ч. за 
Източна България над 450 хил. пл. m3, заедно с вършината, могат да 
бъдат потенциален източник за добив на биогорива. В зависимост 
от съотношението на дървесните отпадъци от дърводобива и дърво-
обработването (-преработването) могат да се получават пелети, 
брикети и въглища с различно качество. 

Научните изследвания за използване на горскодървесните отпадъци 
у нас са недостатъчни. Необходими са задълбочени изследвания за 
използването на всяка отпадъчна дървесна суровина и каква част от 
нея може да се използва за производство на биогорива.

Да се проучи каква част от дървата за отопление може да 
не се използва чрез печките за горене, които са с КПД под 50% и 
ефективното им преработване в пелети, брикети и дървени въглища. 
Необходима е съвременна оптимизация на ползване на горскодървесна 
биомаса за биогорива.

Да се стимулира пазарното търсене на дървесината от 
отгледни сечи за прозводство на биогорива, което би подпомогнало 
извършването на това лесовъдско мероприятие за подобрявне 
състоянието и устойчивостта на младите гори. 

Да се проучи при какви условия и до колко процента от 
лесосечните отпадъци, оставащи в гората могат да предизвикат 
пожари, каламитети и други отрицателни последици, а премахването 
им ще доведе до намаляване на хранителните вещества в почвата 
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и дивата естествена среда, или ще навреди на водните ресурси. 
Резултатите да намерят приложение в нормативните документи 
за горите.
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FOREST wOOd BIOMASS ANd FORESTRy wASTE OBTAINEd 
FROM LOGGING, uSEd FOR BIOFuELS pROduCTION  

IN BuLGARIA

D. Dinev
Oak Forest Experimental Station – Burgas

(SuMMARy)

In Bulgaria, the total wood resource in the forests is about 650 Mio 
m³, where 6-7.5 mill. m³ growing stock is (5-6 mill. m3 of fallen wood) have 
been annually obtained from, during the last years. 
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The unused quantities of wood biomass from wood harvesting, i.e. the 
total volume of logging residues in Bulgaria, amount at 1 066 900 m³ (data 
resulted in 2011), being of 1,4 mill. m³, the brushwood included. In Eastern 
Bulgaria, the average annual quantities of the forestry waste and brushwood 
are of 454 222 m³ (in 2012) totally.

The assimilation of the forestry waste in the culling areas is realized 
by chipping as loading crane provided chipping machine and shelterwood 
system provided one, moved by tractors and trucks and trailers adapted to 
chips transportation. The results which are shown illustrate the assimilation 
of 1.4-3.2 t/dka of forestry waste and cut undergrowth.

Principal technological scheme of a plant for forestry waste processing 
into pellets, briquettes and coal are proposed further on. So are indicated 
therein some data which have resulted from experiments for eco-briquettes 
production. The eco-briquettes quality depends upon the forestry waste 
contents, other waste, obtained from vegetative species when undergrowth 
is cut: manna ash (Fraxinus ornus), hornbeam (Carpinus betulus L.) and 
others, which may be used during the clearing of the felling areas, and wood 
shavings obtained from plain-sawed wood material.  

Key words: logging residues, technological schemes, pellets, briquettes, charcoal
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