
1

Отопление с дърва за горене, дървесни брикети, 
дървесни пелети и дървесен чипс



2

Heating with firewood, wood briquettes,
wood pellets and wood chips

2016 
Pictures and graphics: Landwirtschaftskammer Stei-
ermark, C.A.R.M.EN. e.V.

Publisher:

C.A.R.M.E.N. e.V.
94315 Straubing, Schulgasse 18
+49 9421 960 300
contact@carmen-ev.de
www.carmen-ev.de

Национална Асоциация по Биомаса
Пловдив, България
+359 32 630 896 
office@bgbiom.org
bgbiom.plovdiv@gmail.com
www.bgbiom.org



3

Отопление с дърва за горене, дървесни
брикети, дървесни пелети и дървесен чипс

Съдържание

Отопление с твърди биогорива –  
екологична алтернатива       4

 
Дърва за горене и дървесни брикети   5

           
Дървесни пелети      8  
 
Дървесен чипс      11

Центрове за логистика и търговия с биомаса  14

Икономическо сравняване на видовете отопление 15  
 
Потенциал на дървесната биомаса в България 16

Проектът BioRES е финансиран от Европейския Съюз чрез 
Програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 

по Договор № 645994.



4

Отопление с твърди 
биогорива – екологична 
алтернатива 
 
Биомасата е възобновяем ресурс, 
който е постоянно на разположение 
при устойчиво стопанисване на 
горските ресурси. Наличността 
ѝ на местно ниво поражда по-
кратки транспортни разстояния 
в сравнение с използването на 
течни горива или природен газ. 

Разходът на енергия за 
обработването и снабдяването с 
твърди биогорива е много нисък 
в сравнение с течните горива и 
природния газ като по този начин 
добавената стойност остава 
на местно ниво - в региона. 
Биоенергията – енергията 
произведена от биомаса, 
установява независимост от 
кризисни региони, съхранява 
природните ресурси и допринася 
за опазването на климата. 
Биомасата е неутрална по 
отношение на въглерода – ако на 
местно ниво стопанисването на 
горите е устойчиво, при изгарянето 
на биомасата се отделя толкова 
въглероден диоксид, колкото се 
поглъща от дърветата по време 
на растежа им. Вземайки предвид 
дейностите по снабдяване, 

обработване и транспортиране, 
емисиите отделени при отопление 
с биомаса се равняват само на 
8 % от емисиите отделени при 
отопление с течни горива!

Дървесината е традиционно 
гориво. Това е първият източник 
на енергия, който хората 
използват и досега. Последиците 
от използването на изкопаеми 
горива и парниковия ефект водят 
до все по-широко използване на 
това устойчиво биогориво.

Съвременният пазар предлага мо-
дерни уреди за отопление на дър-
ва, дървесни брикети, дървесни 
пелети и дървесен чипс, които са 
доказани и изпитани технологии.
Освен това се предлагат и 
технологии за прочистване 
(филтриране) на димните газове, 
които предимно се използват в 
големи електрически централи 
на дървесен чипс.Това подобрява 
значително използването на 
твърдите биогорива като източник 
на отопление.
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Дърва за горене и 
дървесни брикети
   
Дървата за горене и дървесните 
брикети са биогорива широко 
използвани в печки и локални 
(централни) инсталации за 
отопление.

Характеристики и качество

Дърва за горене
 
Най-често дървата за горене се 
доставят на консуматорите в 
насипно състояние или наредени в 
чували или на палети. Само чисти 
дърва, незамърсени с боя, лак или 
други подобни агенти, трябва да се 
изгарят в обитаемите помещения, 
за да се избегне изпаряването на 
вредни за здравето вещества.

Освен това е важно да се изгарят 
сухи дърва - тогава тяхната 
калоричност е значително по-
висока, а отделените вредни 
емисии са много ниски. Чрез 
нацепването на дървата се 
увеличава тяхната повърхност, 
което позволява по-бързото 
им сушене. Прясно отсечените 
дърва имат съдържание на влага 
50 %, докато подходящите за 
отопление дърва трябва да имат 
съдържание на влага 15-20 %, 
което обикновено се постига след 
1 година естествено изсушаване.
Дървата от бук и дъб има по-
висока енергийна плътност от 
иглолистните дърва (смърч или 
бор). Тяхното използване води до 
по-дълго време на горене и до по-
редки интервали на зареждане. От 
друга страна, иглолистните дърва 

Съвет:
При естестве-
ното изсушаване 
дървата трябва 
да се съхраняват 
покрити навън на 
слънчево място, 
наредени върху 
суха подложка и 
на определено 
разстояние от 
земята под тях 
и от стените до 
тях.
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са по-добри при запалването 
като с тях се достига по-бързо 
работна температура, което е от 
съществено значение за чистото 
изгаряне. При купуване в тонове 
калоричността на дървата от 
смърч и бук е приблизително 
еднаква (смърч - 4.02 kВтч/кг, бук 
- 3.86 kВтч/кг) при съдържание 
на влага от 20 %. При купуване 
в плътни или пространствени 
кубични метри разликата в 
калоричността е много по-голяма. 
В 1 кубичен метър дърва от 
смърч тя е 1 900 кВч, а при бука 
е 2 700 кВч; в 1 пространствен 

кубичен метър дърва от смърч тя 
е 1 330 кВч, а при бука е 1 890 кВч 
(съдържание на влага - 20 % при 
всички). Затова е много важно при 
купуването на дърва в кубични 
метри да се знае техния конкретен   

дървесен вид, а при купуването в 
тонове да се следи внимателно за 
съдържанието на влага.

Производителите и потребителите 
могат да се позовават на 
официалния международен 
стандарт ISO 17225-5:2014 
„Класифициране на дърва за 
горене“

Дървесни брикети

Съществуват няколко вида 
дървесни брикети по отношение 
на формата и състава. Всички 

видове брикети имат ниско 
съдържание на влага - по-малко 
от 10 %, и висока калоричност - 
4,9 kВтч/кг. Най-често се срещат в 
кубична или цилиндрична форма 
с или без дупка по средата.
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затова е препоръчително преди 
да се закупят да се провери дали 
брикетите се разпадат лесно или 
съдържат хартиени отпадъци – 
това са най-очевидните признаци 
за лошо качество.

Валидният международен 
стандарт е ISO 17225-3 
„Класифициране на дървесни 
брикети“. В някои европейски 
държави сертификата за качество 
ENplus се предлага и за дървесни 
брикети.

Технология на изгаряне
 
Дървата за горене и дървесните 

брикети се използват най-
често в кухненски печки, печки 
за отопление или камини. При 
закупуване на уреди за отопление 
трябва да се вземат под внимание 
критериите по отношение на 
ефективността и стабилността. 
Закупуването на нискокачествена 

Суровината, необходима за 
производството на дървесни 
брикети се състои от трици, 
стърготини или трески от 
дървообработвателната про-
мишленост. Брикетите могат да 
бъдат направени от иглолистна 

или широколистна дървесина 
и имат различни свойства на 
изгаряне. Тези от иглолистна 
дървесина горят по-бързо, докато 
тези от широколистна дървесина 
горят по-дълго, подобно на 
дървата за горене.

За разлика от дървата за 
горене, брикетите се съхраняват 
сравнително лесно – пакетирани 
или на палети в  затворени 
помещения без да заемат много 
пространство. Има и брикети 
произвеждани от дървесна 
кора, които се ползват главно за 
запазване на жарта в уредите за 
отопление.

На  пазара   се  наблюдават 
значителни разлики в качеството, 

печка може да 
доведе до ви-
соко отделяне 
на вредни 
емисии, непъл-
но изгаряне и 
кратък жизнен 
цикъл на 
продукта. 
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От съществено значение за 
ефективността е и поведението 
на потребителя и качеството на 
биогоривата. Друг важен аспект 
е  правилното запалване, тъй 
като то причинява отделянето на 
повечето вредни емисии.

Дървата за горене се използват и в 
локални (централни) инсталации 
за отопление. Модерните котли 
на дърва са високоефективни 
и представляват добра 
икономическа алтернатива. 
Например в газифицирания 
котел на дърва газификацията 
на дървесината става отделно 
от изгарянето на димните газове. 
Този тип котли съдържа вторични 
въздуховоди, неохлаждаема 

камера за висока температура и 
вентилатор и се характеризира с 
висока ефективност и сравнително 
ниско отделяне на вредни емисии.

Дървесни пелети

В производството на дървесни 
пелети като суровина се използва 
лежащата дървесна маса в гората 
и/или дървесните отпадъци от 
дървообработвателната про-
мишленост – трици, стърготини, 
трески и изрезки. Пелетите имат 
малка цилиндрична форма и 
осигуряват максимално удобство 
за консуматорите на биогорива.

Характеристики и качество

Видимите качествени 
характеристики на дървесните 
пелети са солидна структура, 
ниско съдържание на пепел 

Съвет: От решаващо значение 
е подпалките да се поставят 
близо до изпускателната 
тръба, така че натрупаните 
газове да преминат през 
пламъка.
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и гладка повърхност. Поради 
високата си плътност и ниското 
съдържание на влага, пелетите 
имат много висока калоричност 
– 4.9 кВч/кг.

Дейстащият международен 
стандарт е ISO 17225-2 
„Класифициране на дървесни 
пелети“. Този стандарт е в 
основата на сертификатите за 
качество на дървесните пелети 
ENplus и DINplus. Сертификатът 
ENplus е широко разпространен в 
повечето европейски държави. На 
националния пазар се използват 
предимно пелети качество клас 
А1, които се считат за премиум 
пелети.

За производството на висока 
топлинна мощност могат да се 
използват и пелети с по-ниско 
качество – така наречените 
индустриални пелети. Те се 
използват в централи за 
производство на биоенергия 
предимно във Великобритания и 
скандинавските държави.

Препоръчително е размерите 
и дизайнът на бункерите и 
помещенията за съхранение да 
се координират с доставчиците на 

пелети. Възможно е пелетите да 
отделят въглероден окис, затова 
трябва да се съхраняват на добре 
проветрено място, където да 
се спазват специални мерки по 
безопасност.

Технология на изгаряне

Котлите на дървесни пелети 
съдържат малък бункер, от 
който пелетите автоматично се 
подават към горивната камера. 
Топлинната мощност може да 
се регулира индивидуално или 
чрез термостат. На пазара за 
домакинствата се предлагат 
котли на пелети с номинална 
топлинна мощност между 5 и 
15 кВ. Съотношението между 
въздуха за горене, количеството 
пелети и температурата на пещта 
се контролира електронно и по 

Съвет: Съхранението на 
насипни пелети трябва да 
се извършва в бункери или 
помещения, които са защитени 
срещу влага и натрупване на 
прах.
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този начин в процеса на изгаряне 
се постига ниско съдържание 
на изгорели газове и висока 
ефективност.

Котлите на пелети с водна риза 
се използват като източник на 
отопление в локални (централни) 
парни инсталации. Много често 
в самостоятелни публични 
сгради и къщи този тип парни 
инсталации се комбинират с 
покривна или фасадна система 
за соларна енергия, за да се 
осигури наличието на топла вода 
и през летните месеци, без да 
се изразходват допълнителни 
количества дървесни пелети.

Локалните (централните) парни 
инсталации на пелети са под-
ходящи за публични и жилищни 
сгради с малки по размер 
помещения за съхранение на 
горива. Основните елементи на 
отоплението с пелети са котел 
и инсталация, помещение за 

съхранение, бункер и устройство 
за подаване на пелетите от 
бункера към котела. Размерът на 
бункера трябва да може да побере 
количеството пелети необходимо 
за един отоплителен сезон. При 
насипните пелети доставката се 
извършва с камион-танкер за 
пелети. Пелетните технологии 
за отопление се контролират 
напълно  автоматично чрез елек-
трическо запалване на котлите.
 
Възможно е съществуващи котли 
на друго гориво да се модернизират 
и преобразуват в такива на пелети 
чрез монтирането на пелетни 
горелки. Освен това на пазара се 
предлагат и различни комбинирани 
котли: както котли на дърва, които 
могат да работят и на пелети, така 
и котли на пелети, които могат да 
работят и на дървесен чипс. 

По отношение на комфорта 
отоплението на пелети е сравнимо 
с това на нафта и газ. Необходимо 
е редовно почистване на нагретите 
повърхности, докато количеството 
пепел е малко и се изхвърля 
рядко, а при допълнителна 
инвестиция може да се извършва 
и автоматично.
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Дървесен чипс

Дървесният чипс (познат още като 
дървесни трески) се среща като 
източник на отопление в големи  
публични и жилищни сгради. 
Най-масово дървесния чипс се 
използва в топлоелектрически 
или когенерационни централи 
работещи на дървесна биомаса. 

Xарактеристики и качество
 
Най-често дървесният чипс се 
произвежда от нискокачествени 
дървесни трупи или като остатък 
от дървообработвателната 
промишленост. Дървесината 
за дървесния чипс може да 
произхожда и от поддържането 
на парковете и градините, както 
и от разсадници с бързорастящи 
дървесни видове. За всички 
източници е важно преди това 
дървесината да не е била 
химически обработена.

Дървесният чипс може да се 
различава значително по качество 
в зависимост от суровината и 
нейната предишна обработка – 
например, по размер на треските 
и по съдържание на кора, листа и 
пръст.
 

За производството на дървесен 
чипс е важно дробилната машина 
да е с наострени ножове, за да се 
постигне минимално съдържание 
на финни частици и максимално 
чиста отсечена повърхност на 
отделните трески. За жилищни 

уреди и инсталации за отопление 
се изисква високо качество на 
дървесния чипс –  малки по 
размер, хомогенни, сухи трески 
със съдържание на влага 15-30 
%. Поради по-ниските качествени 
характеристики, дървесината 
от дървесни клони и корони, 
от поддържането на парковете 
и градините и от разсадници с 
бързорастящи дървесни видове 
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е подходяща за централи на 
дървесен чипс с висока топлинна 
мощност.

Независимо дали дървесният 
чипс се купува на обем или на 
тегло, е важно да се знае от 
какъв дървесен вид произхожда 
и какво е съдържанието на влага. 
1 кубичен метър дървесен чипс 
от смърч е със съдържание 
на влага 30 % и калоричност 
745 кВч/м³, а 1 кубичен метър 
бук е с калоричност 1 052 кВч/
м³. По отношение на теглото, 

калоричността на смърча е 
3.44 кВч/кг, а на бука е 3.3 кВч/
кг. При купуването на дървесен 
чипс на тегло съдържанието на 
влага е от решаващо значение. 
При съдържание на влага 50 % 
калоричността на смърча е 2.26 
кВч/кг, а на бука е 2.16 кВч/кг.

Правилното съхранение на 
дървесния чипс е от изключителна 
важност, особено за операторите 

на топлоелектрически и 
когенерационни централи 
работещи на биомаса.

Дървесният чипс с ниско 
съдържание на влага може да 
бъде съхраняван за по-дълъг 
период от време отколкото такъв 
с високо съдържание на влага 
(над 30 %). Изискванията за 
съхранение на дървесен чипс 
се различават в зависимост 
от размера на централите 
работещи с биомаса, като 
мястото за съхранение трябва 
да отговаря и на капацитета на 
превозните средства доставящи 
чипса.

Технология на изгаряне
 

Модерните котли представляват 
сравнително развита технология. 
Най-често срещаните видове 
котли са такива, които автома-
тично подават дървесния чипс 
отстрани, отпред или отдолу 
на горивната камера или които 

Съвет: За да е икономически 
изгодно и ефективно, 
отоплението с дървесен 
чипс e препоръчително за по-
големи по размер консуматори 
(публични сгради, жилищни 
кооперации и блокове, централи 
работещи с биомаса).
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зареждат горивната камера чрез 
система от подвижни решетки.
В тези котли има технология за 
защита от обратно горене, която   
предотвратява връщането на 
огъня обратно в бункера за 
съхранение на дървесината. 
Автоматичното изчисляване и 
подаване на нужното количество 
биогориво и въздух осигурява 
висока ефективност на горене. 
В зависимост от качеството и 
размера на дървесния чипс, 
трябва да се монтира и подходящ 
филтър за пречистване на 
димните газове. Монтирането на 
такива филтри е особено важно 
за централи с голяма топлинна 
мощност и работещи с по-ниско 
качествен дървесен чипс с цел 
да се минимизира отделянето на 
вредни емисии. 

Топлоелектрически централи 
работещи на биомаса

Биомасата може да бъде 
използвана и за производство 
на топлинна енергия в 
топлоелектрически и 
когенерационни централи, 
където топлината се доставя 
на консуматорите чрез 
топлофикационна мрежа. Такива 
централи на биомаса могат 
да бъдат различни по размер 
и мощност –  както големи 
топлофикационни проекти, които 
снабдяват с топлинна енергия 
цели населени места или 
квартали, така и по-малки, които 
доставят топлинна енергия на 
няколко съседни публични и/или 
жилищни сгради.

В райони с голям потенциал на 
дървесна биомаса снабдяването 
с топлинна енергия, произведена 
от централи на биомаса, е често 
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най-ефективния и икономически 
изгоден модел, вземайки под 
внимание съотношението между 
коефициента на производителност 
и разходите за отопление. 

Дървесният чипс е основното 
биогориво, което се използва 
за производство на топлинна 
енергия в топлофикационни и 
когенерационни централи.

В малки по-размер и мощност 
централи на биомаса като 
биогориво могат де се използват 
и дървесни пелети. Най-
често малките и средните 
топлофикационни проекти 
се създават и управляват от 
общините, горските кооперации 
и дървообработвателните 
предприятия.

опериращ конкурентоспособно 
като посредник, който създава и 
развива устойчиви снабдителни 
вериги между производителите на 
дървесна биомаса и различните 
по размер консуматори – от 
домакинства до централи 
произвеждащи електрическа и/
или топлинна енергия. ЦЛТБ 
гарантират целогодишна 

Центрове за логистика и 
търговия с биомаса (ЦЛТБ)

ЦЛТБ са местни или регионални 
центрове с оптимизирана 
организация на производството, 
логистиката и търговията, в които 
различни дървесни биоенергийни 
продукти със стандартизирано 
качество и/или топлинна енергия 
се предлагат на местния пазар. 
Това е иновативен бизнес модел, 

наличност на висококачествени 
твърди биогорива на прозрачни 
цени. 

Контролирането и гарантирането 
на качеството на дървесните 
биогорива се осъществява в 
дейностите по дърводобив, 
снабдяване, производство, 
търговия и доставка. Контролът 
на качество се отнася основно 
за начините, по-които продуктите 
и услугите могат най-ефективно 
да бъдат предоставяни според 
специфичните за тях изисквания.
Гарантирането на качество се 
свързва с използването на данни от 
процеса на контрол на качеството,
за да се оцени надеждността и 
развитието на продуктите.
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да се вземат под внимание 
техните средни цени за 10 години 
назад, за да може по-правилно 
да се определят техните бъдещи 
стойности и по-този начин да 
се  направи по-точна оценка на 
дългосрочните икономически 
ползи от използването на 
различни видове отопление – за 
период от 20 години. Наличието на 
работещи национални програми 
за финансово подпомагане при 
закупуване на уреди за отопление 
работещи с определен вид гориво 
също играе важна роля.
Съвет: Когато се сравняват 
уреди за отопление рабо-
тещи с различни видове 
горива, трябва да се вземат 
предвид всички ключови 
фактори - цени на горивата, 
инвестиционни, капиталови и 
оперативни разходи, разходи 
за потребление и други 
необходими разходи. 

Икономическо сравняване 
на видовете отопление

За да се изчисли кой тип гориво 
е най икономически изгоден за 
отопление, е препоръчително 
да се сравнят характеристиките 
на различни уреди и инсталации 
като се вземат под внимание 
цените на различните видовете 
горива и тяхната дългосрочна 
наличност. Например един котел 
на природен газ може да е по-
евтин от един котел на пелети, но 
неговото използване е зависимо от 
редовния внос на природен газ и 
променливото ценообразуването.
Освен това в цялата производ- 
ствена верига на дървесни пелети 
се отделят по-малко въглеродни 
емисии.

В допълнение трябва да се 
изчислят и средногодишните 
разходи за поддръжка на цялата 
инсталация за отопление. При 
съпоставянето на цените на 
различните видове горива е важно 
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Потенциал на дървесната 
биомаса в България

37.4 % от територията на България 
е покрита с гори – това се равнява 
на 4 180 121 хектара или 0.6 
хектара на човек. Средният 
годишен прираст на хектар  
е 3.87 м³, което възлиза на общо 
14 458 000 м³. 

Това означава, че на всеки 2 
секунди горите нарастват с 1 м³.  
В България потенциалът на 
дървесна биомаса, която може 
да бъде използвана за енергийни 
нужди, е огромен - лежащата 
мъртва дървесина е около 6 000 
000 м³. Следователно горите имат 
висок потенциал за увеличаване 
на националния дял на енергията 
произведена от възобновяеми 
източници.
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Допълнителна информация:
www.bioresproject.eu

За контакти:
Национална Асоциация по 

Биомаса
Пловдив, България

 +359 32 630 896 
office@bgbiom.org

bgbiom.plovdiv@gmail.com
www.bgbiom.org
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Целта на проекта BioRES е да реализира иновативната 
концепция за “Центрове за Логистика и Търговия с 
Биомаса” (ЦЛТБ) в България, Хърватска и Сърбия чрез 
сътрудничество с Европейски технологични лидери от 
Австрия, Словения, Германия и Финландия, с която да се 
повиши консумацията на дървесни биоенергийни продукти 
на местно ниво в съответствие с целите на Директива 
2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници.


