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0 Увод
Светът днес е изправен пред огромно предизвикателство. Надеждата на
Протокола от Киото бе, че индустриалните нации ще намалят сумарните си емисии на
парникови газове с 5,2% до 2012 г. спрямо 1990 г. Сега обаче става ясно, че държавите
по света няма да се справят с постигането дори и на така заложения символичен
първоначален показател. И това се случва в момент, когато набират сила всякакви
природни бедствия, причинени от климатичните промени, а полярните ледени шапки се
топят с бързина, непредвидена дори и в най-песимистичните сценарии на
компютърното моделиране.
Необходими са незабавни действия за подобряване на положението. В пределите
на Европейския съюз с 27 държави-членки (ЕС-27) делът на пътния транспорт в
емисиите на въглероден диоксид е около 20%, и ако трябва да се предотвратят
катастрофалните въздействия върху нашата жива планета, именно той трябва да играе
фундаментална роля при намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Въпреки
крайната неотложност на ситуацията, производителите на алтернативни горива и
екологичните технологии непрекъснато се сблъскват със съпротива, критики и
враждебност под формата на налагане на прекалено високи изисквания, които биха
разбили на пух и прах дори и използваните в момента технологии за производство на
енергия, ако бъдат приложени към тях. Участта на биодизела не бе по-различна и той
не се размина с подобни груби и невежи атаки, особено през последната година.
Настоящият наръчник има за цел да предложи на евентуалните бъдещи
производители на биодизел или ръководители на проекти задълбочена информация,
която да им даде възможност да вземат правилно решение и да гарантират успех на
своите проектни идеи. В наръчника е направен опит да се анализира реалният
потенциал за производство на биодизел от използвано готварско олио (ИГО) [Used
Cooking Oil (UCO)] и неговото място на пазара в пределите на ЕС-27.

0.1 Обосновка
Биодизелът представлява алтернативно гориво за автомобили, което се извлича
от трансестерифицирани мастни киселини. Най-често срещаната форма се получава от
чисто растително масло – рапично масло, соево масло и др. Това гориво, обаче, може да
се произвежда и от използвано готварско олио (ИГО) или животинска мазнина,
например лой, от които при правилна преработка може да се произведе
висококачествено гориво. Въпреки че някои типове дизелови двигатели могат да
работят и с чисто растително масло, ако то бъде преобразувано в биодизел, може да се
използва в почти всички дизелови двигатели, и най-важното – в съвременните
високоефективни двигатели с директно впръскване (директен инжекцион).
Въпреки пренебрегването на знанията относно възможностите на дизеловите
двигатели за работа с растително масло през по-голямата част от миналия век, още през
1895 г. Д-р Рудолф Дизел разработва своя дизелов двигател с първоначалното
намерение той да работи с редица горива, включително растително масло. В този
смисъл концепцията не е нито революционна, нито нереалистична.
Последните събития на равнище Европейски съюз променят коренно както
методите за оползотворяване и депониране на използваното готварско олио, така и
начините, по които се зареждат с гориво автомобилите в Европейския съюз. Тези
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комплексни събития превръщат използването и производството на биодизел от ИГО в
една все по-предпочитана перспектива с благоприятни възможности.
През май 2003 г. Европейският парламент и Съветът приеха директива относно
насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за
транспорт1. Тази директива изисква държавите-членки да гарантират, че на техните
пазари ще бъдат пуснати минимална част биогорива и други възобновяеми горива и че
за тази цел държавите-членки ще определят национални индикативни цели, като
референтната стойност за тези цели трябва да бъде 2%, изчислена на базата на
енергийното съдържание на всички видове бензин и дизел за транспортни цели,
пуснати на пазара до 31.12.2005 г., и съответно 5,75%, изчислена на базата на
енергийното съдържание на всички видове бензин и дизел за транспортни цели,
пуснати на пазара до 31.12.2010 г.
Регламент № 1774/20022 на ЕС за страничните животински продукти поставя
ограничения пред употребата на използвано готварско олио, произхождащо от
ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни. Ефектът от него е, че освен в
конкретни случаи, полученото като кухненски отпадък ИГО от заведения за
обществено хранене вече не следва да се използва като съставка в храните за животни,
което в миналото бе основният начин за неговото оползотворяване. Едновременно с
това, Директива 99/31/ЕО3 относно депонирането на отпадъци изисква всяка държавачленка да утвърди режим за контрол на замърсяването, който забранява приемането в
депата на някои видове отпадъци, включително течни отпадъци от рода на ИГО. Нещо
повече, по последни статистически данни през последните десетилетия се наблюдава
значително увеличение в обема на производството на ИГО, а броят на заведенията за
обществено хранене в европейските страни продължава да нараства.
Предвид увеличаващото се количество ИГО в пределите на ЕС [EU],
проблемите с неговото оползотворяване, пред които вече са изправени генериращите го
стопански и нестопански обекти, и необходимостта ИГО да бъде отстранено от
хранителната верига, производството на биодизел предлага идеално решение. То може
да разреши проблемите, свързани с належащата нужда от управление на отпадъците,
като едновременно с това подпомогне стратегията за устойчив транспорт, и в този
смисъл се явява една реална и удачна възможност.

0.2 Основни понятия
ИГО – използвано готварско олио [UCO (Used Cooking Oil)]. На много места в
литературата се среща и като ОРМ (отпадъчно растително масло) [WVO (Waste
Vegetable Oil], ИРМ (използвано растително масло) [UVO (Used Vegetable Oil)], РРМ
(рециклирано растително масло) [RVO (Recycled Vegetable Oil)] и РГО (рециклирано
готварско олио) [RCO (Recycled Cooking Oil)]. В настоящия документ е използвана
формата „ИГО“.
1
Бел. прев.: Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 г. относно насърчаването на
използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт. [Directive 2003/30/EC of the European
Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport].
2
Бел. прев.: Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 година за
установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от
човека [Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down
health rules concerning animal by-products not intended for human consumption].
3
Бел. прев.: Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци
[COUNCIL DIRECTIVE 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste].
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МЕМК – метилов естер на мастна киселина [FAME (Fatty Acid Methyl Ester)].
Това е съкратеното техническо наименование на биодизела.
МЕИГО – метилов естер на използвано готварско олио [UCOME (Used Cooking
Oil Methyl Ester)]. Това е МЕМК, получен от ИГО.
Б30 [B30] – в настоящия документ буквата „Б“ последвана от число, например
„Б30“ и „Б100“, се използва на съответните места в текста за обозначаване на
различния процентен състав на марките (блендовете) биодизел [biodiesel blends]. Макар
че в миналото това обозначение е използвано главно в Америка, терминът се разбира
добре и започва да става все по-популярен и в Европа, ето защо неговото използване в
настоящия бе счетено за уместно.
Милиард [Billion] – избрана е англосаксонската употреба на английската дума
„билион“ [billion]. Това означава, че за целите на настоящия документ, тя се използва
със значението на „хиляда милиона“ (милиард) [one thousand million], а не на „милион
милиона“ (трилион) [million million] със значението на „билион“ [trillion].
Знаци „ , “ или „ . “ – за представянето на числата в английската версия4 на
настоящия документ е избрана англосаксонската система на изписване на десетични
дроби и многоразрядни числа с точки и запетаи (с изключение на съпътстващите го
електронни таблици в Excel и на някои места във фигурите или таблиците, изработени с
помощта на Excel, където е използвана континенталната система за представяне на
десетични дробни числа). Това означава, че в английската версия с точка се обозначава
десетичен знак, а със запетая се отделят кратните на числа, които са представени в
хиляди, милиони и милиарди.
Референции – когато не са посочени изрично източниците, информацията е
получена директно от партньорите в консорциума „БиоДиНет“ [BioDieNet Consortium].

0.3 Общи положения
„БиоДиНет“ е проект [BioDieNet project], реализиран по Програмата
„Интелигентна енергия за Европа“ [Intelligent Energy for Europe Programme], за да
спомогне за оползотворяването на използваното готварско олио чрез производство на
биодизел. Целта на проекта е да популяризира местното производство на биодизелово
гориво за транспорт посредством активно участие на ключови местни действащи лица
в над 10 европейски страни. По същество, проектът „БиоДиНет“ има четири фази
(обхванати в съответната документация на изброените по-долу работни пакети (РП
[WP]):
Събиране и синтезиране на информацията (Работен пакет 2 [WP 2])
Тази фаза отразява съществуването на множество източници на информация и
опит във връзка с веригата за създаване на стойност (производство, реализация и др.)
[supply chain] при биодизела от МЕИГО в цяла Европа. При нея задачата е да се
направи първия задълбочен анализ на текущата ситуация, за да се определи базата за
по-нататъшните проектни фази.
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Бел. прев.: В българската версия и използван възприетият у нас начин за изписване на десетични дроби и
многоразрядни числа, а именно със запетая да се обозначава десетичен знак, а с интервал да се отделят кратните на
числа, които са представени в хиляди, милиони и милиарди.
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Разработване на инструментариум и ресурси (Работен пакет 3 [WP 3])
При втората фаза резултатите от предходната се използват за разработване на
комплексен инструментариум и ресурси, които осигуряват кратки и достъпни насоки за
пазарните играчи във всяка една държава-членка. С помощта на тези насоки могат да се
предприемат инициативи за изграждане на нови производствени съоръжения за
биодизел и да се приспособяват автопаркове за работа с това алтернативно гориво.
Реализиране на демонстрационни дейности (Работни пакети 4-6 [WP 4-6])
Въз основа на инструментариума и ресурсите, подготвени по линия на РП 3,
работните пакети 4-6 са ориентирани към практическото използване на събраните и
анализирани знания и разработения инструментариум. Тези три работни пакета
отразяват трите основни направления (и съответните целеви групи) в рамките на
веригата за създаване на стойност за осъществяване на успешни демонстрационни
проекти за ползване на биодизел в локален мащаб, а именно: местни производствени
бази за биодизел (РП 4), механизми за дистрибуция (РП 5), и развитие на
потреблението на горивото в автопаркове (РП 6). Демонстрационната фаза се явява
ядрото на мярката „БиоДиНет“, като РП 2 и РП 3 са насочени към осигуряване на
различни видове документи и резултати (инструментариум), които спомагат за
успешната и ефективна реализация на демонстрационните дейности.
Разгласяване (Работни пакети 7/8 [WP 7/8]) и координация на проекта
(Работен пакет 1 [WP 1])
През цялото времетраене на проекта се осъществяват дейности по разгласяване
(РП 7/8), чрез които резултатите от работата по отделните работни пакети се
разпространяват сред съответните целеви групи, включително сред партньорите по
проекта „БиоДиНет“, неговите поддръжници, както и сред делегати в Европейската
комисия [EC delegates]. Тази фаза обхваща широк кръг от способи за разгласяване – от
печатни и електронни наръчници до работни срещи, сесии за обучение и действащи
мрежи, както всички те имат за своя основна цел по-мащабното разпространение на
биодизела сред обществените и частните автопаркове в целия Европейски съюз. Един
от работните пакети (РП 1), който обхваща всички изброени дотук фази, се занимава с
цялостното управление на проекта от началото до неговия край с оглед гарантиране на
реалната координация, осигуряването на качество и контрола на проектния бюджет.

0.4 Партньори по проекта „БиоДиНет“
По-голямата част от партньорите са енергийни агенции, но сред тях има един
научноизследователски институт и един производител на биодизел. Партньорите по
проекта са, както следва:
Координатор:
„Енерджи Сълюшънс Норт Уест Лондон“ –
„И Ес Ен Дабъл Ю Ел“ (Агенция „Енергийни
решения Северозападен Лондон“ – „ЕРСЗЛ“)

Energy Solutions (North West London) –
ESNWL
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Съ-бенефициери:
„Икофис“, Холандия

Ecofys, Netherlands

„Норт Иист Лъндън Енеджи Ефишънси
Адвайс Сентър“ – „Ен И Ел И И Ей Си“
(Консултативен център за енергийна
ефективност в Североизточен Лондон –
„НЕЛЕЕАК“), Обединено кралство

North East London Energy Efficiency Advice
Centre – NELEEAC, UK

„Адженсия Мунисипал де Енергия е
Амбиенте де Оейрас“ – „ОЕИНЕРГЕ“,
Португалия

Agencia Municipal de Energia e Ambiente de
Oeiras – OEINERGE, Portugal

„Адженсия Мунисипал де Енергия де Синтра“
– „АМЕС“ (Общинска енергийна агенция за
Синтра“ – „ОЕАС“), Португалия

Agencia Municipal de Energia de Sintra –
AMES, Portugal

„Уестърн Норуей Рисърч Инститют“ – „Дабъл
Ю Ен Ар Ай“ (Изследователски институт на
Западна Норвегия – „ВНРИ“, Норвегия

Western Norway Research Institute – WNRI,
Norway

„Енергиен център София“ – „ЕЦС“, България

Sofia Energy Centre – SEC, Bulgaria

„Иннотерм“, Унгария

Innoterm, Hungary

„Адженсия Енерджетика де ла Рибера“ –
„Ей И Ар“ (Енергийна агенция „Ла Рибера“ –
„ЕАР“), Испания

Agencia Energetica de la Ribera – AER, Spain

„Ейджънси ъф Брашов фор дъ Мениджмънт
ъф Енерджи енд Инвайърнмънт“ –
„Ей Би Ем И И“ (Агенция за управление на
енергията и околната среда в Брашов –
„АБМЕЕ“), Румъния

Agency of Brasov for the Management of Energy
& Environment – ABMEE, Romania

„Брент Къмюнити Транспорт“ – „Би Си Ти“
(Общински транспорт в Брент – „БСТ“),
Обединено кралство

Brent Community Transport – BCT, UK

„Агенция Венециана пер л’Енергия“ –
„Ей Джи Ай Ар И“ (Агенция по енергия във
Венеция – „АГИРЕ“), Италия

Agenzia Veneziana per l’Energia – AGIRE, Italy

„ЕНЕРГИЯ Е ТЕРИТОРИО СПА“ – „И Ти“
(„Енергия и територия Спа“ – „ЕТ“), Италия

ENERGIA E TERRITORIO SPA – ET, Italy

„Бундесфербанд фрайер Танкщелен е.В“ –
„Би Еф Ти“, Германия

Bundesverband freier Tankstellen e.V. – BFT,
Germany

„Федерейшън ъф Сайънтифик енд Техникъл
Асосиейшънс“ – „Еф Ей Ес Ти“ (Федерация на
научно-техническите асоциации – „ФАСТ“,
Италия

Federation of Scientific & Technical Associations
– FAST, Italy

„Провинс ъф Фрислан“ –
„Еф Ар Уай Ес Ел Ей Ен“ (Провинция
Фрислан – „ФРИСЛАН“), Холандия

Province of Fryslan – FRYSLAN, Netherlands
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0.5 Обобщение
1. „БиоДиНет“ е проект, реализиран по Програмата „Интелигентна енергия за
Европа“, за да спомогне за оползотворяването на използваното готварско олио чрез
производство на биодизел. Целта на проекта е да популяризира местното
производство на биодизелово гориво за транспорт. Настоящият наръчник има за цел
да предложи на евентуалните бъдещи производители на биодизел или ръководители
на проекти задълбочена информация, която да им даде възможност да вземат
правилно решение и да гарантират успех на своите проектни идеи. В наръчника е
направен опит да се анализира реалният потенциал за производство на биодизел от
използвано готварско олио (ИГО) и неговото място на пазара в пределите на ЕС-27.
2. Биодизелът представлява алтернативно гориво за автомобили, което се извлича от
трансестерифицирани мастни киселини. Въпреки че някои типове дизелови
двигатели могат да работят и с чисто растително масло, ако то бъде преобразувано в
биодизел, може да се използва в почти всички дизелови двигатели, и най-важното –
в съвременните високоефективни двигатели с директно впръскване (директен
инжекцион).
3. Последните събития на равнище Европейски съюз променят коренно както
методите за оползотворяване и депониране на използваното готварско олио, така и
на начините, по които се зареждат с гориво автомобилите в Европейския съюз. Тези
комплексни събития превръщат използването и производството на биодизел от ИГО
в една все по-предпочитана перспектива с благоприятни възможности. През месец
май 2003 г. Европейският парламент и Съветът приеха директивата за биогоривата,
която изисква държавите-членки да гарантират, че на техните пазари ще бъдат
пуснати минимална част биогорива и други възобновяеми горива и че за тази цел
държавите-членки ще определят национални индикативни цели, като референтната
стойност за тези цели трябва да бъде 2%, изчислена на базата на енергийното
съдържание на всички видове бензин и дизел за транспортни цели, пуснати на
пазара до 31.12.2005 г., и съответно 5,75%, изчислена на базата на енергийното
съдържание на всички видове бензин и дизел за транспортни цели, пуснати на
пазара до 31.12.2010 г. Регламент № 1774/2002 на ЕС за страничните животински
продукти поставя ограничения пред употребата на използвано готварско олио,
произхождащо от ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни.
Производството на биодизел от него може да разреши проблемите, свързани с
належащата нужда от управление на отпадъците, като едновременно с това
подпомогне стратегията за устойчив транспорт.
4. На настоящия етап има много малко данни относно ИГО. Ако се сумира общото
събрано и общото изхвърлено количество ИГО в десетте страни, обхванати от
проекта „БиоДиНет“, се получават 1,92 млрд. литра, което представлява 1,4% от
общото им потребление на дизелово гориво. Следователно, МЕИГО има голям
потенциал да замести от 1% до 3% от потреблението на дизелово гориво в ЕС.
5. Според резултатите от проучванията, основен източник на ИГО в повечето страни,
обхванати от проекта „БиоДиНет“ се явяват ресторантите, въпреки че битът и
предприятията от преработвателната промишленост също са значими от тази гледна
точка. Повечето участващи в проекта западноевропейски страни имат добре
изградени системи за събиране на ИГО, но в България, Румъния и Унгария
ситуацията не е такава. Консервативните оценки по отношение на средното
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количество оползотворяемо ИГО в литри се равняват съответно на 8 литра и
6,26 литра на глава от населението.
6. Общото производство на МЕМК в ЕС-25 през 2005 г. се оценява приблизително на
3,2 млн. тона. Следователно, може да се направи извода, че производството на
МЕИГО в десетте обхванати от проекта „БиоДиНет“ страни съставлява около 13%
от МЕМК, произведени в ЕС-25.
7. Местните власти са най-подходящи от гледна точка на предлагането на услуги по
събиране на ИГО от заведения за обществено хранене, но за тези услуги масово
няма целево бюджетно финансиране. На някои места има осигурено такова
финансиране за дейности по събиране от бита, но материално-техническото му
обезпечаване го превръща в непосилна задача. Хранителната промишленост, от
своя страна вероятно вече е намерила решение на проблема с отпадъчното ИГО.
Ако обаче даден производител на биодизел съумее да се добере до тази суровина на
подходящата цена, то този отрасъл би могъл да осигури един много полезен,
висококачествен източник на ИГО. Все пак, за един малък производител на
биодизел най-вероятният и надежден източник на ИГО са заведенията за
обществено хранене.
8. Средните разходи за събирането на ИГО се изчисляват на приблизително
23,4 евроцента на литър. Разходите за събиране зависят до голяма степен от вида на
генериращите го стопански и нестопански обекти, т.е. бита, заведенията за
обществено хранене или преработвателната промишленост, а също така и от
местните особености. Някои изследвания предполагат, че действителните разходи
за дейността биха могли да спаднат до 8 евроцента на литър при събиране на ИГО
от заведения за обществено хранене, ако то се осъществява на „вътрешнофирмен“
принцип. Жизнеспособността на една инсталация за производство на биодизел
зависи изключително много от цената, чрез която тя може да си набави суровината.
В най-добрия случай услугата по събиране би трябвало да е безплатна.
9. Основните проблеми, наблюдавани при схемите за събиране на ИГО са:
изсипването на минерални масла в обществените контейнери; ниските температури,
които водят до трудности при манипулирането; прекомерното пържене на
готварското олио, което води до повишаване на съдържанието на свободни мастни
киселини (СМК) [Free Fatty Acids (FFAs)], твърде наситените мазнини;
неправомерното събиране.
10. Класическите технологични етапи при производството на биодизел са: 1.
Предварителна обработка на маслото [Oil pre-treatment] 2. Отстраняване на
свободните мастни киселини [Free Fatty Acid elimination] 3. Изсушаване [Drying] 4.
Трансестерификация в реактори [Transesterification in reactors] 5. Сепарационна
фаза [Separation phase] 6. Измиване [Washing] 7. Изсушаване [Drying]. Пречистване
на глицерина [Glycerine purification] 8. Добавяне на подобрители (присадки)
[Additive injection].
11. Изборът на мазнините или маслата, които да се използват в производството на
биодизел, е решение, което зависи от химико-технологичния процес и от
икономическите съображения. Що се отнася до химико-технологичния процес, найголяма тежест при избора на мазнини и масла има количеството свободни мастни
киселини.
12. Възможностите от гледна точка на суровината са: първична биомаса (енергийни
земеделски култури); вторична биомаса и органични отпадъци. Вариантите от
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гледна точка на катализатора на процеса са: алкална катализа [Alkaline catalysis];
киселинна катализа [Acid catalysis]; хетерогенна катализа [Heterogeneous catalysis];
ензимна катализа [Enzymatic catalysis]; трансестерификация без катализатор (процес
„Биокс“ със съразтворител [Biox Co-Solvent Process] и процес в суперкритично
състояние [supercritical process]). Вариантите на технологичните процеси са:
партидно-поточен [Batch] или непрекъснат [Continuous]. Партидно-поточният
технологичен процес е най-често срещан при малките производствени инсталации с
капацитет под 4 млн. литра годишно.
13. Във връзка с изграждането на инсталация за биодизел съответният проект трябва да
вземе под внимание нормативните актове, уреждащи следните групи въпроси:
здраве и безопасност, съхранение на масла, превенция и контрол на пожарите,
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) [Integrated
Pollution Prevention and Control (IPPC)], териториално планиране и
благоустройство, данъчно облагане. Що се касае за узаконяването на инсталацията
за биодизел, един от най-проблемните моменти е получаването на лиценз за
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (лиценз за КПКЗ).
Комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването е уредено в Директива
96/61/ЕО на Съвета5 и се осъществява в отделните държави-членки чрез
съответното национално законодателство. Разходите за един лиценз за КПКЗ могат
да варират между 3 000 € и 35 000 € в зависимост от мащабите на дейността.
14. Естеството на стопанската дейност, разглеждана по линия на проекта „БиоДиНет“, а
именно, локализирано производство на биодизел в малки мащаби, предполага, че
всяко предприятие най-вероятно ще има 3-4 души персонал. Поради високата цена
на крайния продукт обаче, годишният оборот на едно такова предприятие има
вероятност да надхвърли 350 000 €, и дори да е няколкократно по-висок. За
стопанска дейност с такива финансови показатели са подходящи следните
възможни правни форми: обикновено партньорство [simple partnership]; дружество
с ограничена отговорност [a limited company]; сдружение с нестопанска цел [a nonprofit company] или социално предприятие [social enterprise]; трудовопроизводителна кооперация [a worker co-operative]. Енергийните агенции са
потенциални ключови действащи лица, но видът стопанска дейност, който те могат
да осъществяват, зависи от правния им статут, а в различните държави този статут е
предмет на различна нормативна регламентация.
15. Потенциалните източници на финансови средства за малки по мащаб проекти за
производство на биодизел са: банкови кредити [bank loans]; нисколихвени схеми за
кредитиране [low interest loan schemes]; търговски кредити [commercial credit];
капиталово финансиране [equity financing]; финансиране чрез високорисков капитал
от типа „Бизнес ейнджълс“ [Business Angels venture capital]. Важен елемент за
обезпечаването на финансиране е наличието на добре обоснован бизнес план и
финансови гаранции. Европейският инвестиционен фонд [European Investment Fund
(EIF)] към Европейската инвестиционна банка [European Investment Bank (EIB)]
предлага подкрепа под формата на гаранции за малки и средни предприятия (МСП)
[small and medium-sized enterprises (SMEs)].
16. Принципно, аргументите в полза на биодизела са в сферата на енергийната
сигурност [Energy Security] и промяната в климата [Climate Change]. Има обаче и
5
Бел. прев.: Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 година за комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването (COUNCIL DIRECTIVE 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and
control).
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други добре документирани ползи, като например подобряването на положението с
местните (локалните) емисии, неговото минимално въздействие върху околната
среда при разливане, създаването на нови работни места и т.н. Преди всичко обаче,
биогоривата са единственият пряк и потенциално изобилен заместител на
петролните продукти в автотранспорта.
17. В литературата съществува консенсус, че използването на биодизел вместо
петролен дизел ще доведе до значителни спестявания на емисиите на парникови
газове (ПГ) [Greenhouse Gas (GHG)], с потенциал за достигане до почти 80% при
биодизела от маслодайни култури. Потенциалът за икономии на ПГ на една схема за
рециклиране на ИГО в биодизел за използване в пътния транспорт би могъл да
достигне до близо 100%.
18. Статистическите анализи показват намаляване на въглеродния моноксид (CO)
[Carbon monoxide], въглеводородите (HC) [Hydrocarbons], и фините прахови
частици (ПЧ10) [Particulate matter (PM10)] със средно 27%, 36%, 24% съответно, при
работа с чистото гориво биодизел в сравнение с петролния дизел. Прогнозите
показват също така, че марките биодизел с концентрация до около 30% са
неутрални от гледна точка на емисиите на азотни оксиди (NOx), но при по-висока
концентрация се увеличават. В този смисъл, всяка отговорна стратегия за опазване
на околната среда би включвала и политика за облекчаване на положението с
емисиите на азотни оксиди (NOx) [Nitrogen oxides]. Налице е общо съгласие, че
използването на биодизел води до намаляване както на емисиите на полициклични
ароматни въглеводороди (ПАВ) [Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)], така и
на тяхната мутагенната активност.
19. При студено време се препоръчват подгреваемите горивопроводи, тъй като Б100
има по-висока температура на помътняване [cloud point], отколкото обикновения
дизел. Гумените компоненти следва да бъдат заменени с устойчиви на биодизел
части, а самият биодизел следва да не влиза в контакт с повърхности от месинг,
бронз, мед, олово, калай и цинк, тъй като това може да ускори окисляването.
Обикновено, ако има дадена гаранция за 100% биодизел, стандартният интервал за
смяна на маслото на двигателя се намалява наполовина, като това се отнася и за
интервала за смяна на масления и горивния филтър.
20. Двата изключително важни фактора, които оказват влияние върху пазара на
биодизел са данъчното облагане и валидността на гаранциите, давани от
производителите на автомобили. Въпреки че една общоевропейска хармонизация,
както на данъчното законодателство, така и на регулациите по отношение на
валидността на гаранциите, би спомогнала много за развитието на отрасъла, за
момента този въпрос стои открит. Всяка държава има свое специфично
законодателство и данъчен режим за всички горива, включително за биогоривата, а
производителите на автомобили прилагат „двойни стандарти“ спрямо валидността
на гаранциите в различните държави.
21. В продължение на над десет години лидер в областта на биодизела е Германия със
своя активен подход и благоприятен данъчен режим. Към края на 2006 г.
продажбите на (всички видове) биогорива там са в размер на общо 3,1 млн. тона.
Въпреки това, компаниите в състава на „Фолксваген Груп“ [Volkswagen Group]
(„Фолксваген“ [VW], „Ауди“ [Audi], „СЕАТ“ [SEAT] и „Шкода“ [Skoda]) спират да
дават гаранции за работа на биодизел след внедряването на двигателите,
отговарящи на стандарта за емисии ЕВРО 4, и саморегенериращите се филтри за
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прахови частици. Това би могло да навреди сериозно на пазара и да обърне
тенденциите в неблагоприятна посока.
22. Предварителното проучване и оценка на съответния местен пазар следва да
обхваща: броя на дизеловите автомобили в съответния регион, количествата
продавано дизелово гориво в съответния регион; количествата консумиран
биодизел в разглеждания регион, структурата и използваните горива в общинските
автопаркове, структурата и използваните горива в парковете на градския и
междуградския транспорт, броя на общественодостъпните бензиностанции в
съответния регион.
23. Съществуват редица варианти за справяне с проблемите във връзка с гаранциите:
създаване на натиск от страна на потребителите посредством инициативи, които
дават на производителите ясно да разберат, че гаранциите за работа на биодизел ще
бъдат важен фактор при вземането на решение за закупуване на нови моторни
превозни средства; инициативи за прехвърляне на гаранционните отговорности,
чрез което рискът се пренасочва към местния орган за самоуправление или друга
обществена организация; разработване на собствени гаранционни схеми; или
популяризиране на биодизела като възможност за множеството извънгаранционни
автомобили.
24. Ситуацията с гаранциите е благоприятна при следните автопроизводители:
„Мерцедес Бенц“ [Mercedes Benz], „Даймлер Крайслер“ [DaimlerChysler], „МАН“
[MAN] и „ИВЕКО“[IVECO], които дават гаранции за двигатели, отговарящи на
стандартите за емисии ЕВРО 4 и ЕВРО 5 на лекотоварни автомобили. Същото се
отнася и за почти всички производители за земеделска техника. Френските
производители в състава на „Пи Ес Ей Груп“ [PSA Group] („Пежо“ [Peugeot],
„Ситроен“ [Citroen] и „Рено“ [Renault]) дават гаранции за своите модели при
определени условия, при това само за работа с марки биодизел до Б30. Това
обстоятелство осигурява най-малко 10-годишни пазарни перспективи за
производството. Има вероятност „пътят на най-малкото съпротивление“ по
отношение на продажбите на биодизел да се окаже публичният сектор, независимо
дали става дума за автобусните паркове на градския транспорт или камионите за
сметосъбиране.
25. Препоръки: местните власти и енергийните агенции следва да участват активно и
целенасочено в проекти за биодизел; пазарният цикъл следва да се структурира
цялостно посредством затваряне на веригата за създаване на стойност; следва да се
разработи политика по отношение на ИГО, при която отпадъците от заведенията за
обществено хранене са отговорност на общините; компетентните органи следва да
предприемат задълбочени проучвания относно наличието на ИГО в рамките на
целия ЕС; следва да се въведе система с ускорена процедура за одобряване на
заявленията, подадени за инсталации за биодизел във връзка с лицензи за КПКЗ;
обхватът на потенциалните изходни суровини в стандарта за качество EN 14214
следва да се разшири; следва да се разработи общоевропейска система за
осигуряване на качеството; в рамките на ЕС следва да се въведе задължителност
при спазването на всички изисквания на евронормите за емисии от горивата,
отговарящи и на двата стандарта EN 590 (за дизелово гориво) и EN 14214 (за
биодизел); следва да се насърчават производителите в състава на корпорации като
„Пи Ес Ей Груп“, които създават благоприятни условия за използването на
биодизел.
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1 Отпадъчното олио като ресурс (Част 1)
1.1 Наличност на ИГО – текуща статистика
Получаването на съдържателни статистически данни относно количествата и
наличието на използвано готварско олио е изключително трудно начинание. Тъй като
досега този нов отрасъл не бе регулиран, едва през последните години е налице интерес
към оценяването на генерираните количества и разполагаемите обеми. Това се дължи
най-вече на разпоредбите на Регламент № 1774/2002 на ЕС за страничните животински
продукти, който налага забрана пред употребата на използвано готварско олио,
произхождащо от ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни, включително от
централни кухни и кухни в домакинствата. Ефектът от тази забрана е, че считано от 1
май 2003 г. (макар, че някои държави са поискали отлагане на неговото прилагане),
използваното готварско олио от заведения за обществено хранене вече не може да се
използва като съставка в храни за животни. Регламентът е приет след поредица от
кризисни ситуации вследствие на епидемии, причинени от храни и фуражи (свързани
със спонгиформната енцефалопатия по говедата [Bovine Spongiform Encephalopathy
(BSE)], диоксините [dioxins], шапа [foot-and-mouth disease] и класическата чума по
свинете [classical swine fever]) и въвежда няколко предпазни мерки за предотвратяване
на рисковете за здравето на хората и животните.
Фигура 1: Налични количества в десетте европейски държави, м³/год.

Португалия

Испания

Унгария

Норвегия

По този въпрос все още има много малко налични данни. В разработката
„Рециклирани готварски растителни масла: оценка на риска за общественото здраве“
[Recycled Cooking Oils: Assessment of risk for public health] на консултативната група за
оценка на вариантите на политики в областта на науката и технологиите „STOA“ [STOA
Panel6] (изготвена за Генерална дирекция „Научни изследвания“ [Directorate General
Research] на Европейската комисия [European Commission], 2000 г.) се твърди, че има
конкретна необходимост от повече информация относно мащабите на генерирането и
оползотворяването на използваното готварско олио. В разработката се цитира
следното: „Към момента няма данни за обемите растителни мазнини, събирани от
вериги ресторанти или заведения за обществено хранене. Тази липса на данни пречи на
6

Бел. прев.: Експертна група за оценка на вариантите на политики в областта на науката и технологиите [STOA –
Science and Technology Options Assessment Panel], която носи политическата отговорност за работата по оценката на
вариантите и е неразделна част от структурата на Европейския парламент. Тя се състои от 15 депутати в
Европейския парламент. 14 от членовете на групата се номинират от шест постоянни парламентарни комисии:
„Промишленост, изследвания и енергетика“ [ITRE], „Заетост и социални въпроси“ [EMPL], „Околна среда,
здравеопазване и безопасност на хрните“ [ENVI], „Вътрешен пазар и защита на потребителите“ [IMCO], „Транспорт
и туризъм“ [TRAN] и „Земеделие и развитие на селските райони“ [AGRI]. Заместник-председателят на Европейския
парламент, отговарящ за STOA, е член на експертната група служебно.
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вземането на решения и не дава възможност да се формулират изводи по отношение
на мащабите на разглеждания проблем.“ По линия на подпрограмите „АЛТЕНЕР“
[ALTENER] и „СТИИР“ [STEER], както и по програмата „ЛАЙФ“ [LIFE] досега са
финансирани много проекти, занимаващи се с широк кръг от проблеми, които засягат
веригата за създаване на стойност на биодизел. Някои от тях са насочени конкретно
към МЕИГО и/или проблемите на местното предлагане/търсене. Никъде обаче няма
изчерпателен и добре подреден набор от информация, която да обединява на едно
място констатациите от всички тези проекти, а също и от онези инициативи, които не
са финансирани по програми със средства на Европейската комисия. В работен пакет 2
по проекта „БиоДиНет“ бе направен опит да се свери и сортира информацията, която е
налице при партньорите от консорциума. Основната трудност при тази задача бе, че за
някои държави, както в случая на Обединеното кралство, имаше много данни, а в
други, особено в новите държави-членки като Румъния, нямаше почти никакви налични
сведения.
Фигура 2: Събрани количества ИГО, м³/год.

Холандия

Италия

Португалия

Испания

Германия

Унгария

Норвегия

Обединено
кралство

1.1.1 Данни за оползотворяемото ИГО
1.1.1.1 Необработени данни
Ако се абстрахираме от трудностите при набавянето на точни данни, можем да
направим анализ на сведенията, събрани от работата по РП 2 на проекта и да определим
приблизително общото количество генерирано ИГО в държавите, представени в
консорциума „БиоДиНет“ (Холандия, Италия, Португалия, Испания, Германия,
Унгария, Норвегия, Румъния и Обединено кралство). Това количество се равнява на
около 1 921 000 м³ или 1 921 милиарда (хиляда милиона) литра. То е изчислено на база
на общите годишни събрани количества (772 000 м³) плюс общите годишни
депонирани количества (1 148 900 м³).
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Фигура 3: Оползотворени количества ИГО, м³/год.

Холандия

Италия

Португалия

Унгария

Норвегия

Обединено
кралство

Ако разгледаме този общ показател от гледна точка на разпределението му във
всяка отделна държава, ще забележим, че най-големи количества ИГО се генерират в
Испания (с общо 1 350 000 м³), следвана от Германия (с 250 000 м³), като челната
тройка придобива завършен вид с Португалия (с участие в размер на 96 000 м³). Тази
разбивка може да се проследи на Фигура 5. Вече уточнихме, че сборът от общо
събраните и общо депонираните количества възлиза на около 1,92 млрд. м³.
Потреблението на дизелово гориво в десетте държави през 2005 г. възлиза на
115 мегатона7 [megatons (Mt)], или около 136 млрд. литра (при следното допускане:
плътност 0,84 кг./л. и 1,01 кг.н.е. (килограм нефтен еквивалент) [kilogram oil equivalent
(kgoe)] за дизеловото гориво). В този смисъл, ако като гориво се оползотворяваше
цялото количество депонирано ИГО, заедно с вече събираното такова, то би
съответствало на 1,4% от потреблението в обхванатите от проекта „БиоДиНет“
държави. Нещо повече, следва да се има предвид, че стойностите за наличните
количества ИГО почти сигурно са доста по-високи, тъй като има държави, за които не
са налице достатъчно данни. По тази причина, така разгледаните данни дават
основание да се приеме за реалистично, че МЕИГО има потенциал да замести от 1% до
3% от потреблението на дизелово гориво в ЕС.
Фигура 4: Количества ИГО в десетте европейски държави по направления, м³/год.

Събрани
количества
ИГО

Оползотворени Депонирани
количества
количества
ИГО
ИГО

Произведени
количества
МЕИГО

Европейската комисия (през 2001 г.) оценява общото потребление на растителни
масла и животински мазнини в Европа в размер на 17 мегатона (с ръст от 2% годишно),
7

Бел. прев.: Съгласно системата СИ, при производните единици за маса се използват и следните производни
единици: килотон (kt) = 1000 тона (t), мегатон (Mt) = 1 000 000 тона (t) и гигатон (Gt) = 1 000 000 000 тона (t).
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изчислено на база Европейски съюз с 15 държави-членки (ЕС-15). От тях около 75% се
падат на растителните масла. По приблизителни данни е изчислено, че в Австрия могат
да се събират 18,5% от общото количество растителни масла/животински мазнини. При
екстраполирането на този показател спрямо останалата част на ЕС за 2001 г. би се
получил пазар от порядъка на не по-малко от 3 мегатона животински мазнини и
растителни масла, от които 2,36 мегатона биха представлявали оползотворяемо ИГО.
От 2000 г. насам населението на ЕС се увеличи с около 31% от 375,55 млн. на
493,275 млн. души след присъединяването на страните, влезли в състава на новия ЕС с
27 държави-членки. Отчитайки това, както и годишния ръст от 2%, към момента
общите налични количества оползотворяемо ИГО в ЕС-27 би следвало да са около
3,55 мегатона или 3,95 милиарда (хиляда милиона) литра.
Фигура 5: Обзорна таблица относно ИГО
м³/годишно

Събрани
количества
ИГО

Оползотворени
количества
ИГО

Депонирани
количества
ИГО

Произведени
количества
МЕИГО

Холандия

67 000

67 000

Няма данни

Няма данни

Италия

60 000

60 000

Няма данни

Няма данни

Португалия

28 600

16 000

67 400

16 000

Испания

270 000

Няма данни

1 080 000

216 346

Германия

250 000

Няма данни

Няма данни

277 000

Унгария

5 500

5 000

500

Няма данни

Норвегия

1 000

300

1 000

333

Няма данни

Няма данни

Няма данни

Няма данни

90 000

99 000

Няма данни

20 400

Няма данни

Няма данни

Няма данни

3 600

772 100

247 300

1 148 900

533 679

Румъния
Обединено
кралство
България
Общо

Тъй като потреблението на дизелово гориво в ЕС-27 през 2007 г. възлиза на
214 милиарда (хиляда милиона) литра, а предполагаемите наличности на
оползотворяемо ИГО са около 3,95 млрд. литра, се получава, че с МЕИГО биха могли
да бъдат заместени 1,8% от потреблението на дизелово гориво в ЕС-27 (без да се
отчитат загубите в производството и др.).
Фигура 6: Потребление на дизелово гориво в държавите, обхванати от проекта
„БиоДиНет“
Държава

Потребление на дизелово
гориво за 2005 г.:
(кг.н.е.)

Потребление на дизелово
гориво за 2005 г.:
(млн. литра)

България

1 394

1 643

Германия

26 101

30 765

Испания

25 614

30 191

Италия

23 105

27 234

Унгария

2 259

2 663

Холандия

6 558

7 730
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Португалия

4 167

4 912

Румъния

2 265

2 670

21 209

24 999

2 448

2 885

115 120

135 691

Обединено кралство
Норвегия
Общо

Тези проведени в миналото изследвания се потвърждават и от констатациите на
проучването в рамките на проекта „БиоДиНет“. Ето защо, въпреки непълнотите по
отношение на данните, явно има причина да се смята, че може да се води разговор за
потенциалния сегмент, който МЕИГО биха могли да заемат на пазара на дизелово
гориво.
1.1.1.2 Тенденции
В общия случай данните за страните от Западна Европа (Холандия, Италия,
Португалия, Испания, Германия, Норвегия и Обединеното кралство) явно показват, че
дейността по събирането на ИГО все повече се институционализира (т.е. вече не е
спорадична и осъществявана само в особени случаи). Още повече, че в някои държави
(например в Обединеното кралство) събирането на ИГО има очевидно висока степен на
централизация, за разлика от държави като Норвегия, където събирането е инцидентно,
в малки мащаби и на местно равнище. Оценките за събраните количества ИГО всяка
година са различни в зависимост от държавата, като максималните стойности са
270 000 м³ годишно в Германия и 250 000 м³ годишно в Испания. Данните показват, че
най-малки количества ИГО годишно се събират в Норвегия (1 000 м³) и в Унгария
(5 500 м³).
Информацията за страните от Източна Европа (т.е. Румъния, България и
Унгария) е по-малко отколкото тази за западноевропейските страни. Това може да се
счита за показващо следното: че в държавите от Източна Европа събирането на ИГО е
по-слабо разпространено, че събирането се извършва по-неформално или просто че
информацията е по-малко отколкото в западноевропейските държави.
Според анкетираните, ИГО не се депонира в Холандия, Италия (където
депонираните количества са пренебрежимо малки), Германия и Обединеното кралство
(където е незаконно). ИГО обаче се депонира явно доста масово най-вече в Испания и в
Португалия, докато в Норвегия и Унгария проблемът изглежда е с по-умерени мащаби.
Следва да се отбележи, че надеждността на данните е съмнителна предвид деликатното
естество на въпросния проблем.
Резултатите показват, че в повечето държави, обхванати от проекта „БиоДиНет“
основен източник на ИГО се явяват ресторантите, въпреки че от тази гледна точка са
значими също така бита и предприятията от преработвателната промишленост.
Повечето западноевропейски страни, участващи в проекта „БиоДиНет“, имат добре
изградени системи за събиране на ИГО, но в България, Румъния и Унгария ситуацията
не е такава. Между отделните държави съществуват значителни разлики що се отнася
до вида на нерафинираното растително масло, което се използва като готварско олио.
Най-често срещаните видове растителни масла са слънчогледовото, палмовото и
соевото масло, докато рапичното масло, зехтинът и фъстъченото масло се употребяват
по-рядко. Източноевропейските държави разчитат основно на слънчогледовото олио.
Повечето от западноевропейските държави имат разпоредби, които не допускат
депониране на ИГО. Основното неблагоприятно въздействие на ИГО върху околната

17

среда явно е замърсяването на водите в резултат на депонирането. Друг проблем се
явява и запушването на канализационната система. Освен производство на биодизел, се
срещат и други начини за използване на ИГО, включително за отопление, производство
на плоскости от дървесни частици, като смазочно масло, за производство на сапун, в
химическата промишленост, в храните за животни и при обработката на асфалт.
В следващия раздел са представени примери за наличностите на ИГО в
конкретни държави и региони, които имат за цел да очертаят една по-реална и ясна
картина по отношение на ИГО като ресурс, който е налице в съответната област.

1.1.2 Примери от няколко държави
1.1.2.1 Налични количества ИГО в Португалия, според „АМЕС“
Както в повечето страни, и в Португалия много трудно могат да се намерят
сигурни данни за количествата, изхвърляни в обществената канализация, или събирани
в санитарни депа. Съществуват обаче организации, които разработват стратегии за
точно установяване на наличностите от ИГО, главно в ресторанти и в компании от
преработвателната промишленост.
Въз основа на изследвания относно потреблението на растително масло в
Португалия, проведени в миналото от Националния статистически институт („ИНЕ“
[INE]) може да се предполага, че всеки португалец консумира средно по 20 кг. годишно
или 22 л. годишно. Населението на Португалия е 10,6 млн. души и може да се приеме,
че годишното потребление възлиза на 233 млн. литра.
Според Националния институт за отпадъците („ИНР“ [INR]), около 44% от това
количество се приемат за отпадък (останалите 56% попадат в категориите „вложени в
храни“ и „загуби“). На тази база всяка година остават около 100 млн. литра генерирано
ИГО, което няма адекватна използваемост.
Фигура 7: ИГО в Португалия
ИГО в Португалия
Използвани количества
56%

Отпадъци
44%
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Фигура 8: ИГО по отрасли в Португалия

ИГО по отрасли в Португалия

Ресторанти
45%

Индустрия
1%

Битов сектор
54%

От Фигура 6 по-горе е видно, че потреблението на дизелово гориво в Португалия
е около 4,9 милиарда (хиляда милиона) литра годишно, от които 100 млн. литра ИГО
представляват 2%. Това потвърждава направеното в точка 1.1.1.1 предположение, че от
1% до 3% от потреблението на дизелово гориво в ЕС-27 може да идва от МЕИГО.
Разбивката на наличните количества ИГО по сектори е следната: на бита се
падат 54% от общото количество (общо 46 641 тона), на ресторантите – 45% (общо
38 867 тона), а на промишлеността – само 1% (общо 864 тона).
1.1.2.2 Региони, обхванати от проекта „ПроБио“ [ProBio Project]
По проекта „ПроБио“ също бе проведено проучване за ИГО в съответните
региони.
Фигура 9: ИГО в регионите, обхванати от проекта „ПроБио“

Бургос
Авила
Уелва
Помурие
Абруцо

години

Тези данни представят само действителното количество ИГО, събрано или от
компании за сметосъбиране, или по линия на общински схеми за рециклиране на ИГО,
от училища, болници и от битовия сектор, без непременно да дават ориентация по
отношение на реалния потенциал за оползотворяемо ИГО в съответните региони.

1.1.3 Данни на глава от населението – ръководство за изчисляване на
ресурсите във Вашия регион
Установяването на наличностите от ИГО, което е на разположение в даден
район, не попада в обсега на точните науки. То зависи от множество фактори,
включително хранителните навици и броя на населението, броя на ресторантите и
големите обществени сгради, и от наличието или липсата на предприятия от
хранителна промишленост.
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Настоящият раздел си поставя за цел да Ви помогне да направите някои
приблизителни изчисления на базата на населението във Вашия регион, но със
сигурност те няма да бъдат съвсем точни – необходими са доста повече проучвания във
всяка една държава от ЕС, преди да могат да се ползват реални и точни данни.
Независимо от това, с негова помощ Вие би следвало да придобиете най-обща
представа по отношение на количествата оползотворяемо ИГО, които евентуално са
налични във Вашия регион, и в този смисъл това ще е Вашата изходна точка при всеки
подобен проект.
В точка 1.1.1.1 вече уточнихме, че най-добрата приблизителна оценка за
наличните в ЕС-27 количества оползотворяемо ИГО е 3,95 млрд. литра.
При население 493 275 млн. души, от това количество (3,95 млрд. литра) може
да се изведе стойност от 8 литра оползотворяемо ИГО на глава от населението.
Интересното тук е, че тази стойност е доста близка до констатациите за общия
среден показател за десетте страни (без България и Румъния, за които няма данни) от
изследването по проекта „БиоДиНет“, който е 6,26 литра оползотворяемо ИГО на глава
от населението.
Фигура 10: Обзорна таблица със статистически данни за ИГО на глава от
населението
Количество ИГО
(млрд. литра)
ЕС-27 (оползотворяемо ИГО)

Население
(млн. души)

ИГО в литри
на глава от
населението

3,95

493,275

килолитри
[kl]

хил.

България

n/a

7 679

Германия

250 000

82 315

3,04

1 350 000

44 475

30,35

Италия

60 000

59 131

1,01

Унгария

6 000

10 066

0,60

Холандия

67 000

16 358

4,10

Португалия

96 000

10 599

9,06

Няма данни

21 565

90 000

60 853

1,48

2 000

4 681

0,43

Държава (събрано и депонирано
количество ИГО)

Испания

Румъния
Обединено кралство
Норвегия
Средно
Регион (само събрани количества
ИГО)

8

6,26
Количество ИГО
(л.)

Население
(актуално)

Бургос, Испания

347 160

363 874

0,95

Авила, Испания

84 258

167 818

0,50

Уелва, Испания

370 000

483 792

0,76

Няма данни

123 280

801 497,7778

1 305 307

Пормурие, Словения
Абруцо, Италия

0,61

20

Саутуорк, Лондон (само малки заведения
за обществено хранене)

2 500 000

244 866

10,21

Люисхам, Лондон (само малки заведения
за обществено хранене)

1 000 000

248 992

4,02

Средно

2,84

От таблицата на Фигура 10 по-горе се вижда, че стойностите за различните
държави варират значително. Начело е Испания с 30 литра ИГО на глава от
населението, а на опашката е Норвегия само с 0,43 литра. Тези ниски показатели обаче
следва да се тълкуват много внимателно. Както вече беше споменато, за отделните
държави до голяма степен липсват данни и в този смисъл е много вероятно наличните
количества ИГО да са много повече от документираните.
Пример за това е Лондон. През 2003 г. там са проведени две задълбочени
проучвания в два големи градски района: Саутуорк и Люисхам. Установените
стойности на този показател там са съответно 10,21 и 4,02 литра на глава от
населението. Това са резултати от една анкета, проведена само сред малки заведения за
обществено хранене в тези райони, т.е. не са обхванати големите ресторанти, сградите
на държавните учреждения, болниците, училищата, сектора на социалните столове,
битовия сектор и други. Поради тази причина е много вероятно реалните стойности да
са по-близки до показателя за Испания – 30 литра. След всичко казано дотук, ако
съпоставим тази стойност с официалната за Обединеното кралство, изведена от
изследването по проекта „БиоДиНет“, а именно 1,48 литра, ще видим, че има
значително несъответствие.
В Испания и в нейните региони, проучени по линия на проекта „ПроБио“ се
наблюдава ситуация, противоположна на описаната за Обединеното кралство.
Навсякъде са получени много ниски стойности (под 1 литър), в сравнение с
официалната национална статистика от изследването по проекта „БиоДиНет“, където
този показател е 30 литра. Тук отново има голяма вероятност несъответствието да се
дължи просто на липсата на данни. Още повече, че в обхванатите от проекта „ПроБио“
региони са събирани данни само за реално събираните количества, а не за потенциално
оползотворяемото ИГО, изследвано по линия на проекта „БиоДиНет“.
Важно е да се отбележи, че двете проучвания, които могат да се считат за найизчерпателни, а именно общоверопейското изследване и изследването в Португалия,
дават сходни резултати за този показател, които са съответно 8 литра и 9 литра.
1.1.3.1 Инструментариум за изчисляване на оползотворяемото ИГО във
Вашия регион
Тези резултати изправят вземащите решения пред някои фундаментални
проблеми, и най-вече на кои числа може да се вярва повече. Но тъй като вече
установихме, че е много вероятно почти всички посочени стойности да са подценени от
гледна точка на реалните наличности от оползотворяемо ИГО в отделните държави и
региони, те дават една консервативна основа за изчисляване на потенциала в рамките
на конкретен демографски регион. Въпросът кои стойности да използва вземащият
решение зависи от степента на риска, който той е склонен да поеме. На Фигура 11 е
представен модел за вземане на решение по отношение на това коя стойност да се
използва съобразно степента на желания риск.
Въпреки, че това не е идеалният инструментариум предвид вече дискутираните
причини, той следва да Ви ориентира относно базисния ресурс ИГО за Вашия проект.

21

Фигура 11: Инструментариум за изчисляване на ИГО
Степен на риска

Допускания

Литри на глава
от населението

Висок риск

Липсват много данни и повечето държави имат
най-малко 30 литра на глава от населението
оползотворяемо ИГО, както в Испания

30 л/г.н.

Среден риск

Приема се стойността за целия ЕС-27 – 8 литра на
глава от населението

8 л/г.н.

Нисък риск

Приема се средната стойност за държавите,
обхванати от проекта „БиоДиНет“ – 6,26 литра на
глава от населението

6,26 л/г.н.

Много нисък риск

Приема се най-ниската установена стойност за
изследван регион – 0,5 литра на глава от
населението

0,5 л/г.н.

1.1.4 МЕИГО – текуща статистика
Общото производство на МЕМК в ЕС-25 през 2005 г. се оценява на около
3,2 млн. тона (в доклада за 2006 г. на Европейския комитет за биодизел [European
Biodiesel Board (EBB)]. Общото количество в размер на 533 хил. м³ МЕИГО на Фигура
5 съответства на 0,426 млн. тона при средна плътност 0,88 кг./л. Следователно, може да
се направи извода, че производството на МЕИГО в десетте обхванати от проекта
„БиоДиНет“ страни съставлява около 13% от МЕМК, произведени в ЕС-25.
Фигура 12: Произведени количества МЕИГО в държавите, обхванати от проекта
„БиоДиНет“, м³/год.

Португалия

Испания

Германия

Норвегия

Обединено
България
кралство

В страните, обхванати от проекта „БиоДиНет“, общото събрано количество ИГО
годишно се изчислява приблизително на около 772 хил. м³. Количеството биодизел,
което се произвежда от този източник е около 533 хил. м³. От тези стойности би
изглеждало, че няма голям излишък от събирани количества ИГО, които могат да се
оползотворят за производство на повече биодизел. Една държава (Германия) дори
произвежда повече МЕИГО, отколкото събира, което може да се обясни с вноса на ИГО
от Обединеното кралство.
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Изглежда, че Обединено кралство има най-големия потенциал за увеличаване на
своето локално производство на МЕИГО, тъй като много малко от събраните
количества ИГО се използват за производство на МЕИГО.
Казаното дотук води до допускането, че данните са изчерпателни. Има
доказателства, че наличните количества ИГО по места са много по-големи отколкото
показват официалните статистически данни. Проучванията за Лондон показват, че дори
при изключване на големите ресторанти, сградите на държавните учреждения,
болниците, училищата, сектора на социалните столове и битовия сектор, количеството
оползотворяемо ИГО на глава от населението е между 3 и 10 пъти по-голямо отколкото
количеството, предполагаемо въз основа на данните в официалните източници (вж.
точка 1.1.3).
Фигура 13: Седмични данни за ИГО според типа на източника (заведение за
обществено хранене), Лондон

Други

Пъб

Ресторант

Кебап Бърза закуска

Риба и
картофки

1.2 Типове методики при схемите за събиране, организационни и
икономически аспекти
1.2.1 Видове обекти, генериращи ИГО
1.2.1.1 Ресторанти и заведения за обществено хранене
Най-очевидният източник на ИГО са ресторантите и други заведения за
обществено хранене. Именно за тези типове източници най-често има данни на
разположение. Повечето държави от ЕС имат прието законодателство, което изисква
заведенията да се грижат за отделното събиране на своето отпадъчно ИГО и за
неговото надлежно документиране.
Резултатите от изследването в рамките на работен пакет 2 по проекта
„БиоДиНет“ показват, че ресторантите съставляват основен или първичен източник на
ИГО в шест държави (Холандия, Испания, Германия, Унгария, Обединеното кралство и
България), и вторичен източник в останалите четири държави.
Що се отнася до наличното количество ИГО на седмица от заведения за
обществено хранене, то очевидно зависи до голяма степен от големината на съответния
обект. Проучванията в Лондон бяха насочени към малки заведения за обществено
хранене от рода на павилиони за пържена риба и картофки, тъй като те създават найголеми проблеми от гледна тока на изхвърлянето на отпадъците. В лондонския район
Люисхам е установен показател в размер на 32,6 литра седмично за едно заведение за
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обществено хранене, а в Саутуорк средното количество е около 45 литра седмично. От
гледна точка на всеки евентуален бъдещ производител на биодизел този източник на
ИГО явно е най-изобилен.
Фигура 14: Методи за освобождаване от ИГО, Лондон

Събиране
Обикновен
отпадък
Резерва
Канализация
Не се изхвърля
Без коментар

1.2.1.2 Битов сектор
Ресурсите в бита се пресмятат много по-трудно, тъй като в повечето държави
това не е регулиран битов отпадъчен продукт. Националната статистика подсказва, че в
някои държави като Испания и Португалия, количествата генерирано ИГО в битовия
сектор са доста високи.
Основната трудност при битовия сектор се корени в организацията на
събирането и именно по тази причина в повечето държави ИГО за производство на
биодизел не идва от този източник. Въпреки това, както стана ясно от проучването в
рамките на работен пакет 2 по проекта „БиоДиНет“, битовият сектор е главен източник
на ИГО в три държави – Италия, Португалия и Румъния. Следователно, би могъл ако
този потенциал да се „канализира“ по някакъв начин, той би осигурил много полезна
суровина за производството на биодизел. По-нататък в тази точка са представени
схеми, чрез които е обхваната тази част от ИГО като ресурс, които са в процес на
реализация.
1.2.1.3 Хранителна промишленост
Според констатациите от работен пакет 2, отрасълът за преработка на храни е
първичен източник на ИГО само в една от държавите – Норвегия.
Хранителната промишленост, предвид факта, че е предмет на различни
законодателни актове в областта на околната среда и отпадъците, от своя страна
вероятно вече е намерила решение на проблема с отпадъчното ИГО. Ако обаче даден
производител на биодизел съумее да се добере до тази суровина на подходящата цена,
то този отрасъл би могъл да осигури един много полезен, висококачествен източник на
ИГО.
Този случай е вероятен само при определени обстоятелства и зависи
изключително много от местонахождението на предприятията от този отрасъла в
съответния географския регион. На Фигура 15 е показано относителното разпределение
на видовете източници на ИГО във всичките десет държави, обхванати от проекта
„БиоДиНет“.

24

Фигура 15: Източници, генериращи ИГО в държавите, обхванати от проекта
„БиоДиНет“

Ресторанти

Битов сектор

Преработвателна
промишленост

1.2.2 Методология и организационни аспекти,
събирането според типа обекти, генериращи ИГО:

свързани

със

1.2.2.1 Тип на организацията, която извършва събирането (местна община,
частна фирма за сметосъбиране)
Понастоящем дейностите по събирането се извършват най-често от частни
фирми за сметосъбиране или за събиране на отпадъци. Това най-вероятно е вследствие
на предишната употреба на ИГО като съставка в храните за животни преди
въвеждането на законодателството за страничните животински продукти. По тази
причина всяка държава има някакъв вид частен оператор за събиране на ИГО.
Именно затова събирането на ИГО не е включено като част от традиционните
дейности, които се извършват от общините. Не бива обаче да се заключава, че това не е
разумен вариант. Всъщност някои изследвания навеждат на мисълта, че найподходящите организации, които да се занимават с отпадъчния ресурс може би са
именно общините.
Проблемът е, че частните компании са и винаги ще бъдат много склонни да
„обират каймака“. С други думи, те имат интерес да събират главно от по-апетитните
заведения, генериращи висококачествено ИГО (от рода на големи ресторанти) и
пренебрегват по-дребните и непривлекателни обекти. Или пък налагат прекалено
високи такси за събиране от по-малките заведения за обществено хранене, създавайки
по този начин предпоставки тези по-малки обекти да се отървават от ценния ресурс
като го изхвърлят в канализацията.
Проучванията за ИГО в Лондон показват, че местният общински съвет не само
може да събира ИГО при по-ниска цена отколкото плащат към момента обектите, но
той би могъл да бъде и много по-ефективен. В конкретния разглеждан казус се оказа, че
има редица случаи когато няколко фирми за събиране на ИГО минават по една и съща
улица, на която има най-малко 20-30 заведения за обществено хранене, но събират този
ресурс само от по-големите обекта, а след това се преместват на друго място. С други
думи, извършват 4-5 пъти по-дълги курсове от необходимото, отколкото ако
събирането се извършваше само от една организация, но от всички заведения на една и
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съща улица. Нещо повече, оказа се, че заведенията биха били много доволни, ако
тяхното отпадъчно олио се събира от общината (вж. Фигура 16).
1.2.2.2 Отговори на анкетата във връзка с ИГО
Другият важен фактор, е че общинските автопаркове за сметосъбиране
разполагат и със съществуваща спомагателна инфраструктура – депа за камионите,
бензиностанции за зареждане с гориво, лицензи за управление на отпадъците и т.н.
Основният установен при проучването в Лондон проблем е, че местните общински
съвети не разполагат с целево бюджетно финансиране за услугата по събиране на ИГО.
Просто спрямо ИГО общината няма същата юридическа отговорност, каквато има по
отношение на битовото сметосъбиране. Отделите „Трейд Уейст“ („Отпадъци от
търговски обекти“ [Trade Waste departments] трябва да се самофинансират, като
следователно това важи за всяка една схема за събиране на ИГО. С оглед промяна на
тази ситуация, ЕК може да помисли за приемането на законодателство, което да
регламентира такъв вид отговорности на общините и по отношение на управлението на
отпадъците от стопанската дейност в сферата на общественото хранене, за да може да
се осигури целево бюджетно финансиране и за тяхното събиране. По този начин биха
могли да се решат много проблеми, свързани с неправомерното депониране, и да се
създадат условия, които да гарантират редовно подаване на ИГО към местните
инсталации за производство на биодизел.
Фигура 16: Отговори на въпроса „Бихте ли приели събирането да се извършва от
общината?“
Не
Не, на общината
не може да се
разчита
Без коментар

Да
Да, ако е
по-евтино
Да, ако е
безплатно

Да

Не

Без коментар

На практика, това означава всички нови товарни микробуси за събиране на ИГО
и съответно присъщата за тази дейност инфраструктура, плюс реалните разходи за
самото ИГО да са осигурени финансово, било то посредством такси за събиране, или
чрез продажба на събраното ИГО на производителя на биодизел. Ефектът от подобно
решение на въпроса върху разходите е представен в точка 1.2.3.
1.2.2.3 Тип и брой на необходимите товарни микробуси
Британската компания за управление на отпадъците „Клийнъуей“ [Cleanaway]
счита, че най-подходящ за схема за събиране на ИГО от малки обекти за обществено
хранене е микробус от типа „Транзит Лутън“ [Luton transit]. Според фирмата, за тази
цел това е най-ефективния от гледна точка на разходите тип товарно-транспортно
средство.
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Опитът от други проекти като че ли също показва, че това би бил найподходящият тип товарно-транспортно средство, защото по-големите най-вероятно
биха се оказали ненужно обемни и тромави когато се обикаля от врата на врата, освен
ако не става дума за събиране само от много големи производители на ИГО, като
например предприятия от хранителната промишленост.
При битовото събиране това до голяма степен зависи от начина, по който е
уредена самата схема – да се събира буквално от врата на врата или чрез организирани
пунктове за събиране на ИГО.
Що се отнася до броя на товарните микробуси, той очевидно зависи от
количеството ИГО, подлежащо на събиране. Проучванията в Лондон навеждат на
мисълта, че на първоначалния етап, при производствен капацитет от 400 000 литра
биодизел, два микробуса са напълно достатъчни да осигурят необходимите количества.
Добавено бе също, че този брой би могъл да е малко по-голям, както и че има голяма
вероятност при пълно натоварване на два микробуса реално да могат да се събират два
пъти повече от 400 000 литра.
В някои райони общинските органи за управление на отпадъците са изградили
така наречените „Клийн спотс“ (пунктове „Чистота“) [Clean Spots], както в случая с
Бургос, където има поставени големи контейнери (с вместимост 1 000 литра) за
складиране на отпадъчното олио от домакинствата и малките производители. В този
случай се изисква или голям камион, който да извозва самия контейнер, или по-скоро
автоцистерна за масла, с помощта на която отпадъчното олио да се изпомпва в
резервоара и след това да се транспортира. Тогава разходите ще бъдат много поразлични, тъй като това може да става с различни видове автоцистерни.
По принцип, няма действително еднозначни препоръки що се касае за найподходящото товарно-транспортно средство в зависимост от типа обект, генериращ
ИГО. В този смисъл евентуалните бъдещи предприемачи, заинтересовани от
събирането на ИГО, трябва да се съобразят с бюджета, с който разполагат и да
използват най-удачния според тях вариант съобразно конкретната суровинна база.
По-долу е представен един пример от лондонската практика за това как може да
се организира материално-техническото обезпечаване на една схема за събиране на
ИГО.
Ако първоначалният производствен капацитет е 400 000 литра годишно, на
седмица трябва да се събират по около 8 000 литра. Предвид на това, че средното
количество отпадъчно готварско олио, генерирано от малките заведения за обществено
хранене, е 38 литра седмично, следва, че посоченото количество трябва да се събере от
най-малко 210 обекта за обществено хранене. Всеки обект обаче ще трябва да бъде
посетен максимум веднъж на две седмици, тъй като 38 литра се събират в малко помалко от два 20-литрови бидона. При тези допускания, на седмица ще трябва да се
посещават само 105 обекта. Отделът „Трейд Уейст“ в Саутуорк [Southwark Trade
Waste] изчислява приблизително, че този тип дейност би била осъществима при средно
темпо от 7 обекта на час. Следователно, посоченият брой обекти ще изисква общо 15
часа или два работни дни.
1.2.2.4 Необходими съдове/контейнери за събиране
Що се касае за типа на контейнерите, за тях има много повече информация,
въпреки, че практиката при различните схеми е различна.
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Обичайните големини на използваните при схемите контейнери са, както следва:
o за домакинства в еднофамилни сгради – малки контейнери с вместимост 3-5
литра;
o за многофамилни жилищни сгради – средно големи контейнери с вместимост
50 литра;
o за ресторанти, закусвални, училищни столове и др. – по-големи контейнери с
вместимост от порядъка на 100-200 литра;
o за „пунктове за рециклиране“ – контейнери с вместимост от 500 до 1 000
литра.
Контейнерите могат да се поставят както на закрито, така и на открито извън
ресторантите (в участък, който не е общодостъпен). Ако се генерира голямо количество
от продукта, могат да се намерят и по-големи резервоари.
1.2.2.5 Примерни типове съдове/контейнери за събиране
Използват се контейнери с пълно отваряне. Размерите на капака са в
съответствие с европейските стандарти, а самите контейнери са лесно подвижни и
могат да се складират един върху друг. Те са устойчиви на повечето химически
продукти. Корпусът и капакът на контейнерите са с отлични показатели по отношение
на удароустойчивостта, а материалът, от който са направени, е полистирен с висока
плътност. Имат високо молекулярно тегло и са високоустойчиви на химически
продукти. Уплътнението е от цинк и стомана (поцинкована ламарина).
Фигура 17: Контейнери на открито

Контейнерът от типа „OLIVIA®“ за многофамилни жилищни сгради е
стационарен контейнер за събиране на отпадъчно олио на открито, който се поставя в
специално обособения участък за събиране на отпадъци.
Това е контейнер с вместимост 500 литра и система за предотвратяване на
разливането, който се поставя на открито. Направен е от полиетилен и е ударо- и
киселиноустойчив. Изработката му е масивна, без заваръчни шевове. Може да се
почиства и обеззаразява. Изработен е специално, за да издържа на постоянно
атмосферно въздействие. Има херметично уплътнение и подвижен горен капак.
Контейнерът може да се поставя и на закрито. Затваря се херметически с капак с лостов

28

механизъм и е снабден с механизъм, предотвратяващ лесното му отваряне. В горната
му част диаметърът е 95 см, а височината му е 110 см.
Фигура 18: Контейнер на закрито

Контейнерът за събиране на закрито е с вместимост 217 литра, въздухо- и
водонепропусклив, с херметично уплътнение. Той е одобрен за безопасно складиране
на опасни течности. Направен е от антикорозионна стомана с подвижен горен капак.
Уплътнителят е висококачествен, оборудван е с капак с лостов механизъм и с външно
херметизиращо уплътнение. Диаметърът му е 60 см., а височината – около 90 см. Във
вътрешността на контейнера има вградена фуния, а формата му е проектирана така, че
да се избягва разливането.
Контейнери за еднофамилни жилищни сгради
Те са с вместимост от 2,2 до 5,5 литра и се раздават на съответните домакинства
от самата схема.
На учениците от училищата в района Помурие, Словения, бяха раздадени 3литрови кутии, които те занесоха у дома, а след известно време ги върнаха обратно в
училището пълни с отпадъчно олио.
Използване на контейнери – тенекиени опаковки
Една компания за управление на отпадъци в Лондон предложи друг приемлив
вариант. Идеята отпадъчното олио да се налива обратно в оригиналната му тенекиена
опаковка може би е най-добрият начин за организиране на услугата по събирането на
ИГО. По този начин за всеки обект може да се гарантира проследяемост, като всеки
отделен обект води отчетност за количеството отпадък от всяка партида тенекиени
опаковки с растително масло. Този метод улеснява наливането или изпомпването на
олиото в по-големи контейнери при източника. Освен това, той позволява по-добър
контрол върху качеството на олиото от всеки обект. При него се спестяват и разходите
за закупуване на нови маслосъбирателни контейнери.
1.2.2.6 Брой на необходимите седмични акции за събиране на ИГО
Този брой очевидно зависи от големината и броя на товарно-транспортните
средства за събиране на ресурса, мащабите на района, обхванат от инициативата за
събиране, и от нуждите на инсталацията за биодизел.
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Въз основа на изчислителни данни, отделът „Трейд Уейст“ в Люисхам, община с
около 250 хил. жители, счита, че за да се съберат половин милион литра ИГО, при 5дневна работна седмица е достатъчен един товарен микробус.

1.2.3 Икономически аспекти на събирането по отношение на всеки
тип обект, генериращ ИГО:
На Фигура 19 са показани разходите за дейността по събиране на ИГО,
установени чрез работен пакет 2 на проекта „БиоДиНет“.
Разходите за събиране са приблизително еднакви в Португалия – 35 евроцента
(350 €/м³), Обединеното кралство – 32 евроцента (320 €/м³), Италия – 25 евроцента
(250 €/м³), Германия – 25 евроцента (250 €/м³) и Испания – 24 евроцента (240 €/м³).
Събирането е по-евтино в Норвегия – 14 евроцента (140 €/м³) и Холандия – 9 евроцента
(90 €/м³). Според анкетата, събирането на ИГО е безплатно само в една държава –
Унгария. Би могло да се отбележи, че определено има разходи, свързани с
експлоатацията на товарно-транспортните средства за събиране на ИГО и с обиколките,
въпреки че за тази услуга няма такса. От източноевропейските държави не бяха
получени данни, годни за анализ.
Фигура 19: Разходи за събиране/изкупуване на ИГО
Държава
Холандия

€/м³
90

Италия

250

Португалия

350

Испания

240

Германия

250

Унгария
Норвегия
Румъния
Обединено кралство
България

0
140
Няма данни
320
Няма данни

Като изключим Унгария и Румъния, въз основа на тези данни за разходите може
да се изведе средна себестойност в размер на 23,4 евроцента на изкупен литър. Тази
стойност обаче може да е и леко преувеличена. Не е съвсем ясно как са правени
изчисленията за тези стойности. Има голяма вероятност по-високите стойности реално
да представляват разходите за изкупуване на ИГО от организацията, която го събира, и
тази изкупна цена да не отразява действителните разходи по събирането. В този случай
в цената ще е включена и търговската надценка, отразяваща печалбата на
организацията, която събира суровината.
Тази теза се подкрепя и от други изследвания. В едно проучване в миналото се
споменава стойност от 18,5 евроцента на литър (де Уайн [de Winne], 2001 г.), която
реално представлявала цената за преработено ИГО.
Като референтна стойност биха могли да се използват средните разходи в размер
на 23,4 евроцента на литър, но от гледна точка на евентуалната бъдеща
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фирма/организация, която ще събира/изкупува ИГО, до голяма степен разходите ще
зависят от:
o това дали изкупувате от съществуваща организация/фирма, която се
занимава със събирането;
o това дали олиото е преработено или не;
o това какво е качеството на олиото, т.е. откъде идва то;
o текущото търсене на този ресурс: (изследването по линия на работен пакет 2
разкри, че в повечето случаи основното му предназначение явно е за
производство на биодизел, но суровината освен това се използва и за
производство на плоскости от пресовани дървесни частици (Холандия), за
извличане на топлина (Норвегия), за смазочни масла (Италия), за
производство на сапун (Португалия), като твърдо котелно гориво (Испания),
за химико-технологични процеси, в централи на биогаз (Германия), за
фураж, в химическата промишленост, а също и за обработката на асфалт
(Унгария). Румъния, България и Обединеното кралство не са посочили
текущи алтернативни форми на използване.)
1.2.3.1 Разходи, свързани с първоначалното организиране на дейността
Добре е тези разходи да се пресмятат за всеки конкретен случай, тъй като те ще
варират значително в зависимост от типа на схемата за събиране, държавата и
изискванията/капацитета на инсталацията за биодизел.
Разходите по стартиране на дейността обхващат най-общо следното:
o кофи/контейнери: според прогнозите за тази дейност, направени по проекта
„БиоДиНет“, при събиране на около 25 000 литра седмично разходите за
осигуряване на кофи/контейнери се оценяват на около 15 000 €;
o товарни микробуси: първоначалните разходи, независимо от вида, марката и
модела, зависят от това дали неговата стойност се заплаща предварително (в
този случай един дизелов микробус ще струва от порядъка на около
30 000 €); ако микробусът се купува при лизингови условия или по друг
подобен начин, съответните вноски могат да се включат в текущите разходи
за дейността;
o сгради/складови площи: същото се отнася и за евентуалните разходи за
сгради, които зависят от това дали складовите площи са в помещения под
наем или те са закупени преди стартирането на дейността;
o оборудване за измиване/обработка;
o текущи разходи за дейността.
Отново обръщаме внимание, че текущите разходи за дейността на една схема за
събиране на ИГО зависят до голяма степен от типа обекти, от които се събира
суровината, т.е. домакинства, заведения за обществено хранене или предприятия от
преработвателния сектор, и от местните особености. Все пак, като ориентир по
отношение на разходите, които трябва да се вземат под внимание във връзка с една
схема за събиране, следва да се използва изброеното по-нататък:
ИГО:
o общо количество ИГО, което подлежи на събиране;
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o плътност на ИГО;
o процент на загубите в отпадъчните води и като твърди частици;
Товарно-транспортни средства:
o полезен товар на товарния микробус, използван за събиране, кг.;
o възможен брой дневни курсове на един микробус;
o разходи на ден за един микробус с шофьор;
o дни в експлоатация седмично;
o седмици в събиране годишно;
o действително необходим брой микробуси за събиране;
o общо разходи седмично за микробуси с шофьори за събиране на ИГО.
Контейнери:
o обем на кофа/контейнер;
o разходи за херметически затварящи се кофи/контейнери;
o брой необходими кофи/контейнери на единица обем;
o брак при кофите/контейнерите седмично;
o срок на годност на кофите/контейнерите, години;
o общ брой необходими кофи за ИГО;
o разходи за първоначално закупуване на кофи/контейнери.
Измиване:
o количество вода, необходимо за измиване на кофите/контейнерите, литра
на кофа/контейнер;
o цена на водата, на м³;
o цена за канализационни и пречиствателни услуги, на м³;
o необходими препарати за почистване, на петстотин кофи/контейнера,
литра;
o разходи за препарати за почистване, на литър;
o брой измити кофи/контейнери седмично;
o количество вода, необходимо за измиване на кофите/контейнерите;
o количество необходим препарат за почистване;
o разходи за измиване на кофите/контейнерите седмично;
o разходи за подмяна на бракувани кофи/контейнери седмично.
Проверка на качеството:
o разходи за изпитване на качеството на ИГО седмично.
Общо:
o общо разходи за събиране на ИГО седмично;
o себестойност на литър ИГО.
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Едно изследване в Лондон навежда на мисълта, че действителните разходи за
дейността могат да спаднат дори и под 8 евроцента на литър при събиране от заведения
за обществено хранене. Тази стойност е доста по-близка до същия показател, установен
за Холандия в резултат от работата по работен пакет 2, която се оценява на 9 евроцента
на литър.
Именно поради тази причина си струва да проучите максимално задълбочено
разходите си за събиране на ИГО, вместо да приемате наготово средната стойност от
23,4 евроцента на литър, изчислена по-нагоре в текста на настоящата подточка, или пък
средния разход на литър, посочван от съществуващите организации за събиране на
ИГО като ориентир за действителните разходи по събирането.
Жизнеспособността на една инсталация за производство на биодизел зависи
изключително много от цената, по която тя може да си набави суровината. Ако
събирането се осъществява „вътрешнофирмено“ или ако местната община бъде убедена
да реализира схема за събиране, която да осигурява суровината на сметка, може да се
окаже, че маржовете на печалбата при производството на биодизел са доста попривлекателни.
В помощ на изчисленията можете да използвате един пример от Обединеното
кралство с разбивка на разходите при схема за събиране на ИГО, която се осъществява
с един товарен микробус (Фигура 20). Трябва да имате предвид, обаче, че тези разходи
ще варират значително в зависимост от държавата и от спецификата на схемата. Все
пак, като цяло тази разбивка дава представа за ориентировъчните параметри.
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Фигура 20: Пример с разбивка на разходите при схема за събиране на ИГО, която се
осъществява с един микробус
Оценка на разходите за дейността при микробус с брутно тегло 6 тона с товарно
отделение и задна платформа, оборудвана с хидравличен подемник
Товарно-транспортно средство
Приблизителни капитални разходи
Спецификация:

37 500 €
Каросерия на шаси с товарно отделение от стъкло -подсилена
пластмаса (Glass Reinforced Plastic - GRP), с подова настилка
против приплъзване и заден хидравличен подемник по цялата
ширина
3000 кг.
10 години

Приблизителен полезен товар
Прогнозен експлоатационен живот

Използваемост
Прогнозен брой дни годишно
Прогнозен годишен пробег

144 (3 дни седмично )
8000

Постоянни разходи
Амортизация
Лицензи
Застраховки

3125
500
1875
5500

Текущи разходи
Гориво
Техническо обслужване
Гуми

2995
750
375

На база 144 дни в експлоатация годишно
Дневен пробег 55 мили
Разходи за гориво - при база 1,3 €/л.
На база 20 мили на галон
€ на ден
Разходи за шофьор
138,89
Постоянни разходи
38,19
Текущи разходи
28,33
Общо разходи на ден
Общо годишно

205,41
32 043,70

4120

Разходи за шофьор
На база наличен шофьор

20 000 €

1.2.3.2 Такси за събиране (ако организацията, занимаваща се със
събирането, заплаща на обекта, който генерира ресурса)
Макар че в миналото частните фирми, занимаващи се със събиране на ИГО, са
заплащали определена сума на обекта, който генерира този отпадъчен продукт, след
приемането на законодателството за страничните животински продукти това явно вече
не е така, поне не в страните, обхванати от проекта „БиоДиНет“.
Може би има конкретни по-особени случаи когато организациите за събиране на
ИГО заплащат на предприятията от хранителната промишленост за техните количества
отпадъчно олио при положение, че то е с изключително високо качество, въпреки, че на
този етап няма ясни доказателства в подкрепа на това.
1.2.3.3 Приходи от дейността по събирането (ако обектът, който генерира
ресурса, заплаща на организацията, занимаваща се със събирането)
Много по-често срещано е въвеждането на „такса за събиране“ от страна на
частните компании, които се занимават с тази дейност.
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Таксата за събиране на отпадъчното готварско олио може да варира значително
в зависимост от типа на обекта. Изследванията в Лондон във връзка с ИГО, събирано в
районите Саутуорк и Люисхам показват, че въпреки средната такса от порядъка на 7
евроцента на литър, в определени случаи тя може да достигне и до 15 евроцента на
литър.
Таксуването на обекта, генериращ ИГО очевидно има своите предимства.
Таксата позволява разходите да се покриват и да се спазва принципът „замърсителят
плаща“. Ако, обаче някой вече е свикнал да „хапва на аванта“, едва ли ще е склонен да
започне да плаща за привилегията да се събира неговото отпадъчно олио.
Въпреки, че за една частна фирма това обстоятелство може да не е проблем, то
трябва да се отчита при всяка схема с участие на местната община. Нещо повече,
колкото по-малка е таксата за събиране, толкова по-голяма е вероятността да успеете да
си осигурите предлагане на ИГО.
В най-добрия случай услугата по събиране би трябвало да е безплатна.
1.2.3.4 Предлагане на безплатно събиране
ИГО се класифицира като контролиран отпадък и, като такъв, по закон той се
събира и изхвърля от лицензирана организация за управление на отпадъци.
Неотдавнашните изменения в европейското законодателство въведоха забрана за
използването на ИГО в производството на храни за животни, премахвайки един
жизнеспособен вариант за неговото оползотворяване, и наложиха по-големи
ограничения и данъци върху течните отпадъци, депонирани на сметищата.
Има услуги по събиране на ИГО, при които на обектите, генериращи ИГО, се
налага такса за събиране. Много е вероятно в резултат на промените в регулаторния
режим тази такса да се увеличи. В общия случай това е приемливо за големите обекти
като ресторантьорски вериги, болници и училища. За по-малките заведения за
обществено хранене, обаче, разходите и усилията, свързани с правилното
освобождаване от отпадъка може да се окажат неприемливи и те да се върнат към
неправомерното изхвърляне на тази ценна суровина в канализацията.
Неправомерното изхвърляне на отпадъчното олио в канализацията създава
проблеми на регулаторните органи във водния сектор, тъй като мазнините, маслата и
гресите създават условия за запушване на канализационните системи. И макар, че
такива актове са незаконосъобразни, привеждането на закона в изпълнение е трудно
предвид факта, че малките заведения за обществено хранене обикновено са групирани
по няколко на едно място и е много трудно да се разграничи конкретният източник на
ИГО, който е причинил запушването.
С въвеждането на безплатна услуга по събиране, активното ангажиране на
малките обекти, генериращи ИГО, и при съвместна работа със служителите,
отговарящи за околната среда и общественото здраве или еквивалентни на тях органи,
биха могли да се приведат в изпълнение солидни практики за управление на
отпадъците. Безплатното събиране би могло се окаже начин за облекчаване на
проблема с неправомерното депониране на ИГО и, едновременно с това, да осигури
надежден канал за предлагане на ИГО за производство на биодизел.
В районите където събирането е безплатно, то обикновено се осъществява от
фирми, които имат споразумения със съответната местна власт, тъй като има външни
ползи от предлагането на безплатна услуга по събиране. Всъщност, най-доброто
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решение би било ИГО да се събира безплатно, и то от местната власт (или заплащането
за него да се осигурява чрез утвърдените местни данъци и такси).
Основната трудност пред местните власти, която засега им пречи да извършват
тази дейност е, че отделите „Трейд Уейст“ трябва да се издържат самостоятелно, тъй
като в момента няма целево бюджетно финансиране за такъв тип дейности. Ако такова
финансиране беше налице, едва ли бихме се изненадали ако всяка община организира
своя собствена услуга по събиране на ИГО. За момента, обаче, всеки, реши да убеждава
местната власт да се занимава със събиране на ИГО, трябва да има предвид, че найвероятно ще трябва да осигури покриването на разходите, било то чрез налагане на
такси за обектите, генериращи ИГО, или чрез неговата продажба на инсталация за
биодизел.

1.3 Аспекти, свързани с качеството (фактори, предопределящи
качеството на ИГО)
1.3.1 Тип на обекта, генериращ ИГО
Произходът на ИГО има съществено значение за неговото качество.
Хранителната промишленост, където в общия случай растителното масло се използва
най-често еднократно и след това се депонира, и където има строги изисквания във
връзка със спазването на стандартите за качество, има вероятност да генерира ИГО с
широко приложение и с постоянно високо качество. Както вече бе изяснено, обаче,
този източник на ИГО често не е наличен в даден регион, а ако е наличен, неговият
отпадъчен продукт най-често вече се усвоява от съществуващи фирми.
По-вероятно, надежден източник за един нов агент по събирането на ИГО да са
ресторантите и заведенията за обществено хранене. Все пак, качеството на ИГО може
да се различава значително и в зависимост от обекта. Ако олиото е използвано
многократно преди събирането, има вероятност то да съдържа голямо количество
свободни мастни киселини (СМК), вода, твърди частици и други примеси. Дори може
да не си струва част от него да се събира с цел използване за биодизел, а по-скоро да се
пренасочва за изгаряне в котли на биомаса. Ето защо, предварителната проверка за
качеството на ИГО под формата на изпитвания и непрекъснатото проследяване и
контрол на качеството следва да се разглеждат като неразделна част от всяка една
стопанска дейност, свързана със събирането на ИГО.
Що се отнася до ИГО от бита, има голяма вероятност то да не е било подложено
на множество последователни цикли на пържене, както в някои заведения за
обществено хранене, но тук проблемът по-скоро би бил свързан с организацията по
събирането.

1.3.2 Видове растителни масла и животински мазнини, използвани в
съответните държави
Що се касае за производството на биодизел от нерафинирана изходна суровина,
характеристиките му зависят пряко от характеристиките на съответния вид растително
масло или животинска мазнина, използвани за неговото производство. Видът на
използваното растително масло или животинска мазнина от своя страна зависи от
моментните хранителни навици в конкретната държава.
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Наситени

Мононенаситени

Кокосово
масло

Палмово
масло

Говежда лой

Свинска мас

Жълта мас

Памуково
масло

Фъстъчено
масло

Соево масло

Зехтин

Царевично
масло

Слънчогледово
масло

Шафраново
масло

Рапично
масло

Фигура 21: Микс от наситени мазнини в различните видове растителни масла и
животински мазнини

Полиненаситени

Наситени

Мононаситени

Полиненаситени

Мастни киселини

12:0, 14:0, 16:0, 18:0,
20:0, 22:0

16:0, 18:0, 20:1, 22:1

18:2, 18:3

Цетаново число

Високо

Средно

Ниско

Температура на
помътняване

Високо

Средно

Ниско

Стабилност на
окисление

Високо

Средно

Ниско

Източник: Указания на НЛВЕ8 относно манипулирането и използването на биодизел [NREL
Biodiesel Handling and Use Guidelines], трето издание, септември 2006 г.

При работен пакет 2 от проекта „БиоДиНет“ се установи, че в различните
държави като основен източник на ИГО се използват различни видове растителни
масла и животински мазнини.
Според събраните данни, най-често срещаните видове растителни масла са:
слънчогледовото масло (в 7 от 10 държави), палмовото масло (в 5 от 10 държави), и
соевото масло (в 4 от 10 държави). В три от държавите се споменава и рапичното
масло. В две от държавите се посочва зехтинът, както и царевичното масло и маслото
от семена. Фъстъченото масло, мазнината за пържене, смесените масла и други видове
масла са посочени само по веднъж. (Недостатъкът по отношение на тази част от
данните е, че изразите „смесени масла“, „други“, „масло от семена“ и „мазнина за
пържене“ може да обхващат някои от вече споменатите по-горе видове растителни
масла и животински мазнини, замъглявайки до известна степен цялостната картина).
Във всичките източноевропейски държави (Румъния, България и Унгария) е
посочено слънчогледовото масло, а в Румъния освен него е посочено и палмовото
масло. Трите южноевропейски държави (Испания, Португалия и Италия) имат
различни профили, но като цяло навсякъде е споменато слънчогледовото масло, а в две
от страните – и зехтинът. Германия и Норвегия очевидно имат много сходни профили в
8

Бел.прев.: Национална лаборатория за възобновяема енергия (НЛВЕ) в САЩ [NREL – National Renewable Energy
Laboratory].
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това отношение, като там се разчита главно на слънчогледовото, палмовото, соевото и
рапичното масло.
Ефектите от различните видове изходни суровини върху биодизела са
разгледани подробно в Част 2. Един от най-ярките примери за това как видът на
растителното масло може да повлияе на качеството на ИГО и на възможността то да се
събира е палмовото масло. Поради високото ниво на наситени мазнини, палмовото
масло се втвърдява при много по-високи температури, отколкото другите видове масла.
В действителност, неговата температура на втвърдяване е около 35°C. Това пречи при
наливането му и по тази причина неговото събиране е по-трудно. Освен това, неговото
депониране си е проблем по принцип, тъй като именно поради тези свои
характеристики то има съществен принос и при запушването на канализационните
системи.
След това уточнение трябва да се има предвид, че готварското олио е найвисококачественото растително масло, налично на стоковия пазар. ИГО е леко влошена
версия на този вид висококачествено масло, което го прави отлична суровина за
производството на биодизел. Готварското олио се класифицира като РОА (рафинирано,
обезцветено и ароматизирано) [RBD (Refined, Bleached and Deodorised)] ядивно
растително масло, което означава, че то е изцяло рафинирано и не съдържа никакви
смоли или други примеси, с които се занимават големите промишлени производители.

1.3.3 Методика на събиране
При всяка схема за събиране следва да се насърчава честата смяна на олиото.
Първо, защото по този начин се осигурява по-добра изходна суровина за
производството на биодизел, и второ, защото някои изследвания навеждат на мисълта,
че прекомерното пържене на готварското олио може да повиши неговите канцерогенни
свойства.
Водата се явява главен замърсител на ИГО и затова при всяка схема
акумулирането на вода в съдовете за събиране следва да бъде сведено до минимум.
Това означава, че винаги когато това е възможно, контейнерите следва да се съхраняват
на закрито, с плътно затворени капаци.
Особено внимание следва да се отдели на грижата за контейнерите за
рециклиране, разположени на обществени места, независимо дали става дума за
събиране от бита или от ресторанти. При редица пилотни схеми се оказва, че не рядко
се среща замърсяване с минерални масла от страна на недобросъвестни или
недостатъчно добре информирани хора, които или ги изхвърлят най-безотговорно, или
не са наясно с предназначението на поставените на обществените места контейнери. По
отношение на качеството на замърсеното по такъв начин олио може да се каже, че в
общия случай то става неизползваемо от гледна точка на пригодността му за
преработка в биодизел.
В общия случай, колкото повече механизми за контрол са налице при
методиката за събиране, която сте избрали, толкова по-добре. Гарантирането на
качество на предлаганото ИГО е най-важната предпоставка за успеха на всеки един
проект за производство на биодизел от МЕИГО.
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1.4 Възможни рискове и проблеми
1.4.1 Липса на бюджетни средства
По принцип, често срещаната липса на целеви бюджетни средства пречи на
местните власти да привеждат в действие удовлетворителни методи за депониране на
ИГО. Това може да се окаже проблематично, тъй като е трудно заведенията за
обществено хранене да бъдат мотивирани да депонират своето ИГО съгласно
изискванията. Ето защо, при повечето схеми се налага да се разчита на добра воля.

1.4.2 Изсипване на минерални масла в обществените контейнери
Един голям проблем, касаещ главно пунктовете за рециклиране на обществени
места, са хората, които било то по погрешка или преднамерено изсипват минерални
масла в контейнерите за събиране на ИГО. Това е пагубно за качеството на ИГО и,
малко или много, го прави неизползваемо.

1.4.3 Ниски температури
Ако външната температура през зимата достигне до 0 градуса или падне под
това ниво, това може да има последици върху манипулирането с ИГО. При такива
ниски температури е много по-трудно, ако не и невъзможно, то да се налива, а това
създава трудности при всяка една схема за събиране. Този проблем възниква най-вече
при маслосъбирателните контейнери на обществени места и при контейнерите,
съхранявани на открито.

1.4.4 Прекомерно използване на олиото
Многократно използваното олио е с много по-ниско качество от онова, което е
ползвано само веднъж или два пъти. То съдържа повече твърди частици и вода, както и
повече свободни мастни киселини, а това затруднява преработването му в биодизел.

1.4.5 Избягване на наситените мазнини
Прекалено многото наситени мазнини, какъвто е случаят с палмовото масло,
покачват значително температурата, при която олиото се втвърдява. Това означава, че
манипулирането с олиото при нормална температура на околната среда може да е
проблематично. Биодизелът, за чието производство се използва то, „унаследява“
същите характеристики. Следователно, при всяка една схема за събиране е
препоръчително тези видове наситени мазнини да се свеждат до минимум.

1.4.6 Незаконосъобразно събиране
В някои страни има „традиции“ по отношение на незаконосъобразното
събиране. Занимаващите се с тази дейност фирми не разполагат с изискваните лицензи
и използват неподходящи канали за депониране или просто го изхвърлят на
неподходящи за целта места. Тези фирми са свикнали да начисляват на клиентите си
такси за събиране. Ако във Вашата държава са налице такива организирани групи,
следва да имате предвид, че всяка една конкурентна на тях схема, независимо дали е
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легитимна или не, ще бъде посрещната враждебно. В такива случаи би било много
препоръчително едно такова начинание да си осигури подкрепата на местната власт.

1.5 Таблично представяне на схемите за събиране на ИГО за
производство на биодизел
Фигура 22:Обзорна таблица с различни схеми за събиране на ИГО
Схема за
събиране

Целеви
обекти

Организационнотехнически
параметри

Предимства

Недостатъци

Предпоставки за
успех

Пунктове за
събиране на
материали
за рециклиране на
обществени
места

Битови,
някои обекти
за
обществено
хранене

Един голям
контейнер.
Обикновено е
необходимо
товарнотранспортно
средство от
рода на
цистерна за
масла.

Събирането
се
осъществява
само от
няколко
пункта.

Изливане на
минерални
масла и други
примеси.
Ниски
температури
през зимата,
причиняващи
втвърдяване.
Непостоянство в
количествата,
получавани
на седмица /
месец.

Трябва да се
проведе
много ясна
информацион
на кампания
за обществеността и да се
вземат
предпазни
мерки за
ограничаване
на достъпа на
хора, които
изливат в
контейнерите
вещества,
различни от
ИГО.

Битово
събиране

Домакинства

Малки
контейнери с
вместимост
от 2 до 5
литра.
Големи
товарни
микробуси
тип
„Транзит“.

Лесно
управление
на
качеството.
Ангажираност на
широката
общественост.

Изисква
много
спирания на
един тур за
събиране и
може да е
икономически
изгодно.

Липса на
целево
бюджетно
финансиране.

Събиране от
малки
фирми

Ресторанти и
други
заведения за
обществено
хранене

Контейнери с
вместимост
до 200 литра,
разположени
на открито
или на
закрито.
Големи
товарни
микробуси
тип
„Транзит“.

Добър
източник на
големи
количества
ИГО. Може
да се окаже
възможно
събирането
да се таксува.

При
разположените на
открито
контейнери
може да е
налице
проблем с
ниските
температури
през зимата,
които водят
до
втвърдяване.
Тази услуга
може би вече
се
осъществява

Най-добре е
безплатно
или срещу
минимална
такса за
събиране.
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от други
лица, както
законно
регистрирани, така и
нелегитимни.
Събиране от
обществени
сгради

Училища,
болници,
градски
съвети и др.

Контейнери с
вместимост
до 200 литра,
разположени
на открито
или на
закрито.
Големи
товарни
микробуси
тип
„Транзит“.

Добър
източник на
задоволителни
количества
ИГО.
Предвид
това, че тази
целева група
се състои от
публични
организации,
има
вероятност да
е налице
желание за
сътрудничество.

Ресурсът е
ограничен.
При
разположените на
открито
контейнери
може да е
налице
проблем с
ниските
температури
през зимата,
които водят
до
втвърдяване.

Добри
взаимоотнош
ения с
местния
орган и
получаване
на
разрешение
от него за
събиране от
обществени
сгради.

Събиране от
големи
стопански
предприятия

Хранителна
промишленост и
обществено
хранене

Най-вероятно
ще е
необходима
автоцистерна.

Суровина с
постоянно
високо
качество.

Евентуална
необходимост от
платима сума
за обекта,
генериращ
ИГО, поради
неговата
привлекателност.
Вероятно
тези
предприятия
и обекти вече
имат
сключени
договори със
специализирани фирми
за този вид
дейност.

Сключване
на договор с
обекта,
генериращ
ИГО, за
изкупуване
на подходяща
цена.

1.6 Казуси във връзка с известни действащи схеми
По-нататък са представени няколко интересни случая на значими схеми за
събиране на ИГО, реализирани успешно на различни места в пределите на ЕС.
В края на тази точка се съдържа откъс от текущ доклад за напредъка във връзка
с една схема за събиране на ИГО, реализирана в изпитателни мащаби в Лондон. Този
откъс дава задълбочен поглед към организационно-техническите проблеми, с които са
се сблъсквали заинтересованите страни в опита да събират суровината от заведения за
обществено хранене в местната община.
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1.6.1 Казус 1: ИСПАНИЯ, регион Ла Рибера [La Ribera]
Една от главните цели на „Адженсия Енерджетика де ла Рибера“ (Енергийна
агенция „Ла Рибера“ [Agencia Energetica de la Ribera (AER)] е да реализира модел за
устойчиво развитие на района. Именно с тази цел Агенцията разработва проект, който
по същество представлява схема за рециклиране на ИГО в биодизел.
При първата фаза на проекта полученият биодизел се използва в автопарковете
на градския транспорт и на общината. При втората фаза той е достъпен за всички
граждани.
Проектът стартира през юли 2003 г. Агенцията сключва договор с фирма
„ЦЕНРЕСА“ [CENRESA] за събиране на ИГО от ресторанти и предприятия от
хранителната промишленост. Нещо повече, пак през 2003 г. Агенцията сключва
рамково споразумение и с тридесет градски съвета.
През 2004 г. се осъществява събиране на ИГО от промишлени предприятия и на
всички кметове се изпраща доклад за общия събран обем. В този доклад се съдържат
справки за събраните количества и броя обхванати стопански субекти във всеки
отделен град. През 2004 г. към рамковото споразумение се присъединяват още два нови
града и съответно общият брой градски съвети, участващи в проекта, възлиза на 32.
Събраното количество отпадъчно олио постъпва в предприятие в град Реус
[Reus], носещо наименованието „Бионет Юръп“ [Bionet Europe], за да бъде
трансформирано в биодизел чрез химико-технологичен процес. Произведеният
биодизел се връща обратно в съответните териториални административни единици,
като се зарежда в обществените бензиностанции и в бензиностанциите на общинските
автопаркове за задоволяване на техните нужди от зареждане с гориво.
Общото количество събран отпадъчен ресурс и обхванатите стопански субекти
са показани на фигурите по-долу. Към края на годината общият брой на ресторантите и
промишлените предприятия, включени в програмата е 418, а събраното количество за
цялата година е общо 260 698 литра.
През 2004 г. Агенцията събира отпадъчно олио само от промишлени
предприятия и ресторанти и, както може да се види на фигурите, за събирането на
отпадъчно олио с Агенцията са работили общо 418 стопански субекта, събирайки общо
260 698 литра отпадъчно олио.
Фигура 23: Брой обхванати стопански субекти (2004 г.)

1-во
тримесечие

2-ро
тримесечие

3-то
тримесечие

4-то
тримесечие
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Фигура 24: Събрани количества ИГО (2004 г.)

1-во
тримесечие

2-ро
тримесечие

3-то
тримесечие

4-то
тримесечие

Дейността по събирането може да се счита за доста успешна, предвид това, че
броят на ресторантите и промишлените предприятия се увеличава, както и обемът на
събраното олио, като по този начин се избягва неговото изхвърляне в канализацията, с
всички произтичащи от това ползи за околната среда и икономии на енергия.
Агенцията проучва възможностите за събиране на отпадъчното олио от бита, но
въпросът е много сложен, тъй като градският съвет не желае да постави контейнерите
на улицата поради опасност от злополуки. В това направление Агенцията търси начини
за сътрудничество с някои стопански субекти, за да се осигурят подходящи места за
евентуално поставяне на маслосъбирателните контейнери в техни помещения и да се
даде възможност на населението да има достъп до тях и да изхвърля безпрепятствено
своите налични количества ИГО.
Този проект е една много положителна крачка напред, но не е лесен за
осъществяване, защото енергийната агенция се явява посредникът между различни
интереси. Партньорите са много и различни, а този факт увеличава вероятността от
проблеми. Въпреки всичко, той не е много труден за възпроизвеждане и на други места.
Тук въпросът е да се намери предприятие за събиране на отпадъчното олио,
което да осигури контейнерите, и да се гарантира, че събраните количества ще
достигнат до предприятие за преработка в биодизел. Самото връщане на биодизела
става още по-сложно, защото в случая предприятието не се занимава с дистрибуцията.
Агенцията разрешава този проблем чрез създаването на собствена търговска фирма,
която изкупува биодизела от инсталацията за преработка и го разпределя
пропорционално към всички градски съвети, като освен това продава част от биодизела
и в една обществена бензиностанция.
Що се отнася до биодизел-колонките в депата на градските съвети, по проекта
има четири градски съвета, които използват биодизел ежедневно. Останалите използват
по-малко, защото не са големи и имат много ниско потребление на гориво, затова не е
обосновано да разполагат със собствени биодизел-колонки.
Стратегическата цел на проекта е да се включат всички градски съвети в област
Ла Рибера и колкото е възможно повече промишлени предприятия и ресторанти. До
момента Агенцията е успяла да обхване 68% от градските съвети и един доста голям
брой ресторанти, така че резултатите могат да бъдат класифицирани като много добри,
но все пак има какво да бъде направено като подобрения.
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1.6.2 Казус 2: ПОРТУГАЛИЯ, град Синтра [Sintra]
Проектът в град Синтра стартира през 2003 г. по инициатива на „Адженсия
Мунисипал де Енергия де Синтра“ (Общинска енергийна агенция за Синтра („ОЕАС“)
[Agencia Municipal de Energia de Sintra (AMES)] в сътрудничество с Общината (поконкретно с Дирекция „Образование“). В началото на проекта са проведени поредица
от кампании за повишаване на осведомеността в детските и учебните заведения на
територията на общината, които приемат да участват в проекта. Обхванатите от
проекта детски и учебни заведения са от всички образователни равнища – от детски
градини до средни училища.

Фигура 25: Станция за зареждане на биодизел в Синтра

Фирмата за събиране поставя във всяко училище по два контейнера.
Използвайки по 2 контейнера на училище, фирмата гарантира, че ИГО винаги се
събира (ако се постави само един контейнер, след неговото напълване събирането на
ИГО спира). В тези контейнери фирмата събира ИГО от домакинствата на учениците и
от училищната столова.
Към настоящия момент в проекта са се включили 50 училища, с общо 10 000
ученици и 550 учители.
Що се отнася до събраните в училищата количества ИГО, те са както следва:
през учебната 2005/2006 година са събрани 9 105 литра, през учебната 2006/2007
година общото събрано количество е 13 355 литра, а за учебната 2007/2008 година
„ОЕАС“ очаква да бъде събрано приблизително същото количество (около 14 000
литра).
След тази първа стъпка, по преценка на „ОЕАС“, широката публика вече е
запозната със схемата за събиране на ИГО в училищата, наясно е с ползите от него, и е
готова да се включи в схема за събиране на ИГО от бита. По тази причина „ОЕАС“
предприема схема за събиране по улиците на Синтра. Така, от октомври 2005 г.
жителите на града вече разполагат с 23 контейнера, разположени на стратегически
места в близост до пунктовете за събиране на хартия, стъкло и пластмаса.
Уличните контейнери са добре приети от населението и към края на 2006 г.
събраното количество ИГО е 18 523 литра, а през 2007 г. то нараства на 27 607 литра.
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Фигура 26: Уличен контейнер за ИГО

На Фигура 27 могат да се видят общите събрани количества ИГО по месеци.
От графиката се вижда, че събраните количества не са постоянни. Забелязват се
редица върхови стойности (януари 2008 г., февруари 2007 г., март 2007 г.), както и
месеци с по-малки количества (август 2006 г., юли 2006 г., май 2007 г). Агенцията
„ОЕАС“ събира средно по 2 900 литра ИГО месечно.
Фигура 27: Събрани количества ИГО в град Синтра (общо 79 958 литра)
Количество (литри)

Дек-05

Фев-06

Апр-06

Юни-06

Авг-06

Окт-06

Дек-06

Фев-07

Апр-07

Юни-07

Авг-07

Окт-07

Дек-07

Фев-08

Събраните количества ИГО се изпращат в инсталация за производство на
биодизел в град Сетубал [Setubal] (собственик: фирма „Дизелбейс“ [Dieselbase]), а след
това произведеният биодизел се връща обратно в град Синтра и се използва в
общинския автопарк (главно за боклукчийските камиони за събиране на твърди
отпадъци). За да може да зарежда резервоарите на камионите, общината в Синтра
изгради единствената засега колонка за зареждане на биодизел в Португалия.

1.6.3 Казус 3: АВСТРИЯ, град Грац [Graz]
От 2005 г. насам 134-те автобуса на компанията за градски транспорт в град
Грац „Грацер Феркерсбетрибе“ [Grazer Verkehrsbetriebe] се движат на биодизел,
произведен от отпадъчно готварско олио.
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Първоначално идеята възниква в общинската дирекция „Екология“, чиито
служители търсят начин да предотвратят изхвърлянето на използваното готварско олио
в канализационната система на града. Според една оценка, направена през 2000 г., един
литър изсипано в канализацията използвано готварско олио струва на оператора на
пречиствателната станция за канализационни води 0,44 €.
От 1990 г. насам отпадъчното готварско олио от домакинствата се събира
безплатно в специални събирателни пунктове за проблемни вещества. През 1999 г. в
Грац е организирана система за безплатно събиране и от ресторантите и заведенията за
обществено хранене. Понастоящем дейностите по събирането обхващат около 20% от
общо 1 200 фирми с дейност в сферата на общественото хранене в Грац, като
годишният капацитет се оценява на около 200 000 литра използвано готварско олио.
Дейността по събирането се осъществява от нестопанското сдружение за услуги „ЙокоСервиз“ [Öko-Service], което създава ценни работни места в екологично чисти райони
за продължително безработни лица и хора с увреждания. Понастоящем в „ЙокоСервиз“ работят 50 души.
Службата за градски транспорт в Грац стартира проекта „Еко-дизел от старо
готварско олио“ [Eco-diesel from old cooking oil] още през 1994 г. Потребление при
автобусите се увеличава с около 5%, но цената на биодизела е по-ниска.
Предприятието за рециклиране олиото в биодизел е в структурата на
кооперацията „Саут-Щтириан енерджи енд протеин кооператив“ („СЕПК“) [SouthStyrian energy and protein cooperative (SEEG)] в град Мурек [Mureck]. При
рециклирането от един килограм отпадъчно готварско олио се получават 0,85 литра
биодизел. „СЕПК“ е първата фирма в света, която започва да се занимава с
промишлено производство на биодизел от отпадъчно готварско олио. През 2001 г.
предприятието „Биоенерги-Крейцлауф Мурек“ [Bioenergie-Kreislauf Mureck] получава
приза „Уърлд Енерджи Глоуб Ъуорд“ [World Energy Globe Award].

1.6.4 Казус 4: ИСПАНИЯ, град Валенсия [Valencia]
Реализацията на пилотния проект „ЕКОАВТОБУС“ [ECOBUS pilot project]
стартира през 1996 г. чрез „И Ем Ти“ [Empresa Municipal de Transportes (EMT)],
публичната Общинска транспортна компания в град Валенсия. Първоначално проектът
е насочен само към събирането на ИГО от заведенията за обществено хранене,
доставчиците на храна по домовете, и хотелите в града, с идеята то да бъде използвано
повторно като биодизелово гориво в автобусите, обслужващи линиите в централната
градска част на Валенсия. Всички обекти, обхванати от схемата, са обозначени със
специален стикер и получават контейнери за събирането на използваното олио.
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Фигура 28: Маслосъбирателни контейнери в момент на събиране на ИГО

По-късно мащабите на инициативата са разширени с цел събиране на ИГО и от
битовия сектор. На всички обхванати от схемата обекти са раздадени контейнери за
събиране на използваното олио. Дейността по събирането се осъществява от местната
община, а събраните количества се транспортират до предприятие за преработка с цел
производство на смес от екологично чисто дизелово гориво, която да се използва за
зареждане на градския автобусен парк.
Реално, дейността по събирането започва през втората година на проекта
„ЕКОАВТОБУС“. В момента събирането на ИГО се осъществява от частна фирма, а
след мащабни инициативи за популяризиране и реклама, в схемата участват 800 от
общо 5 000 ресторанта.
Дейностите по събирането се самофинансират, тъй като събиращата фирма
продава ИГО на инсталацията за преработка. Всички участващи в проекта заведения за
обществено хранене са обозначени със стикер „ЕКОАВТОБУС“ и получават безплатно
контейнери, в които да съхраняват използваното от тях ИГО.
Фигура 29: Отделяне на олиото от водата

След това олиото се транспортира до складова база във Валенсия, където
суровината преминава през процес на няколкократно първично филтриране и отделяне
на олиото от водата, за да се намали до минимум отпадъкът. Това се прави например,
като остатъчните количества се изливат в резервоар и се оставят за известно време на
топло, за да се отдели евентуално останалото количество олио. При положение, че
процесът на първична обработка бъде реализиран изцяло, извлеченият продукт е
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съставен от около 15-20% вода и 5% твърди примеси. Един резервоар има вместимост
30 000 литра олио и се оставя в продължение на не повече от една седмица, за да се
избегне абсорбирането на вода в олиото и повишаването на киселинността. След това
олиото се транспортира с голяма цистерна на разстояние 150 мили (241,35 км) до
предприятие в Барселона, където се преобразува в биодизел.
В началната фаза на пилотния проект e планирано да се изгради производствена
инсталация във Валенсия, но не са осигурени финансови средства, и тази задача е
оставена в плановете във връзка с бъдещото използване на биодизела. Целият процес,
от събирането на ИГО до дистрибуцията на биодизела (с изключение на текущите
разходи за биодизел-колонката в автобусното депо, микробуса за събиране по проекта
„ЕКОАВТОБУС“, контейнерите за олиото по време на събиране на ИГО), струва около
15 евроцента на литър, а биодизелът се продава за 20 евроцента на литър, като е
освободен от данъчни плащания до предстоящия преглед през 2012 г.
В продължение на две години от бита и от търговски обекти се събират
ежемесечно средно по около 53 000 литра ИГО. Към края на проекта от общо 800
търговски обекта и домакинства са събрани общо около 800 000 литра ИГО.
Проведени са изпитания за работа на двигателите на биодизел при контролирани
експлоатационни условия. Събрани са данни относно ефектите от различни марки
биодизелово гориво от гледна точка на емисиите, замърсяващи околната среда, както и
от гледна точка на ефективността и годността на двигателите.
По глобални изчисления, досега 264 от общо 480 автобуса в парка на общинския
градски транспорт са използвали общо 322 654 литра еко-дизел. Непосредствените
положителни въздействия от проекта върху околната среда се изразяват в намаляване
на съдържанието на емисиите на атмосферни замърсители в изгорелите газове,
изпускани от автобусите на „И Ем Ти“ (по-точно 22% намаление на праховите частици,
15% по-малко въглероден моноксид, до 13% по-малко азотен диоксид и 18% по-малко
въглероден диоксид). Нещо повече, постигнато е и значително намаляване на
количеството растително масло, изхвърляно в обществената канализационна система.

От своя страна, това води до подобряване на функционирането на
канализационната система и допринася за намаляване на популацията на гризачи в
канализационната мрежа.
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Повече информация можете да намерите в интернет на следната уебстраница:
http://www.ecobus.net/index_e.html

1.6.5 Казус 5: ИСПАНИЯ, град Бургос [Burgos]
Проектът в град Бургос понастоящем е един от най-добре развитите.
Разработената схема за събиране е много амбициозна и е насочена към всеки един
сектор на дейността (ресторанти, хранителна промишленост, битов сектор, училища и
т.н.). Не е лесно да се реализира подобна схема за събиране, главно поради
разнообразието от източници и различните нужди на всеки отделен сектор (по
отношение на вида на контейнерите, интервалите на събиране и др.). По-нататък в
текста е дадено кратко описание на проекта.
В момента за събирането на отпадъчното олио в провинция Бургос отговаря
частната фирма за управление на отпадъците „Тагус Бургос“ [Tagús Burgos]
(„Преработка на масла и мазнини“ [Tratamiento de Aceites y Grasas Usadas]), чиито
производствени съоръжения са разположени в промишления район „Лос Педерналес“
[Los Pedernales].
Фигура 30: Контейнер, използван при ресторантите и хотелите

Системата за събиране на отпадъчното олио започва от момента когато олиото
се превръща в отпадък, тоест след като бъде използвано. Производителите /
собствениците на отпадъчно олио трябва да се свържат с фирмата за управление на
отпадъчното олио и да изискат от нея организирането на пункт за събиране. Тези
пунктове за събиране представляват обикновено метални и пластмасови контейнери,
разположени в обекта на производителя на суровината. Фирмата за управление на
отпадъците предоставя различни видове контейнери в зависимост от вида на обекта и
количеството генерирано отпадъчно олио.
На някои общински площадки, изградени с цел управление на отпадъците и
наречени „Клийн Спотс“ [Clean Spots], които се явяват собственост на общините,
фирмата за управление на отпадъчното олио поставя големи контейнери (с обем 1 000
литра), където се складира отпадъчното олио от домакинствата и от малки обекти за
обществено хранене. Този отпадък се събира от фирмата веднъж месечно. Основните
общински площадки „Клийн Спотс“ в провинция Бургос се намират в два квартала на
град Бургос (Пунто Лимпио Норте [Punto Limpio Norte] и Пунто Лимпио Сур [Punto
Limpio Sur]) и в по-големите градове Бривиеска [Briviesca], Медина де Помар [Medina
de Pomar], Виларкайо [Villarcayo] и Аранда де Дуеро [Aranda de Duero]).
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Фигура 31: Общинска площадка „Клийн Спот“

През 2005 г. градският съвет в Бургос раздава на гражданите малки съдове (2,5литрови бутилки), за да събират отпадъчното олио у дома си и да го пренасят до
пунктовете „Клийн Спот“.
В административния център на провинцията има няколко големи пазара, където
също могат да се намерят големи контейнери (с вместимост по 250 и по 600 литра) за
събирането на отпадъчно олио. Тъй като „Грийн Спотс“ [Green Spots] обикновено се
намират в покрайнините на града, тези пунктове за събиране улесняват гражданите при
депонирането на отпадъчното олио. Тези пазари са „Меркадо Норте“ [Mercado Norte],
„Меркадо Сур“ [Mercado Sur], „Меркадо Джи 9“ [Mercado G 9] и „Галериас Мехико“
[Galerias Mexico].
Собствениците на ресторанти и обекти от хотелиерския бранш могат да избират
сами вида на контейнерите за складиране на отпадъчното олио в зависимост от своите
мащаби и наличното свободно пространство в съответния обект, но най-често
срещаната система е да се използват метални контейнери с обем от по 50 и 200 литра.
Почти 850 ресторантьорски обекта от цялата провинция използват
провинциалната мрежа за събиране и управление на отпадъчното олио. Отпадъчното
олио от ресторантите се събира от фирмата за управление на отпадъците периодично, в
зависимост от нуждите на съответния обект за обществено хранене.
Освен каналите за събиране по график, ресторантите могат да изискат услуги по
събиране извън утвърдения график, ако контейнерите се напълнят предварително.
В момента на общините се предлага нова услуга за извънпланово събиране.
Фирмата за управление на отпадъчното олио разполага с 200-литрови контейнери на
обществени места на площадките за събиране на битови отпадъци. На тези площадки
хората обикновено могат да намерят специални контейнери за разделно събиране на
отпадъци от стъкло, хартия и пластмаса. Понастоящем фирмата за управление на
отпадъците има маслосъбирателни контейнери на общински площадки за събиране на
отпадъци в четири от градовете на провинцията.
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Фигура 32: Контейнер, разположен в непосредствена близост до площадка за събиране
на битови отпадъци на обществено място

След като общинските технически служители установят, че съответният
контейнер е пълен, те се обаждат на фирмата за управление на отпадъците и тя извозва
събраното отпадъчно олио.
Местната фирма за управление на отпадъците събира ИГО и от други обекти,
генериращи по-големи количества от този отпадък. Такива обекти са главно училища и
промишлени предприятия, който разполагат със собствени столове за хранене.
Някои от тези предприятия са „Металиберика“ [Metaliberica], „Ди Еф ЕС“
[DFS], „Експлозивос Рио Тинто“ [Explosivos Rio Tinto], „Нукленор“ [Nuclenor] и др.
Освен това, в провинцията има и предприятия от хранителната промишленост, които
произвеждат големи количества ИГО („Юрофритс“ [Eurofrits], „Кофритс“ [Cofrits],
„Матутано“ [Matutano] и др.). Местната фирма за управление на отпадъците събира и
тяхното отпадъчно олио. Видът на контейнерите зависи от конкретните нужди на
съответния обект.
Всички описани пунктове за събиране имат контейнери, съобразени с
потребностите на обслужваните обекти и сектори. Към края на 2007 г. общият брой на
пунктовете за събиране в провинция Бургос бе около 1 100.
Местната фирма за управление на отпадъците събира пълните контейнери през
различни интервали в зависимост от вида на пунктовете (ежеседмично, ежемесечно или
веднъж на всеки два месеца). Във всеки случай, в рамките на провинцията са обособени
различни канали за събирането:
Град Бургос: десет различни канала;
Останалата част от провинцията: осем различни канала.
След като камионите за събиране транспортират събраното ИГО до складовата
база, разположена в производственото подразделение на фирмата във Вилагонзало
Педерналес [Villagonzalo Pedernales], отпадъкът се подлага на анализ и предварителна
обработка за отделяне на водата и едрите примеси, а след това се транспортира до
основната инсталация за производство на биодизел в северната част на Испания,
„Бионор Трансформасион“ [Bionor Transformacion]. Това предприятие се намира в
съседната провинция Алава [Alava] и използва ИГО и чисто растително масло като
суровина за производството на биодизел. Един от основните доставчици на ИГО за
предприятието е „Тагус Бургос“, местната фирма за управление на отпадъчното олио.
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1.6.6 Казус 6: Проект „БИСТРО“ за събиране на ИГО – доклад за
напредъка
„Настоящият доклад съдържа актуализирана информация относно пилотната
услуга за събиране на ИГО, реализирана в един от големите градски райони на Лондон.
1.6.6.1 Общи положения
В списъка на обслужваните заведения за обществено хранене са включени 46
обекта. Документацията, свързана със „задължението за грижа“ [Duty of Care], се
издава надлежно и постепенно се натрупва.
Списъкът е разделен на два основни канала. По първоначални данни може да се
каже, че от всеки пункт се събират средно по 43 литра седмично.
1.6.6.2 Констатации
o Някои заведения за обществено хранене не са напълно доволни от
събирането по график, тъй като с предишната фирма работили на принципа
„обаждат се когато са готови“ и са свикнали с друг тип организация. Всички
обаче са удовлетворени от това, че услугата е безплатна.
o Споделени
бяха
притеснения
във
връзка
с
големината
кофите/контейнерите, тъй като досега са били използвани бидони
205 литра. Капаците на някои от тях не се затварят добре и това води
проникване на замърсена вода в олиото, а освен това с тях трудно
манипулира.

на
по
до
се

o Времето за събиране се оказа трудност, тъй като много от заведенията за
обществено хранене отварят едва следобед или привечер. По тази причина
часовете за събиране бяха променени, но това има своето отражение върху
разходите.
o Където бе възможно, бе направена и организация олиото да се събира откъм
задната част на обектите, докато е затворено.
o В няколко случая се налагаше обектите да бъдат посещавани втори път, тъй
като често работниците на смяна не са уведомени предварително и по тази
причина не разрешават достъп на служителите по събирането.
o Основният проблем, изглежда, е свързан с ефекта от услугата върху други
фирми, занимаващи се със събиране.
o В няколко случая се оказа, че друга фирма за събиране е отнесла олиото
преди да се появи микробусът на проекта. Има сведения, че конкуренцията
твърди, че работи от наше име и дори отстранява нашите кофи/контейнери.
1.6.6.3 Товарен микробус
Вече започва да става ясно, че използваният в момента микробус е твърде малък
за мащабите на дейността. Това означава, че се налага той да прави по няколко курса до
депото, за да разтовари събраните количества. Големината му обаче в някои случаи е
подходяща за достигане до задната част на обектите.
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1.6.6.4 Контейнери
o Контейнерите се доста използвани и някои от заведенията се оплакват от
лошото им състояние. Вместимостта им е 15 л. и 20 л., но навсякъде
предпочитат по-големите 20-литрови контейнери.
o Капаците не винаги пасват добре, а някои от тях са повредени вследствие на
наливането на горещо олио в контейнерите.
o В момента се събират ценови оферти за нови кофи/контейнери, но за да се
набавят качествени съдове, трябва да се направи заявка за количества от
порядъка на минимум 3 000 броя.
1.6.6.5 Складова база и извозване
В началото имаше трудности с осъществяването на връзка за организиране на
извозването на олиото. В момента ситуацията се подобрява, но организацията трябва да
е с по-дългосрочни перспективи, тъй като има притеснения във връзка със
съхранението на големи количества в складовата база. ИГО е предмет на разпоредбите
на Правилника за съхранение на масла, който понастоящем е в процедура на
преразглеждане.“

1.7 Законодателство на ЕС, регулиращо разглежданата материя
1.7.1 Законодателство, касаещо страничните животински продукти –
Регламент (ЕО) № 1774/2002
Основният законодателен акт в Европейския съюз, касаещ ИГО и приет през
2002 г., е Регламент № 1774/2002 на ЕС за страничните животински продукти. Този
законодателен акт налага забрана пред употребата на използвано готварско олио,
произхождащо от ресторанти, обекти за обществено хранене и кухни, включително от
централни кухни и кухни в домакинствата. Ефектът от тази забрана е, че считано от 1
май 2003 г. (макар, че някои държави са поискали отлагане на неговото прилагане),
използваното готварско олио от заведения за обществено хранене вече не може да се
използва като съставка в храни за животни. Регламентът е приет след поредица от
кризисни ситуации вследствие на епидемии, причинени от храни и фуражи (свързани
със спонгиформната енцефалопатия по говедата [Bovine Spongiform Encephalopathy
(BSE)], диоксините [dioxins], шапа [foot-and-mouth disease] и класическата чума по
свинете [classical swine fever]) и въвежда няколко предпазни мерки за предотвратяване
на рисковете за здравето на хората и животните.

1.7.2 Директива 99/31/ЕО относно депонирането на отпадъци
Директивата относно депонирането на отпадъци изисква всяка държава-членка
да утвърди режим за контрол на замърсяването във връзка с прилагането на Директива
99/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци. Разпоредбите на директивата
забраняват приемането в депата на някои видове отпадъци, включително течни
отпадъци.
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1.7.3 Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците9
Процесите на изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци са предмет на строги
разпоредби. Директивата относно изгарянето на отпадъците [Waste Incineration
Directive (WID)] задължителна за прилагане в държавите-членки. В Шотландия
например, всички нови инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне считано от 28
декември 2002 г. и всички съществуващи инсталации считано от 28 декември 2005 г.
трябва да отговарят на техническите изисквания на директивата относно изгарянето на
отпадъците. Ако едно съоръжение за изгаряне (инсинератор) [incinerator] изгаря
използвано готварско олио, то също трябва да отговаря на изискванията на тази
директива.

1.7.4 Други законодателни актове
Що се отнася до другите законодателни актове, които касаят ИГО, в различните
държави те са различни. В Обединеното кралство например, Законът за опазване на
околната среда от 1999 г. [The Environmental Protection Act 1990] регламентира и
„задължение за грижа“ по отношение на всеки един промишлен отрасъл и предприятие,
за да се гарантира, че „те предприемат всички мерки в рамките на разумното, за да се
погрижат за своите отпадъци и да предотвратят тяхното незаконно депониране от трети
страни“, като в тази категория попадат и отпадъчните готварски растителни масла и
животински мазнини. По принцип, законите навсякъде са слаби и трудни за прилагане.

9
Бел. прев.: Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно
изгарянето на отпадъците [Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on
the incineration of waste].
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2 Производствената база (Част 2)[I1]
2.1 Производствената инсталация
2.1.1 Типове технологии и производствени мащаби
2.1.1.1 Маслата и мазнините като изходни суровини
Първичните суровини, използвани за производството на биодизел са растителни
масла, животински мазнини и рециклирани масла (греси/серей)[I2]. Тези материали
съдържат триглицериди, свободни мастни киселини и други замърсители в
концентрации, които зависят от предварителната обработка, на която са били
подложени преди доставката. Тъй като биодизелът е моноалкилен етер на мастната
киселина [mono-alkyl fatty acid ester], за образуването на този естер се използва
първичен алкохол, който се явява другата основна изходна суровина.
Характерните съотношения при химикалите, използвани в производството на
биодизел са:
Реагенти
o животински мазнини или растителни масла (напр. 100 кг соево масло);
o първичен алкохол (напр. 10 кг метанол).
Катализатор
o минерална основа (напр. 0,3 кг натриев хидроксид).
Неутрализиращо вещество
o минерална киселина (напр. 0,25 кг сярна киселина).
Изборът на мазнините или маслата, които да се използват в производството на
биодизел, е решение, което зависи от химико-технологичния процес и от
икономическите съображения. Що се отнася до химико-технологичния процес, найголяма тежест при избора на мазнини и масла има количеството свободни мастни
киселини.
Първична биомаса (енергийни земеделски култури):
Макар че в момента в производството преобладават растителните масла,
добивани от соя, слънчоглед и рапица, подходящи за производство на биодизел са и
растителни масла, които могат да се извличат от над 300 растителни вида. Най-добри
показатели имат маслата, добити от дървесни видове, но прибирането на реколтата при
тях е по-сложно отколкото при други земеделски култури. Много е важно да се
отбележи, че показателите на земеделските култури зависят от географския район,
слънчевото греене, температурата и валежите.
Вторична биомаса и органични отпадъци:
Това са животинските мазнини, отработените растителни масла, стеблата на
земеделските култури и др. Предимствата на този тип суровини са тяхната ниска цена и
възможността, която предлагат за намаляване на отпадъците. Другата им съществена
полза е и осигуряваната от тях независимост от тенденциите на пазара на
селскостопанска продукция, предназначена за храни. Недостатъците са свързани с
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необходимостта от допълнително пречистване и обработка. Разработват се, обаче, нови
процеси и технологии с цел оптимизиране на този ресурс.
Други материали:
Тук става дума за суровини, произхождащи от други източници, като например
масла, извличани от микро-водорасли [microalgae]. С характеристики, много сходни с
тези на традиционните растителни масла, те имат високи показатели по отношение на
ефективността на добива и предлагат същите предимства както вторичната биомаса.
Има голяма вероятност в бъдеще тези източници да се превърнат в сигурен вариант за
производството.
Фигура 33: Сравнение на добива между различните растителни видове и водораслите.
литра /
хектар /
годишно

литра /
хектар /
годишно

Kentucky Coffee Tree [Kentucky
Coffee Tree] (Gymnocladus dioica)

200

Кокосов орех [Coconut]
(Cocos nucifera)

1 075

Памук (Gossypium hirsutum)

252

Жожоба (Simmomdsia
chinensis)

1 170

Царевица (Zea mays)

255

Macororo [Macororo]

1 200

Lesquerella spp (Lesquerella spp)

305

Фъстък (Arachis glabrata)

890-2 000

Cartamo (Carthamus tinctorius)

335

Jatropha curcas (Jatropha
curcas)

900-2 000

Ленено семе (Linum uitassimum)

365

Castor-oil plant [Castor-oil
plant] (Ricinos communis)

1 320-1 565

Маково семе (Papaver sonniferum)

460

Маслина (Olea europaea)

1 570

Соя (Glycine max)

420-465

Cusi [Cusi] (Attalea speciosa)

1 600

Tung [Tung] (Aleurites fordii)

310-880

Avocado [Avocado] (Persea
americana)

2 460

Сусам (Sesamum cindicum)

740

Кокосов орех (Cocos nucifera)

2 510

Miscanthus (Miscanthus)

786

Candiri (Candiri)

3 200

Слънчоглед (Helianthus agnus)

755-1 000

Chinese Tallow Tree [Chinese
Tallow Tree] (Sapium
sebiferum)

3 800

Brassica carinata (Brassica carinata)

450-1 110

Totai [Totai]

4 000

770

Coconut plant [Coconut plant]
(Acrocomia aculeate)

4 200

730-1 120

Бразилски орех (Bertholletia
excelsa)

4 500

Ориз (Oriza sativa)
Camelia sativa (Camelia sativa)
Crambe abyssinica (Crambe
abyssinica)
Рапица [Rapeseed] (Brassica
campestres, B.napus, B.juncea)
Микро-водорасли

900
525-1 500

Palm [Palm] (Elaeis guineensis)
Cynara cardunculus (Cynara
cardunculus)

2 200-5 800
7 000

95 200
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2.1.1.2 Алкохолът като изходна суровина
Що се отнася до другата основна суровина, в една трансестерификационна
реакция може да се използва какъвто и да било алкохол (метанол, етанол, изопропанол
и бутил). От химична гледна точка няма никакво значение какъв алкохол се използва в
процеса. Изборът зависи от други фактори, като например цената на алкохола,
количеството, което е необходимо за реакцията, лекотата на извличане и рециклиране
на алкохола, данъчните облекчения за горивата и проблемите във връзка с глобалното
затопляне. Освен това, някои видове алкохол изискват и известни технологични
модификации в производствения процес, като например, по-високи работни
температури, по-продължително или по-кратко смесване или по-ниски скорости на
смесване.
Основен фактор за качеството на първичния алкохол е водното съдържание.
Водата пречи на трансестерификационните реакции и може да доведе до ниска
производителност и високо съдържание на сапун, свободни мастни киселини и
триглицериди в горивото като краен продукт. За съжаление, всички
ниски/нисковалентни алкохоли са хигроскопични и могат да абсорбират вода от
въздуха.
Обикновено се използва метанол, тъй като той се извлича много по-лесно от
етанола.
2.1.1.3 Катализаторът като изходна суровина
Установено е, че натриевият метаоксид е по-ефективен от натриевия хидроксид,
вероятно заради това, че при смесването на натриева основа NaOH и MeOH се получава
неголямо количество вода.

2.1.2 Технологии за производство
Съществуват различни начини за класифициране на технологиите за
производство на биодизел. Според типа на катализатора могат да бъдат разграничени
хомогенно и хетерогенно катализирани процеси; според условията на реакцията могат
да бъдат разграничени нискотемпературни и високотемпературни реакции и реакции
при ниско и при високо налягане; както и технологии с непрекъснат цикъл или с
партидно-поточно производство.
От химична гледна точка, биодизелът е еквивалент на метиловите или етиловите
естери на мастната киселина, произведени от триглицериди посредством
трансестерификация, или от мастни киселини посредством естерификация. В
съвременните условия за производство на биодизел в индустриални мащаби най-често
се използват метиловите естери на мастната киселина, докато етиловите естери на
мастната киселина (ЕЕМК) на настоящия етап се получават само в лабораторни
условия или в малки индустриални количества по демонстрационни проекти.
2.1.2.1 Характерна химична реакция за получаване на биодизел
При
една
трансестерификационна
реакция
или
реакция
за
алкохололиза/алколиза/алкохолиза един мол триглицерид си взаимодейства с три мола
алкохол и образува един мол глицерол и три мола от съответния алкил естер на
мастната киселина. Процесът представлява поредица от три обратими реакции, при
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които триглицеридната молекула се преобразува поетапно в диглицерид, моноглицерид
и глицерол. За да се измести равновесието надясно, в повечето инсталации за
производство на биодизел за търговски цели, в допълнение към стойхиометричното
количество [stoichiometric amount] се прибавя и достатъчно количество метанол.
Основното предимство на метанолизата в сравнение с трансестерификацията с
високи/високовалентни алкохоли е фактът, че двата основни продукта (глицеролът и
метиловите естери на мастната киселина (МЕМК)), са трудно податливи на смесване и
поради това образуват отделни фази – една по-висока/горна естерна фаза и една пониска/долна глицеролна фаза. При този процес от реакционната смес се отстранява
глицерола и се постига висока норма на превръщане.
Фигура 34: Основата трансестерификационна реакция
Катализатор

Растително
масло

Метилов спирт

2.1.2.2 Хомогенни катализатори
естерификационни реакции

Глицерол

при

Метилов
естер

трансестерификационни

и

Алкална катализа
В наши дни по-голямата част от произвеждания биодизел се получава чрез
реакция, катализирана с основа. Това се дължи на няколко причини, а именно:
o тази реакция протича при ниска температура и налягане;
o постига се висока норма на превръщане (98%) при минимални странични
реакции и за кратко време;
o реакцията представлява процес на пряко превръщане в биодизел без
междинни съединения;
o за съоръженията не са необходими специални конструктивни материали.
По принцип, в момента всички производители на биодизел за търговски цели
използват реакции с алкална катализа. Реакциите с алкална катализа са сравнително
бързи, като времето за протичането им е от около 5 минути до около един час в
зависимост от температурата, концентрацията, смесването и съотношението
алкохол:триглицерид. Повечето производители използват като катализатори натриева
основа (NaOH) или калиева основа (KOH), макар че предприятията за рафиниране на
глицерол предпочитат натриева основа (NaOH). Калиевата основа (KOH) е по-скъпа, а
и калият може да се утаи като K3PO4, изкуствен тор, при което продуктите се
неутрализират с помощта на фосфорна киселина. Това може да породи известни
затруднения при спазването на стандартите за съдържание на вредни вещества в
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отпадъчните води предвид ограниченията за концентрация на фосфатни съединения в
отпадъчните води.
Основното предимство на тази форма на катализа пред катализираните с
киселини трансестерификационни реакции е високата норма на превръщане при
умерени условия и сравнително краткото
протичане. Правени са оценки, които
показват, че при едни и същи температурни условия и при една и съща концентрация
на катализатора метанолизата може да протече около 4 000 по-бързо при наличие на
алкален катализатор, отколкото при наличие на същото количество киселинен
еквивалент. За тази реакция е необходима умерена температура с цел достигане на
точката на кипене на метанола (60°C). При това, алкалните катализатори са по-малко
корозивни за промишленото оборудване, като по този начин позволяват реакторът да е
направен от по-евтина въглеродна стомана. Основният недостатък на тази технология е
чувствителността на алкалните катализатори към свободните мастни киселини,
съдържащи се в изходната суровина. По тази причина алкално-катализираните
трансестерификационни
реакции
са
най-подходящи
за
висококачествени
нискокиселинни растителни масла, които обаче са по-скъпи от отпадъчните масла и
мазнини. Ако чрез алкална катализа трябва да се преработват евтини материали от рода
на отпадъчни животински мазнини, съдържащи големи количества свободни мастни
киселини, се изисква в технологичния процес да бъдат включени и етапи за
деасицифициране/обезкиселяване или предварителна естерификация.
Днес повечето от инсталациите за производство на биодизел за търговски цели
използват хомогенни алкални катализатори. Необходимият за реакцията алкоксиден
анйон [alkoxide anion] обикновено се произвежда или чрез непосредствено прибавяне
на натриев или калиев метаоксид, или чрез разтварянето на натриев или калиев
хидроксид в метанол. Предимството на използването на натриев или калиев метаоксид
е фактът, че не се образува допълнителна вода и по този начин могат да се избегнат
страничните реакции от рода на сапонификация/осапуняване. При използване на поевтините катализатори натриев или калиев хидроксид се образуват метанолат и вода,
които могат да доведат до по-големи количества сапуни. Все пак, поради факта, че по
време на алкохолизните/алколизните/алкохололизните реакции се отделя глицерол, а и
водата се извежда от равновесието, сапонификацията/осапуняването може да се сведе
до минимум при контролирани условия на реакцията. При алкално-катализираната
трансестерификация глицеридите и алкохолът трябва да са силно анхидрирани
anhydrous, защото водата поражда частична промяна в реакцията към
сапонификация/осапуняване, при което се получава сапун. Сапунът консумира
катализатора и намалява каталитичната ефективност, като води и до увеличаване на
вискозността/вискозитета, образуване на гелове, и трудност да се постигне отделяне на
глицерола.
Количеството на алкалния катализатор зависи от качеството на мазнината или
маслото, и най-вече от съдържанието на свободни мастни киселини. При алкалната
катализа свободните мастни киселини се превръщат в сапуни моментално, което може
да попречи на отделянето на глицерола и в крайна сметка да доведе до пълна
сапонификация/осапуняване на целия материал с високо съдържание на мастни
киселини. Ето защо алкална катализа се използва само при изходна суровина със
съдържание на мастни киселини от порядъка на около 3%.
В литературата са описани и други алкални катализатори от рода на гуанидини
[guanidines] или анйонообменни смоли [anion exchange resins], но за тях на този етап
няма данни да се използват в производството с търговски цели.
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Киселинна катализа
Киселинната катализа има и предимството, че естерифицира свободните мастни
киселини, съдържащи се в животинските мазнини и растителните масла, и по тази
причина е особено подходяща за трансестерификация на висококиселинни мастни
материали.
Киселинно катализираните трансестерификационни реакции, обаче, обикновено
са доста по-бавни от алкално катализираните и изискват високи температури и
налягания, както и по-големи количества алкохол. Характерните условия на реакцията
при една хомогенна киселинно катализирана метанолиза са температури до 100°C и
налягания до 5 бара, за да се поддържа алкохолът в течно състояние. Допълнителен
недостатък на киселинната катализа, вероятно породен от по-високите температури при
реакцията, е повишеното образуване на нежелани вторични продукти като
диалкилетери [dialkylethers] или глицеролни етери.
Поради бавното протичане на реакцията и високите температури, необходими за
трансестерификацията, киселинните катализатори се използват само при
естерификационни реакции. По тази причина, при растителни масла или животински
мазнини с концентрация на свободни мастни киселини, по-висока от около 3%, са
възможни две стратегии. Свободните мастни киселини могат или да се отстранят или с
алкално третиране, или да се естерифицират в киселинни условия преди алкално
катализираната трансестерификационна реакция. Тази така наречена предварителна
естерификация има предимството, че още преди трансестерификацията повечето от
свободните мастни киселини вече са превърнати в МЕМК, като по този начин общата
ефективност е много висока. Ако преди трансестерификацията свободните мастни
киселини просто се отстранят (подобно на деасицифицирането/обезкиселяването
[deacidification] на растителни масла в процеса на рафиниране), от една страна няма да
е необходимо да се променят условията на трансестерификация, но от друга страна тези
мастни киселини се губят от гледна точка на общата производителност, освен ако те не
са естерифицирани на отделен етап.
За всички системи за киселинно естерифициране трябва да има стратегия за
управление на водите. Доброто управление на водите може да сведе до минимум
количеството метанол, необходимо за реакцията. В общия случай, в
партидните/партидно-поточните реактори където се събира вода е необходимо поголямо количество метанол (например, в съотношение 20:1). Друг подход е да се
осигури протичане на реакцията на два етапа: отначало – реакция между свеж метанол
и сярна киселина, а след това отстраняване и отново подаване на свеж реагент. Поголямата част от водата се отстранява при първия етап, а свежият реагент при втория
етап привежда реакцията до по-бързо завършване.
Най-евтиният и най-добре познат катализатор при естерификационните реакции
е концентрираната сярна киселина. Основният недостатък на този катализатор е
възможността за образуване на странични продукти като dark colored oxidized [dark
colored oxidized] или други продукти от разпадането. Може да се използва и
органичното съединение p-толуен сулфонна киселина [p-toluene sulphonic acid];
високата му цена, обаче, за момента не позволява неговото по-широко приложение.
2.1.2.3 Хетерогенна катализа
Въпреки че традиционната хомогенна катализа предлага редица предимства,
нейният основен недостатък е фактът, че хомогенната катализа не може да се използва
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повторно. Освен това, остатъците от катализатора трябва да бъдат отстранени от
естерния продукт, което обикновено изисква няколко етапа на измиване и води до повисоки производствени разходи. В този смисъл са правени различни опити за
опростяване на пречистването на продукта посредством прилагане на хетерогенни
катализатори, които могат да се извличат чрез декантиране [decantation] или
филтриране, или се използват алтернативно в среда с постоянен слой катализатор
[fixed-bed catalyst arrangement]. Най-често споменаваните хетерогенни алкални
катализатори са карбонатите и оксидите на алкалните алкалоземните метали [alkaline
earth metal carbonates and oxides]. За производството на биогорива в тропическите
страни се препоръчва използването на пепел от отпадъци на маслодайни култури [ashes
of oil crop waste] (например кокосови влакна [coconut fibers], люспи [shells] и арпи
[husks]). Получените по този начин естествени катализатори са богати на карбонати
[carbonates] и калиев оксид [potassium oxide] и са показали значителна активност при
трансестерификационните реакции на кокосовото масло [coconut oil] с метанол и
дехидриран етанол.
Приложението на калциев карбонат [calcium carbonate] може да изглежда
особено обещаващо, тъй като той представлява налично в готов вид вещество и не
струва скъпо. Освен това, този катализатор не показва намаляване на активността дори
и след няколкоседмично използване. Високите температури и налягания при реакциите,
обаче, и необходимите за тази технология големи количества алкохол най-вероятно ще
попречат на нейното широко търговско приложение. Описваните условия на реакцията
понякога са толкова екстремни, че преобразуване би могло да се получи дори и без
използването на катализатор. В повечето случаи при сравнителните експерименти
липсват опити без катализатор.
Солите на карбоксидните киселини на алкалните и алкалоземните метали [alkali
metal or alkaline earth metal salts of carboxylic acids] също трябва да се проверят за
подобни недостатъци. От друга страна, използването на силноалкални йонообменни
смоли [strong alkaline ion-exchange resins] е ограничено от тяхната ниска стабилност
при температури над 40°C и от факта, че свободните мастни киселини в изходната
суровина неутрализират катализаторите дори и при ниски концентрации. В заключение
можем да кажем, че глицеролът, освободен по време на трансестерификационния
процес е силно податлив на материал от полимерна смола [polymeric resin material],
което може да доведе до пълна непропускливост/неефективност на катализаторите.
Напоследък, в една инсталация във Франция за производство на биодизел за търговски
цели се използва първата технология, използваща хетерогенни катализатори от рода на
цинкови оксиди [zinc oxides] или цинкови алуминати [zinc aluminates]. Така нареченият
процес „Естерфип-Х“ [Esterfip-H] е разработен от френския Институт по петрола
[Institut Francais du Petrole (IFP)] и е проектиран и комерсиализиран от „Аксенс“
[Axens]. Основните описани предимства на този процес са производството на
висококачествен глицерол и липсата на необходимост от депониране на/отстраняване
на/освобождаване от соли, които са продукт на катализатора. Цялостните му
икономически предимства, обаче, следва да се докажат в условията на едно попродължително използване.
2.1.2.4 Ензимна катализа
Много актуално напоследък при производството на биодизел става използването
на екстрацелуларни/външноклетъчни или интрацелурарни/ вътрешноклетъчни липази
[extracellular or intracellular lipases] от различни микроорганизми. Някои ензими
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въздействат върху триглицеридите, като ги превръщат в метилови естери; а други
въздействат върху мастните киселини.
В сравнение с останалите видове катализатори, биокатализаторите имат няколко
предимства. Те спомагат за превръщането при умерени температурни условия, средно
налягане и pH. Нито естерния продукт, нито глицеролната фаза трябва да се пречистват
от алкални остатъци от катализатора или от сапуни. По тази причина отделянето на
фазите е по-лесно, висококачественият глицерол може да се продава като съпътстващ
продукт, без да е необходим сложен процес, а освен това свободните мастни киселини,
съдържащи се в отпадъчните масла и мазнини, могат да се преобразуват изцяло в
метилови естери. От друга страна, производствените разходи при липазен катализатор
[lipase catalyst] по принцип са значително по-големи отколкото тези при алкален
катализатор, като същевременно се избягват и проблемите с опазването на околната
среда във връзка с алкалните отпадъчни води. При това, трансестерификацията на
триглицеридите и естерификацията на свободните мастни киселини се осъществяват на
един и същи етап от процеса. Като последица от това могат да се използват и
висококиселинни мастни материали, като палмово масло [palm oil] или отпадъчно
олио, без да се налага те да преминават през предварителна обработка. В крайна
сметка, много липази показват значителна активност при катализирането на
трансестерификационни реакции с алкохоли с дълги или разклонени вериги, които
иначе трудно могат се преобразуват в естери на мастната киселина с помощта на
конвенционални алкални катализатори.
Въпреки това, липазно-катализираната трансестерификация има и редица
недостатъци. В сравнение с конвенционалната алкална катализа, ефективността на
реакцията е сравнително ниска и затова биокатализата обикновено изисква много
повече време за протичане на реакцията и по-високи концентрации на катализатор.
Ензимните реакции са много специфични/особени. Тъй като алкохолът може да бъде
инхибиторен към някои ензими, една типична стратегия е той да се подава в реактора
на три стъпки – всяка в съотношение 1:1 мол. Реакциите са много бавни, в тристъпкова
последователност, която изисква от 4 до 40 часа или повече. Температурните условията
за протичане на реакцията са средни, от 35°C до 45°C.
Основната пречка пред прилагането на липази в индустриалното производство
на биодизел е тяхната висока цена, особено ако се използват под формата на силно
пречистени, екстрацелуларни/външноклетъчни ензимни препарати, които не могат да
бъдат извлечени от продуктите на реакцията. Една стратегия за преодоляване на тази
трудност е задържането/имобилизирането/демобилизирането на липазите върху
определен носител, което дава възможност за отстраняване на ензимите от
реакционната смес и тяхната повторна употреба за последващи процеси на
трансестерификация. Освен това, задържането/имобилизирането/демобилизирането
може да е изгодно и от гледна точка на това, че фиксираните/неподвижните липази са
сравнително по-активни и стабилни от свободните ензими. Традиционните материалиносители (като анионообменни смоли [anion exchange resins] или полиетилен) могат да
бъдат заменени от възобновяеми, лесно достъпни в готов вид вещества като гранулат от
царевични кочани.
Обикновено липазите може да се специфични за 1,3 глицерол връзки. В резултат
на тези ензимни процеси трансестерификацията не е пълна. Това има както предимства,
така и недостатъци. От една страна, методът позволява цялостна безотпадъчна
трансформация на маслото в горивна субстанция благодарение на характеристиките на
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моноглицерола. От друга страна, главният проблем при този метод е, че продуктите
няма да отговарят на изискванията на стандарт EN 14214.
2.1.2.5 Трансестерификация без катализатори
Процес „Биокс“ със съразтворител [Biox Co-Solvent Process]
Вариантите с съразтворител [Cosolvent] са предназначени за съкращаване на попродължителното време за реакция, предопределено от изключително ниската
разтворимост на алкохола в TG триглицеридната фаза. Един от подходите, който скоро
ще навлезе масово е чрез процеса „Биокс“. При този процес, за да се повиши
разтворимостта на метанола, се използва съразтворител, тетрахидрофуран [THF (THF)].
Резултатът е бърза реакция, от порядъка на 5 до 10 минути, без остатъци от
катализатор, нито в естерната, нито в глицеролната фаза. Една от причините за
съразтворител да бъде избран THF е, защото той е има точка на кипене, много близка
до тази на метанола. След като реакцията завърши, излишният метанол и
съразтворителя тетрахидрофуран се извличат в рамките на една единствена стъпка.
Тази система изисква доста ниска работна температура (30°C). Изследвани са и други
съразтворители, като например МТБЕ [MTBE (MTBE)].
Отделянето на естер-глицеролната фаза е чисто, а крайните продукти са
катализатор и обезводнен продукт. При този процес за същото количество краен
продукт вместимостта на съдовете трябва да е по-голяма заради допълнителния обем на
съразтворителя. Съразтворители, които са включени в списъка на опасните и/или
токсични замърсители на въздуха, изискват специални херметични съоръжения за
цялата система, включително тези за извличането, оползотворяването и рециклирането
на метанола/съразтворителя. Дифузните емисии трябва да бъдат строго контролирани.
Съразтворителят трябва да бъде напълно отстранен от глицерина, както и от биодизела.
Процес в суперкритично състояние
Когато дадена течност или газ бъдат подложени на температури и налягания над
критичната си точка, те проявяват редица необичайни свойства. Тогава вече няма ясно
разграничими течна и газообразна фаза, а само една по-особена фаза – флуид. В такива
условия разтворителите, съдържащи хидроксилна (OH) група, като например водата
или първичните алкохоли, приемат свойствата на суперкиселини.
По същество, трансестерификацията на триглицериди с по-нисковалентни
алкохоли протича и в отсъствие на катализатор, но само при положение, че по време на
реакцията температурите и наляганията са достатъчно високи. Нормата на превръщане
на естера надвишава 85% (m/m) при реакция на некаталитична метанолиза на соево
масло при температура 235°C и налягане 62 бара в продължение на десет часа.
Предимството при трансестерификацията да не се използва катализатор е, че се
получават естери с висока чистота и обезсапунен глицерол/глицерол без сапун. Има
сведения, особено през последните години, за реакции, при които се използва
суперкритичен метанол без катализатор, но условията на реакцията са много
екстремни. Тъй като суперкритичния метанол е с хидрофобен характер и има по-ниска
диелектрична константа, неполярните триглицериди могат да бъдат добре солватирани
със суперкритичен метанол, за да формират смес със една масленометанолова фаза.
Течният метанол обаче е поляризиран/двуполюсен разтворител и има водородни връзки
между OH кислород и OH водород, за да образува клъстери метанол. Установено е, че
така в суперкритичното състояние нормата на превръщане на маслото в метилов естер
се увеличава значително. Свободните мастни киселини, съдържащи се в суровите
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растителни масла и животински мазнини, биха могли да се преобразуват ефективно в
метилови естери във среда на суперкритичен метанол, което води до увеличаване на
общия добив на метилови естери от отработени масла. Освен това, тъй като процесът е
без
катализатор/некаталитичен,
пречистването
на
продуктите
след
трансестерификационната реакция е много по-просто и по-благоприятно за околната
среда в сравнение с метода чрез алкална катализа, при който, за да се получи
биодизелово гориво, трябва да бъдат отстранени всичкият катализатор и
сапонифицираните/осапунените продукти. Методът със суперкритичен метанол
изисква висока температура и налягане, а освен това е необходимо и голямо количество
метанол. Следователно, за да се използва този метод в промишлени условия, са
необходими допълнителни изследвания на производствения процес от гледна точка на
непрекъснатата работа и увеличаването на производствените мащаби.
2.1.2.6 Варианти на технологични процеси за производство на биодизел
В инсталациите за биодизел могат да се използват технологични процеси с
партидно-поточен или непрекъснат производствен цикъл. Партидно-поточният
технологичен процес е най-често срещан при малките производствени инсталации с
капацитет под 4 млн. литра годишно. Партидно-поточната преработка дава възможност
за промяна на технологичния процес в зависимост от измененията в качеството на
изходната суровина. Непрекъснатият преработвателен цикъл предполага по-голяма
еднородност по отношение на качеството на изходната суровина. Той обикновено
изисква 24-часов режим на работа 7 дни в седмицата, има по-високи разходи за труд и е
най-подходящ за по-големи инсталации с капацитет над 40 млн. литра годишно.
2.1.2.7 Партидно-поточен процес на преработка
Най-простият метод за производство на алкохолни естери е с помощта на еднопартиден
реактор със смесителен резервоар. Споменаваните съотношения на алкохола към
триглицеридите са в диапазона от 4:1 до 20:1, като най-често се среща съотношението
6:1. Реакторът може да е херметически затворен или оборудван с кондензатор за
отливане. Работната температура обикновено е около 65°C, въпреки че има сведения и
за температури в диапазона от 25°C до 85°С.
Най-често използваният катализатор е натриев хидроксид, макар че понякога се
използва и калиев хидроксид. Най-често срещаните концентрации на катализатора
варират от 0,3% до около 1,5%.
В началото на реакцията е необходимо съставките да се разбъркат добре, за да постигне
добро смесване на маслото, катализатора и алкохола. Лекото разбъркване към края на
реакцията може да спомогне за увеличаване на нормата/степента на реакцията, като
даде възможност на инхибиторния продукт, глицерол, да се отдели като фаза от
естерно-маслената фаза. Сведенията за ефективността на превръщането са от 85% до
94%.
При някои групи се използва двустъпкова реакция с междинно отстраняване на
глицерола, за да се увеличи ефективността на превръщане за крайната реакция до 95%.
По-високите температури и съотношения алкохол:масло също могат да увеличат
норамата на превръщане. Характерната продължителност на реакцията варира в
диапазона от 20 минути до повече от час.
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Фигура 35: Технологичен процес при партидно-поточен реактор
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Най-напред в системата се подава маслото, а след това – катализатора и метанола. По
време на протичането на реакцията системата се разбърква непрекъснато. След това
разбъркването спира. При някои технологични процеси реакционната смес се оставя да
се утаи в реактора, за да се получи първоначално отделяне на естерите и глицерола, при
други реакционната смес се изпомпва в утаителен резервоар или съставните фази се
отделят с помощта на центрофуга.
Алкохолът се отстранява от двата потока (струи) глицерол и естер, използвайки
изпарител или flash блок. Естерите се неутрализират, измиват се внимателно с топла,
леко подкиселена вода, за да се отстранят остатъчният метанол и солите, а след това се
изсушава. Полученият биодизел се прехвърля в резервоар за съхранение. Потокът
глицерол се неутрализира и се измива с мека вода. След това глицеролът се отвежда
към отделението за пречистване на глицерол.
За ИГО и животински мазнини системата е леко видоизменена, като е добавен
резервоар за киселинно естерифициране и резервоар за съхранение на киселинния
катализатор. В определени случаи, преди зареждане на резервоара за киселинно
естерифициране, изходната суровина се изсушава (до 0,4% съдържание на вода) и
филтрира. Прибавя се сместа от сярна киселина и метанол и системата се разбърква.
Използват се температури, подобни на тези при трансестерификацията, а в дадени
случаи системата се херметизира под налягане или се добавя съразтворител. При този
процес не се получава глицерол. Ако киселинното третиране е двустъпково,
разбъркването се прекратява до отделянето и отстраняването на метанол фазата.
Добавят се свеж метанол и сярна киселина и отново се разбърква.
След като превръщането на мастните киселини в метилови естери достигне
равновесие, сместа от метанол, вода и киселина се отстранява чрез утаяване или с
помощта на центрофуга. Останалата смес се неутрализира или се отвежда направо в
отделението за трансестерификация, където се неутрализира чрез допълнителни
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алкални катализатори. Всички останали свободни мастни киселини се превръщат в
сапуни на етапа на трансестерификацията. Трансестерификационният етап при
партидно-поточния процес е описан по-горе.
2.1.2.8 Системи с непрекъснат процес на преработка
Широкоразпространен вариант на партидно-поточния технологичен процес е
използването на последователно свързани реактори с резервоар с непрекъснато
разбъркване [CSTRs]. Тези реактори могат да бъдат с различен обем, за да има
възможност сместа да остане по-дълго време в първия реактор (CSTR 1), така че да се
постигне по-голяма норма/степен на реакция. След като първоначално полученият
глицерол бъде декантиран, реакцията във втория реактор CSTR 2 е сравнително бърза,
като нерядко постигнатата ефективност на превръщането е над 98%. Съществен
елемент в конструкцията на реактора с резервоар с непрекъснато разбъркване е
наличието на достатъчно голям захранващ вход с възможност за предварително
смесване, за да се гарантира, че съставът в целия реактор е практически постоянен.
Ефектът от това е увеличаване на дисперсията на получения глицерол в естерната фаза.
В резултат на това времето, необходимо за отделянето на фазата се удължава.
Съществуват редица процеси, при които се използва интензивно смесване, било
то с помпи или със стационарни смесители, за да се улесни започването на
естерификационната реакция. Вместо да се отделя време за реакцията в резервоар с
разбъркване, реакторът е тръбообразен. Реакционната смес се придвижва през този тип
реактор като непрекъсната тапа, с леко смесване/разбъркване в аксиално направление.
Този тип реактор, наречен „плъг-флоу“ реактор [plug-flow reactor (PFR)] има
поведението на поредица от последователно свързани един към друг малки реактори с
резервоар с непрекъснато разбъркване.
В резултат на това се получава система с непрекъснат цикъл, която изисква
сравнително кратко време за протичане на реакцията (от 6 до 10 минути) до почти
пълното завършване. „Плъг-флоу“ реакторите могат да се разделят на етапи, както е
показано на фигурата по-долу, за да се позволи декантиране на глицерола. Често този
тип реактор работи при повишена температура и налягане с цел увеличаване на
нормата на ефективност на реакцията.
Фигура 36: Технологичен процес при „плъг-флоу“ реактор
алкохол

ДЕСМЕТАНОЛИЗАЦИЯ

алкохол

масло
алкохол
катализатор

РЕАКТОР
1

алкохол

естер
ДЕСМЕТАНОЛИЗАЦИЯ

биодизел

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

СЕПАРАТОР

Глицерин

РЕАКТОР
2

Глицерин

66

2.1.3 Сухо измиване и полиране на биодизела
След последната фаза на отстраняване на глицерина, биодизелът трябва да се
неутрализира, измие и изсуши или да се полира химически.
Полирането на биодизела включва премахване на излишния метанол, а след това
смесване в магнезиево-силикатен адсорбент от рода на магнезол [Magnesol™].
Магнезиево-силикатният адсорбент е поляризирано съединение, което привлича към
себе си всички нежелани, но все още присъстващи в биодизела елементи. С
използването на този метод могат да бъдат отстранени или значително намалени
водата, сапуна, солите, глицерина и много други остатъчни елементи. Магнезиевосиликатният адсорбент трябва да бъде филтриран от биодизела и депониран съобразно
изискванията. Филтрирането може да се извърши посредством използване на много
фини филтър торби.
Магнезиево-силикатните адсорбенти могат да се използват и за предварителна
обработка на Вашето ИГО. Адсорбентът ще премахне някои или по-голямата част от
свободните мастни киселини, водата, основите и нежеланите полимери. На
разположение също така са и йонообменните смоли от рода на АМБЕРЛИТ BD10DRY
[AMBERLITE™ BD10DRY™]. Това е друга технология, която повишава качеството и
чистотата на биодизела, без да се налага той да се подлага на водно измиване.
Без съмнение, тези решения струват по-скъпо, отколкото простото водно измиване и
подсушаване на биодизела, но спестяват средства по малко по-различен начин.
Водното измиване отнема време, освен ако нямате центрофуга и вакуумна сушилня,
което пък означава използване на повече енергия. Освен това, освобождаването от
отстранената замърсена вода трябва да става съгласно изискванията, а това също може
да струва скъпо.

2.1.4 Обобщение
2.1.4.1 Класически промишлени етапи за производство на биодизел
Елементите, които трябва да се набавят за производството са: изходна суровина,
резервоари за предварително/отделно съхранение на междинни и крайни продукти
(вода, метанол, масло, катализатор, глицерол, метилестер и т.н.), електрическо
захранване, изпарители, пунктове за мониторинг/контролни помещения, лаборатория,
станция за очистване и др.
o Предварителна обработка на маслото [Oil pre-treatment]: Маслото трябва да
бъде напълно почистено от неразтворени твърди вещества, първо чрез
декантиране, а след това и чрез центрофугиране – тези процеси са
неутрализация, избелване и елиминиране на восъка.
o Отстраняване на свободните мастни киселини [Free Fatty Acids elimination]:
Може да стане чрез филтриране (каталитично или чрез дестилация), или чрез
естерификация (с киселинен катализатор) чрез реакция между мастната
киселина и алкохола. Тази стъпка е от основно значение за предотвратяване
на проблеми със сапонификацията/осапуняването.
o Изсушаване [Drying].
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o Трансестерификация в реактори [Transesterification in reactors]: смесване на
маслото с предварително смесените алкохол и катализатор; две
трансестерификационни стъпки и декантиране с 99% ефективност/добив.
o Блокове за отделяне на фазите [Phase separation units], до глицерол и естер
чрез центрофугиране.
o Измиване [Washing]: Суровият метилестер се измива с вода чрез две стъпки
на подкисляване и изсушаване за извличане на остатъчния метанол,
катализатора и евентуалните суспензионни твърди вещества.
o Изсушаване [Drying].
o Пречистване и концентриране на глицерина [Glycerine purification and
concentration]. При трансестерификацията се получава 10% суров глицерол.
Третирането със сярна киселина предизвиква утаяване на калиев сулфат,
който по-късно се отделя чрез механични методи.
o Сухо измиване и полиране [Dry washing and polishing] на биодизела за
премахване на остатъчните примеси.
o Добавяне на подобрители (присадки) [Additive injection] – метилестери с цел
спазване на изискванията на стандарт EN 14214.
2.1.4.2 Обзорна таблица на технологичните процеси
Фигура 37: Обзорна таблица на технологичните процеси
Алкална
катализа

Киселинна
катализа

Хетерогенна
катализа

Ензимна
катализа

Процес в
суперкритично
състояние

Работни
показатели

60°C

100°C
5 бара

Висока
температура

30-40°C

235-350°C
62 бара

Изходна
суровина

Само
висококачествени,
нискокиселинни
растителни
масла

Могат да се
използват
отпадъчни
масла,
животински
мазнини и
др.

Могат да се
използват
отпадъчни
масла,
животински
мазнини и
др.

Могат да се
използват
отпадъчни
масла,
животински
мазнини и
др.

Висококачествени

Скорост на
протичане на
реакцията

Бърза
5 минути – 1
час

Бавна
10 минути –
2 часа

Променлива

Бавна
10 минути –
2 часа

Много бърза
3 – 5 минути

Чувствителност
към свободни
мастни киселини

Да

Не

Не

Не

Не

Сапонификация
/ Осапуняване

Да

Не

Не

Не

Не

Вода в
суровините

Взаимодействие

Цена на
катализаторите

Евтини

Скъпи

–

Не влияе
Евтини

Много
евтини –
Скъпи
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Повторно
използване

Не

Не

Да

Да

–

Технологично
оборудване

По-малко
скъпо

Скъпо

По-малко
скъпо

По-малко
скъпо

Сравнително
скъпо

Пречистване на
метиловите
естери

Няколкократно измиване

Не за
фиксираните

Няма

Извличане на
глицерола

Трудно

Лесно

Да-Не

Да

Да

2.1.5 Спазване на действащите стандарти
2.1.5.1 Състав на маслото
От химична гледна точка, растителните масла и животинските мазнини са
триглицериди, глицерол, свързан към три мастни киселини. Мастните киселини могат
да бъдат наситени или ненаситени.
Ненаситените мастни киселини имат двойни връзки въглерод към въглерод. При
наситените мастни киселини всички въглеродни атоми са свързани с два водородни
атома и няма двойни връзки. Животинските мазнини от рода на лой или мас са
наситени, което означава, че в частта на мастната киселина всички въглеродни атоми са
свързани с два водородни атома и няма двойни връзки. Това позволява на веригите на
мастните киселини да са по-прави и по-гъвкави, така че да се втвърдяват при по-високи
температури (ето защо свинската мас е с твърда консистенция).
Ако увеличим броя на двойните връзки в една мастна киселина, намаляваме
способността на маслата да оформят структура, която ги прави твърди и те запазват
течното си състояние.
За да се провери колко двойни връзки има (колко ненаситено е) дадено
растително масло, в него се добавя йод. Йодът се свързва към една двойна връзка и
образува една-единствена връзка, като един йоден атом вече е прикрепен към всеки
въглероден атом в тази двойна връзка. По-високите стойности/валентности (IV) на йода
не се отнасят за количеството йод в маслото, а по-скоро за количеството йод,
необходимо за „насищане“ на маслото, или за прекъсване на всички двойни връзки.
Когато веригите на мастната киселина се разкъсат от глицерола, а след това се
реестерифицират до метилови или етилови групи, тези мастни киселини все още имат
своите двойни връзки. Колкото повече двойни връзки има, толкова по-ниска е
температурата на помътняване, тъй като те устояват на кристализиране/втвърдяване
при по-ниски температури. Така че, например, ако като изходна суровина се използва
мас или лой, биодизелът ще кристализира/се втвърдява при по-висока температура, тъй
като мазнината, от която тя е формирана, също кристализира/се втвърдява при повисока температура.
Маслата с прекомерни нива на веригите наситени мастни киселини (Ниско-IV)
имат по-високи цетанови числа/стойности и са по-ефикасни горива в сравнение с
маслата Високо-IV, но имат и по-високи точки на топене, затова обикновено при стайна
температура са в твърдо състояние. По тази причина от тях може да се произвежда
биодизел с висока гранична температура на филтруемост [cold filter plug point], което
затруднява използването му при ниски температури.
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Маслата с високи нива на полиненаситени мастни киселини (Високо-IV) могат
да имат по-ниски точки на топене и от тях да се получи по-добър биодизел за постудено време, но при тях има по-голям риск биодизелът да се окисли и полимеризира
(изсуши) в жилаво, неразтворимо, наподобяващо пластмаса твърдо вещество.
Биодизелът, получен от масла Високо-IV трябва да се съхранява при специални
условия и да се използва бързо.
Ето защо видът на маслото, използвано като изходна суровина в технологичния
процес за производство на биодизел, има пряко отражение върху характеристиките на
получения от него метилов естер. Пропорциите на наситени, мононаситени и
полиненаситени мазнини, от които е съставено маслото, в крайна сметка предопределят
цетановото число на биодизела, граничната температура на филтруемост и
температурата на помътняване, и върху стабилността на окисление (вж. Фигура 38).
Както се вижда на Фигура 38, всеки вид масло има свой уникален комплекс от
мастни киселини.

Наситени

Мононенаситени

Кокосово
масло

Палмово
масло

Говежда лой

Свинска мас

Жълта мас

Памуково
масло

Фъстъчено
масло

Соево масло

Зехтин

Царевично
масло

Слънчогледово
масло

Шафраново
масло

Рапично
масло

Фигура 38: Комплекс от мастни киселини според вида на маслото

Полиненаситени

Тип на
маслото

Топилен
обхват
Масло /
Мазнини

Топилен
обхват
Метилов
Естер

Топилен
обхват
Етилов
Естер

Йодно число

Цетаново
число

Рапично
масло, h. eruc.

5

0

-2

97 до 105

55

Рапично
масло, i.eruc.

-5

-10

-12

110 до 115

58

Слънчогледово
олио

-18

-12

-14

125 до 135

52

Зехтин

-12

-6

-8

77 до 94

60

Соево масло

-12

-10

-12

125 до 140

53

Памуково олио

0

-5

-8

100 до 115

55

Царевично
масло

-5

-10

-12

115 до 124

53

Кокосово
масло

от 20 до 24

-9

-6

8 до 10

70

70

Масло от
палмови ядки

от 20 до 26

-8

-8

12 до 18

70

Палмово масло

от 30 до 38

14

10

44 до 58

65

Палмов олеин

20 до 25

5

3

85 до 95

65

Палмов
стеарин

35 до 40

21

18

20 до 45

85

Лой

35 до 40

16

12

50 до 60

75

Мас

от 32 до 36

14

10

60 до 70
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Диаграмите (Фигура 39, Фигура 40 и Фигура 41) от проекта „Местен и
иновационен биодизел“ на ИЕЕ показват как характеристиките на маслото/олиото се
отразяват на характеристиките на метиловия естер, които от своя страна влияят върху
ефективността на горивата.
Фигура 39: Калоричност на МЕМК
Дизелово гориво
Рапично масло МЕ
Животинска
мазнина - МЕ
Кокосово масло МЕ

МДж/кг

Фигура 40: Йодно число на МЕМК
Йодно число

Ле

Ленено масло – МЕ
Соево масло – МЕ
обикновено

не
но
т

ом

ас
ло

ен

еп
од
хо
дя
що

!

Рапично масло - МЕ
Соево масло – МЕ
високоолеиново
Животинска
мазнина - МЕ
Кокосово масло - МЕ

гДж/100 гр
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Фигура 41: Гранични температури на филтруемост на МЕМК
Гранични температури на филтруемост

Жив
о ти н
с ки

Животинска мазнина - МЕ

м азн

ин и
–

-3
Масло от ятрофа – МЕ

с ам

о пр

ез л
я

т ото

Кокосово масло - МЕ

Рапи

Рапично масло - МЕ

чн от

о ма
с ло

е до

бр-5о

за зи

мата

Накратко, търси се баланса – масло, съдържащо комплекс от мастни киселини,
които не са нито прекалено наситени, което предизвиква проблеми при студено време,
нито прекалено ненаситени, което пък поражда проблеми със стабилността на
окисление и рискове от полимеризация.
Това е една от основните причини, поради които в Европа за производство на
биодизел се използва рапично масло. Неговото йодно число не е твърде високо – малко
над 100, което го прави много по-стабилно, отколкото например лененото или соевото
масло, има по-ниска гранична температура на филтруемост, отколкото по-наситеното
палмово и кокосово масло, което означава, че има добри свойства при студено време10.
Европейският стандарт EN 14214 за биодизел (Фигура 42), за който често се
твърди, че е ненужно рестриктивен, е разработен да гарантира, че този баланс е спазен
и че горивото работи ефективно, последователно и надеждно, без да създава проблеми
на двигателите.
Фигура 42: Параметри на EN 14214
EN 14214 – свойство

Единици

Долна граница

Горна граница

Съдържание на естер

% (m/m)

96,5

–

Плътност при 15°C

кг/м³

860

900

Вискозитет при 40°C

мм²/с

3,5

5,0

Точка на запалване

°C

> 101

–

Съдържание на сяра

мг/кг

–

10

% (m/m)

–

0,3

–

51,0

–

% (m/m)

–

0,02

Остатъчен катран (на 10%
дестилационен остатък)
Цетаново число
Съдържание на сулфатирана пепел

10

Макар че по-голямата част от биодизела се получава чрез използване на метанол поради ниската му цена (и бързо
превръщане), за производството му могат да се използват и други алкохоли като етанол и изопропанол. Повисоковалентните/по-високите алкохоли осигуряват отлична течливост при ниски температури [cold flow properties],
но по принцип се произвеждат по-трудно, тъй като изискват по-високи температури, по-ниски нива на замърсяване
на водата, и по-сложно рециклиране на алкохола поради образуването на азеотропи [azeotropes].
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Съдържание на вода

мг/кг

–

500

Общо замърсяване

мг/кг

–

24

рейтинг

Клас 1

Клас 1

°C

–

***

часа

6

–

мг KOH/г

–

0,5

–

–

120

Метилестер на линолова киселина
Linolic Acid Methylester

% (m/m)

–

12

Полиненаситен (≥ 4 двойни връзки)
метилестер

% (m/m)

–

1

Корозия на медна лента Copper band
corrosion (3 часа при 50°С)
Гранична температура на филтруемост
(ГТФ) [Cold filter plugging point
(CFPP)]
Стабилност на окисление, 110°C
Киселинна стойност
Йодна стойност

Съдържание на метанол

% (m/m) – 0,2

Съдържание на моноглицерид

% (m/m)

–

0,8

Съдържание на диглицерид

% (m/m)

–

0,2

Съдържание на триглицерид

% (m/m)

–

0,2

Свободен глицерин

% (m/m)

–

0,02

Общо глицерин

% (m/m)

–

0,25

Алкални метали (Na + K)

мг/кг

–

5

Съдържание на фосфор

мг/кг

–

10

2.1.5.2 Замърсители
Най-често срещаните замърсители в биодизела са продуктите от непълна
реакция и остатъчните алкохол, катализатор и свободен глицерол. Биодизелът, получен
от непълна реакция съдържа моноглицериди, диглицериди и триглицериди. Наличието
на тези съединения обикновено се установява с помощта на газов хроматограф, като, за
да се получи общото количество глицерол за съответното гориво, се прибавя и
глицероловата фракция. Стандартът EN 14214 изисква общото количество глицерол да
е под 0,25%. Това означава, че от изходната суровина с триглицериди трябва да бъдат
отстранени над 98% от първоначалната глицеролова фракция. Излишните количества
моноглицериди, особено при наситени съединения, могат да се утаят в горивото и да
задръстят горивните филтри.
Ако биодизелът не бъде подложен на водно измиване, в него може да остане
известно количество неотреагирал алкохол. Това количество обикновено е твърде
малко и не влияе неблагоприятно на работата на двигателя, но може да понижи точката
на запалване на горивото до равнище, при което той ще се счита за леснозапалим и ще
се наложи с него да се манипулира при същите изисквания за безопасност, както с
бензина. Остатъчният катализатор може да предизвика прекомерно образуване на
пепел в двигателя. Свободният глицерол може да се отдели от горивото и да се натрупа
на дъното на резервоарите за съхранение. Този слой глицерол може да извлече моно- и
диглицеридите от биодизела и да се образува утаечен слой, който да задръсти филтрите
и тесните участъци на горивната система.
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Отстраняването на замърсителите от биодизеловото гориво е може би найважната част от задачата за осигуряване на успех на начинанието и продължително
съществуване на всеки бизнес за производство на биодизел. Именно замърсителите
задръстват горивопроводите, причиняват корозия на компонентите на горивната
системата и в крайна сметка водят до коксуване и повреди по двигателните
компоненти, по-специално при двигателите от по-ново поколение с директно
впръскване под високо налягане. Освен това, ако Вашият биодизел съдържа
неприемливо ниво на замърсителите, това става коз в ръцете на опонентите на
биодизела, които използват всяка възможност, за да дискредитират този вид гориво по
някакъв начин, затруднявайки неговото навлизане на един и без това силно оспорван
пазар.
2.1.5.3 Производство според изискванията на EN 14214 – споделено „от
първа ръка“
Следващите няколко параграфа са цитирани директно от изказвания на експерт в
производството на биодизел, който е работил в тази област в продължение на много
години:
„Стандартът EN 14214 не се постига лесно. А и той не би трябвало да се
постига лесно, дори от производители в индустриални мащаби. По принцип
производството на биодизел е проста работа. Производството на биодизел с високо
качество е трудно, но не и невъзможно. Както при всеки един процес на рафиниране,
има много неща, които могат да се объркат, без значение какви са мащабите ти. В
действителност, производството в големи мащаби обикновено означава и големи
проблеми, когато нещата се объркат.
Тайната да произведеш висококачествен биодизел, отговарящ на EN 14214, е да
подготвиш използваното готварско олио колкото е възможно по-добре.
Производителите на биодизел действат на принципа „боклук влиза, боклук излиза“.
Когато си осигуриш ИГО с най-високо качество, ще имаш и по-добър шанс да
произведеш по-висококачествен биодизел. Предварителната обработка на ИГО
безспорно е най-важната стъпка в производствения процес. Производителите на
биодизел в индустриални мащаби инвестират много време и усилия в подготовката на
растителното масло, преди да го подложат на трансестерификация. Нямам
достатъчно думи да Ви опиша колко важно е да си отстранил цялата вода от ИГО,
преди да пристъпиш към трансестерификация.
Използването на адсорбент от рода на магнезиев силикат и доброто
филтриране значително ще подобрят качеството на ИГО като изходна суровина за
производството на биодизелово гориво. Адсорбентът ще премахне някои или поголямата част от свободните мастни киселини, водата, алкалите и нежеланите
полимери. Дали с или без адсорбент, много е важно ИГО да се филтрира колкото е
възможно по-фино преди началото на производството.
Изборът на катализатор също е важен. Той зависи до голяма степен от това
какво оборудване използвате, но по принцип натриевият метаоксид е много по-добро
решение от натриевия хидроксид. Натриевият хидроксид съдържа вода и това може
да доведе до проблеми със сапуна по време на производството. В някои случаи може
да се окаже разделителната линия между спазването и неспазването на стандарта
EN 14214. Натриевият метаоксид е по-скъп от натриевия хидроксид, но
допълнителните разходи си струват, ако се опитваш да постигнеш EN 14214. Сега
натриевият метаоксид е по-широко достъпен, има повече производители, което
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означава по-голяма конкуренция и по-добри цени. Трябва да се отчита обаче, че
когато се работи с натриев метаоксид, са необходими допълнителни мерки за
безопасност, тъй като той е по-летлив от натриевия хидроксид. Независимо какъв
алкохол се използва за катализатор, той трябва да съдържа малко или никаква вода.
Ако решите да подлагате Вашия биодизел на водно измиване, уверете се
предварително, че водата е достатъчно чиста и мека. Не приемайте за даденост, че
тя е с достатъчно добро качество, за да я ползвате за измиване, а редовно я
подлагайте на анализи. Водата може да съдържа примеси, които могат да останат
в биодизела и в резултат на това той да излезе извън нормите на стандарт EN 14214.
Важно е да се направи необходимото и за законосъобразното изхвърляне на
отпадъчните води. Ако използвате адсорбент от рода на магнезиев силикат или
йонообменна смола от рода на AMBERLITE™ BD10DRY™, изобщо няма да се налага
биодизелът да се измива с вода.
Необходимо е да се добавят и антиоксиданти. Всички видове антиоксиданти
са много сходни и най-често основният въпрос при избора им е цената. Те помагат да
се удължи срокът на годност на биодизела, а в някои случаи действат и като
преграда пред развитието на бактерии. Не забравяйте да добавите антиоксидант
веднага след изсушаването/полирането на биодизела преди да изпратите проба за
изпитване на пълна спецификация.
Изпитването на Вашия биодизел на всеки етап от производството е от
жизненоважно значение за осигуряване спазването на стандарта EN 14214. Би било
пълна загуба на време и пари да започнете измиване или полиране на биодизела, ако
съдържанието на естер не е достатъчно високо, за да отговаря на EN 14214.
Инвестирането в оборудване за измерване на рН нивата, съдържанието на естер,
съдържанието на вода и титруването са минимални изисквания. Ако съдържанието
на естер е много високо, а киселинната стойност и съдържанието на вода са много
ниски и в рамките на приемливото ниво съгласно EN 14214, ще бъдете готови да
направите изпитване на пълна спецификация в акредитирана изпитвателна
лаборатория. Изпитването на пълна спецификация по EN 14214 е скъпо за малките
производители и отнема време – обикновено минава около една седмица преди да
излязат пълните резултати. Пълно изпитване по EN 14214 може да се извърши от
„ØASG Analytik-Service GmbH“ и „Интертек“ [Intertek]. Проверката в Интернет и в
справочниците за местния бизнес ще Ви помогнат да намерите подходяща
лаборатория в близост до Вас. Важно е да се свържете предварително със
съответната лаборатория, към която сте решили да се обърнете, и да разберете как
да им изпратите пробата. Изпитването е скъпо, затова правилното опаковане на
пробата Ви е много важно. Поради лошите практики на пробовземане твърде много
проби се оказват негодни, което води до провален анализ по EN 14214.
Важно е също така да се помни, че граничната температура на филтруемост
на горивото не се регулира от EN 14214. Всяка държава в рамките на ЕС определя
самостоятелно работната температура на биодизела за съответния сезон.
Повечето страни са възприели DIN EN 14214 от Германия, но производителите на
горивото трябва да проверят конкретните изисквания в съответните държави.
Средиземноморските държави имат температурни изисквания, различни от тези в
скандинавските страни. Онези, които произвеждат биодизел в условия на студен
климат, могат да допуснат техният биодизел да замръзне и да прибягнат до студен
филтър от горната страна на резервоара за биодизела, който не се е запечатал. Има
специални добавки за регулиране на граничната температура на филтруемост, но те
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нямат един и същи ефект върху биодизел, произведен от смеси на растителни масла,
и върху биодизел, произведен от едно-единствено чисто масло. Когато се използват
добавки за регулиране на граничната температура на филтруемост, трябва да се
внимава, защото ако с тях се прекали, реално горивото може стане дори още поуязвимо на студа.“
2.1.5.4 Кой успява да постигне стандарта с МЕИГО?
Производителите на оборудване за биодизел, както и производителите на самото
гориво се стремят по всякакъв начин да убеждават в това как техните инсталации или
оборудване безусловно постигат EN 14214. Всички тези твърдения са много
убедителни, но все пак, както бе подробно описано в разделите по-горе, качествата на
биодизела като гориво зависят най-вече от използваната изходна суровина. Едва след
тях се нареждат видът на оборудването и ефективността на технологичния процес като
фактори, предопределящи до каква степен продуктът след рафинирането ще съумее да
отговори на критериите, определени в EN 14214.
Изследванията, проведени в рамките на работен пакет 2 по проекта „БиоДиНет“
показват, че до голяма степен между отделните държави има значителни различия, като
по-голямата част от отговорите на анкетираните в десетте обхванати държави показва,
че качеството на биодизела, получен в основните производствени съоръжения, отговаря
на EN 14214. Това се отнася за Испания, Португалия, Норвегия и Обединеното
кралство. Изключения от това правило са Холандия (там то не отговаря на стандарт
EN 14214, но е само за директна употреба от собствениците на автопаркове) и
Германия (отговаря на проекта на стандарт за МЕИГО или е с по-добри показатели,
почти отговаря на DIN/EN 14214 при производство по метода greasoline [greasoline
method]).

2.1.6 Налични инсталации и свързаните с тях разходи
Списък на наличните инсталации, техните характеристики, данни за контакт и
т.н. е включен в Приложение II, което представлява електронна таблица в Excel с
всички необходими данни. Него можете да намерите на уебсайта на проекта
„БиоДиНет“.

2.1.7 Фактори на производство
Факторите, оказващи влияние върху производството, зависят много от
използваната суровина, от избрания технологичен процес и от вида на инсталацията.
Все пак, ориентир за разходите, които трябва да се вземат под внимание при една схема
за събиране може да бъде следният списък:
Суровина
o количество сурово ИГО като изходна суровина;
o % от суровото ИГО като изходна суровина, загубен под формата на
отпадни води;
o % от суровото ИГО като изходна суровина, загубен под формата на
твърди отпадъци;
o съдържание на свободни мастни киселини в ИГО, %;
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o норма на превръщане на ИГО в биодизел, отговарящ на EN 14214;
o общо количество на отпадъчните води от предварителната обработка на
ИГО;
o общо количество на твърдите отпадъци от предварителната обработка на
ИГО;
o общо количество пречистено ИГО като изходна суровина, подавано към
инсталацията за биодизел;
o разходи за ИГО, на литър;
o разходи за депониране на твърди отпадъци;
o разходи за депониране на отпадъчни води.
Реагенти
o изисквания за евентуална предварителна обработка;
o необходимо количество метанол като изходна суровина;
o необходимо количество калиев метилат като изходна суровина;
o разходи за метанол, на тон;
o разходи за метилат, на килограм.
Електрическа енергия
o електрическа енергия, необходима за една партида;
o разходи за електрическа енергия, на кВтч.
Човешки ресурси
o изисквания по отношение на числеността на персонала;
o разходи по наемане на оператор, за еквивалент на пълно работно време.
Изпитвания
o разходи за тестване на качеството на продукта по EN 14124, на седмица.
Поддръжка, такси и други разходи
o разходи за резервни части и сервизно обслужване, на година;
o разходи за сгради (годишно);
o разходи за земя, годишно;
o такси, свързани със стопанската дейност;
o застраховки.

2.2 Действащи малки инсталации за МЕИГО
По-нататък са дадени няколко примера на действащи малки инсталации за
МЕИГО в страните, обхванати от проекта „БиоДиНет“. По-подробен списък на
проучените обекти се съдържа в документацията във връзка с работен пакет 2.
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2.2.1 Обединено кралство
2.2.1.1 „Сънданс Ринюабълс“ [Sundance Renewables]
„Сънданс Ринюабълс“ е местна, базирана в общността кооперация с инсталация
за производство на биодизел. Предприятието е създадено след като един от
основателите и настоящ директор провежда проучване за осъществимост на проект за
производство на биодизел в малки мащаби, като част от научноизследователската си
разработка за магистърска степен. Петима от членовете на кооперацията пък участват в
нашумелия курс за обучение по проблемите на производството на биодизел, по линия
на широко известната инициатива „Щадящ природата живот“ („ЛИЛИ“) [Low-impact
living initiative (LILI)], www.lowimpact.org.
Членовете на кооперацията решават да се заемат с бизнес начинание за
производство на биодизел и да се опитат да изградят своя собствена инсталация,
рециклирайки подходящи за целта съоръжения-собственост на един от учредителите.
Междувременно кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства при
сдружението на предприятията от местната общност, „Фуутхолд“ [Foothold]
(www.thefootholdgroup.org), за да получат помощ при закупуването на оборудване и
покриването на текущите разходи. Сдружението им предлага да предостави
безвъзмездната помощ при условие, че си осигурят и безвъзмездна помощ по линия на
„Клийн стрийм“ [CleanStream] като допълващо финансиране. Получаването на
безвъзмездната помощ чрез „Клийн стрийм“ се оказва проблематично, тъй като след
подаването и предварителното одобрение на заявлението се решава, че проекти, които
се отнасят за енергия от отпадъци, в случая – биодизел, вече не отговарят на условията
за отпускане на тази безвъзмездна помощ. Когато директорът, който е собственик на
предвиденото за целта оборудване, напуска кооперацията, останалите решават да се
откажат от идеята на принципа „направи си сам“, която до този момент не е довела до
нищо добро, въпреки инвестираните до момента над 20 000 британски лири, който
практически ги докарват до положение на несъстоятелност. Налага се те да подадат
отново заявление за отпускане на безвъзмездни средства при сдружението „Фуутхолд“
заради преработения план за оборудването и да потърсят нови източници на допълващо
финансиране за покриване на разходите около вече доставения контейнер с опакования
производствен блок, продаден им от „Евродизел“ [Eurodiesel]. На всичко отгоре, за
една нощ цената му скача от 40 000 до над 60 000 британски лири и предприемачите са
принудени да се откажат и от този план. Към съответния момент производствената
база, където планират да разположат биодизел инсталацията, вече прелива от събрано
ИГО. Очевидно, площите се оказват твърде малки – необходими са нови помещения,
както и по-различни съоръжения. На всичко отгоре, взетото решение не се приема
добре от Агенцията по околната среда. Въпреки героичните усилия от страна на
съответния служител от местната Агенция по околната среда, присъдата от Лондон
довежда то това, че се налага бизнесмените да кандидатстват пак за ново разрешение,
което им струва още 2 500 британски лири. Все пак, те продължават да събират ИГО и
с помощта на „Байофюълс“ [Biofuels] (www.biofuels.org) със седалище в Кеймбридж и
„Гоут Индъстриис“ [Goat Industries], в крайна сметка завършват изграждането на
своята инсталация за биодизел.
Кооперацията успява да получи безвъзмездно финансиране за част от
оборудването от „КРИЕЙТ Ентърпрайз“ [CREATE Enterprise], „Фуутхолд“, „Енфис“
[Enfys] (www.wcva.org.uk/grants) и „Нейчърсейв“ [Naturesave] (www.naturesave.co.uk).
Останалите приблизително 40 000 британски лири са набавени чрез заеми,
включително от собствени средства на членовете на кооперацията.
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Когато „Сънданс Ринюабълс“ открива официално своята инсталация,
кооперацията е наградена и с приза „Екшън Ърт“ [Action Earth] на британската
Агенция по околна среда. За своите услуги в сферата на възобновяемата енергия те
печелят и наградата „ЮроСолар“ [EuroSolar]. Продажбите на биодизел стартират на 1
ноември 2004 г. Кооперацията произвежда биодизел, който отговаря на критериите на
европейския стандарт за качество на биодизела EN 14214. Освен с производство на
биодизел, кооперацията се занимава и с провеждане на курсове за обучение, за да
помогне на други предприемачи да възпроизведат нейната идея и да споделят тайните
на успеха им. Към момента те са произвели биодизел в количества, които са достатъчни
за изминаването на около половин милион мили, а предпочитанията на клиентелата им
са както за ползване на чист (100%) биодизел, така и за марки биодизел с концентрации
в целия диапазон от 5% до 100% биогенен компонент. В отговор на нарастващото
търсене кооперацията планира да внедри промени в инсталацията, за да подобри
ефективността и да увеличи производството.
За контакти:
„Сънданс Ринюабълс“
Екскал Хауз
Индустриален район „Кейпъл Хендър“
Амафорд, Уелс
Обединено кралство SA18 3SJ
Тел.: 01269 842401
Електронна поща:
info@sundancerenewables.org.uk

„Sundance Renewables“
Excal House
Capel Hendre Industrial Estate
Ammaford, Wales
UK SA18 3SJ
Tel.: 01269 842401
Email: info@sundancerenewables.org.uk

2.2.1.2 Проектът „Болтън Грийнхауз“ [Bolton Greenhouse]
Началото на един проект за малка инсталация за производство на биодизел,
който по-късно прераства в проекта „Болтън Грийнхауз“ в град Болтън, управляван от
кооперацията
„Болтън
Алтърнатив
Фюълс“
[Bolton
Alternative
Fuels]
(http://www.allcommunity.co.uk/bafc/1.html), е през септември 2005 г., когато е
осъществен контакт с британската Агенция по околна среда [UK Environment Agency] и
е направена регистрация в Кралската агенция по приходи и мита [HM Revenue and
Customs] (www.hmrc.gov.uk).
Проектът се базира на реактор на кооперацията „Голдънфюълс“ [Goldenfuels]
(http://www.goldenfuels.com/). Едно от основните предимства на системите на
„Голдънфюълс“ е подаването на метаоксиди (които се получават при разтварянето на
основите в метанол) посредством дюзи тип „Вентури“. Това предполага, че сместа се
засмуква в реактора с помощта на вакуум. По тази причина не е необходимо
резервоарът с метаоксид да е поставен нависоко, а по-скоро безопасно – на нивото на
земята. При проекта „Болтън Грийнхауз“ резервоарът за подготовка на ИГО има
възможност за подгряване с цел отделяне на маслото/водата и тежките мазнини. Освен
това, при него подаваните към реактора партиди ИГО са дозирани и предварително
подгрети.
За контакт:
Андрю Бордман, тел. +44 785 193 66 40
Брайън Райлънс, тел. +44 774 983 83 62
boltongreenhouse1@hotmail.co.uk,
„ГРИЙНХАУС ПРОДЖЕКТ“
2 Нортууд Кресънт, Диейн
Болтън, BL3 5SE

Andrew Boardman, +44 7851936640
Brian Rylance, +44 7749838362
boltongreenhouse1@hotmail.co.uk
THE GREENHOUSE PROJECT
2 Northwood Crescent, Deane
Bolton, BL3 5SE
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2.2.2 Австрия
2.2.2.1 Мурек
Особен интерес представлява инициативата в град Мурек, Австрия
(www.seeg.at). Реализацията на идеята за изграждане на производствено съоръжение за
биодизел в Мурек стартира през 1985 г. Градът е разположен в най-южната част на
Австрия, близо до границата със Словения. След осъществяването на един пилотен
проект през 1987 г., през 1989 година е създадена кооперация с наименование
„Зюдстайрише Енерги-унд Айвай.ерцойгунгсгеносеншафт“ („ЗЕАГ“) [Sudsteirische
Energie-und Eiwei.erzeugungsgenossenschaft (SEEG)]. През 1990 г. започва изграждането
на малка инсталация, а през 1991 г. стартира и производството. Събирането на
използвано готварско олио и преработката му в метилов естер (МЕИГО) започва през
1993 г. Една година по-късно в автопаркове в градовете Грац и Гросглокнер
[Grossglockner] започват изпитвания за използване на МЕИГО. Инсталацията е
разработена в сътрудничество с „Ви унд ЕН (БеДеАй)“ [V&N“ (BDI)], предприятие с
комплексна технология, което работи както с необработено рапично масло, така и с
рециклирано олио, събрано от околните домакинства и фирми. През 1997 г. тази
инсталация има годишен производствен капацитет от 2 500 тона биодизел (BLT [BLT],
1997 г.). Проектът е известен още и като „Бауерлишез РАПС-Пройект“ [Baüerliches
RAPS-Projekt].
„ЗЕАГ Мурек“ [SEEG Mureck] е партньор за пилотното проучване по Програма
„Алтенер“ [Altener] на тема „Биодизел (метилов естер на мастната киселина, извлечен
от отработени растителни масла) като двигателно гориво“ в град Грац в австрийската
провинция Щирия. От 1994 г. насам произведеният в съоръжението за естерификация в
Мурек МЕИГО се използва като гориво в автобусите на градския транспорт в Грац.
Автобусите се експлоатират от фирма „Грацер Феркерсбетрибе“. Мащабни изпитвания
във връзка с работата на автобусите са проведени в Института по двигатели с вътрешно
горене и термодинамика [Institute of Internal Combustion Engines and Thermodydnamics]
към Технологичния университет в Грац от научноизследователски колектив начело с
д-р Теодор Замс [Dr. Theodore Sams].

2.3 Нормативна база
2.3.1 Здраве и безопасност
Производителите на биодизел трябва да имат политика за безопасност, която
регламентира съответните отговорности и процедури. В отделните страни законите са
различни, но принципите са едни и същи. В Приложение I се съдържа пълна
информация относно изискванията за здраве и безопасност при инсталациите за
биодизел. Тук е представен кратък списък на най-важните направления, които трябва
да са включени в обхвата на политиките по здраве и безопасност:
 използване и съхраняване на метанол (леснозапалими и токсични
вещества);
 използване на натриев хидроксид (корозивни и токсични вещества);
 използване и съхранение на ИГО и биодизел (леснозапалими вещества);
 ръчна работа с контейнери;
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 експозиция на шум и изпарения по време на работа;
 използване на товарно-транспортни средства извън площадката
(микробуси за събиране на ИГО) и на място (кари, използвани за
повдигане на средно големи контейнери за насипни товари [intermediate
bulk containers (IBCs)] и други големи контейнери);
 рискове, свързани със строително-монтажни дейности, включително
работа от височини, ръчна работа, използване на ръчни и електрически
инструменти, както и използване на подемни съоръжения.
Вж. документа в Приложение I.

2.3.2 Съхранение на маслата
По този въпрос всяка държава има свое специфично законодателство. Така
например, в Обединеното кралство минималните стандарти по отношение на
участъците за съхранение на масла, включително спецификации по отношение на
преградните стени/насипи, са регламентирани в Правилника за съхранение на масла
[Oil Storage Regulations].

2.3.3 Превенция и контрол на пожарите
По този въпрос се изисква взаимодействие с местната противопожарна служба.
Съхраняваните на обекта ИГО и биодизелово гориво няма да бъдат проблем от тази
гледна точка, но метанолът и/или натриевият метаоксид – със сигурност.

2.3.4 Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
(КПКЗ)
Най-съществената и най-трудна задача по отношение на узаконяването на
инсталацията за биодизел е получаването на лиценз за комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването (лиценз за КПКЗ). Изискванията за КПКЗ са регламентирани
в Директива на Съвета 96/61/ЕО и се прилагат във всяка една държава чрез съответното
национално законодателство.
Директива 96/61/ЕО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването, или така наречената „КПКЗ директива“, е основен акт в екологичното
законодателство за борба с емисиите от неподвижни източници. Директивата се
основава на виждането, че комплексният контрол на замърсяването е важна част от
напредъка към по-устойчиво равновесие между човешките дейности и социалноикономическото развитие, от една страна, и ресурсите и възможностите за
възстановяване на природата, от друга страна. Целта е опазване на околната среда като
цяло, чрез едновременна превенция на трите основни форми на замърсяване:
замърсяване на въздуха; изпускане на опасни вещества във водите; емисии в почвите.
Тъй като става дума за нова област от човешката дейност, в повечето страни все
още не съществуват стандартни критерии за одобряване на заявления във връзка с
инсталации за производство на биодизел. Следователно, обичайната процедура за
КПКЗ трябва да бъде спазена колкото е възможно по-внимателно и без пропуски.
Системата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) прилага
интегриран екологичен подход към регулирането на някои промишлени дейности. Това
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означава, че емисиите във въздуха, водите (включително заустванията в
канализационни колектори) и почвите, плюс редица други екологични последици,
трябва да се разглеждат заедно. Това също означава, че регулаторните органи трябва да
определят условия за издаване на разрешителни, така че да се постигне висока степен
на защита за околната среда като цяло. Тези условия се основават на „най-добрите
налични техники™“ (ННТ) [Best Available Techniques™ – BAT], чрез които се постига
баланс между разходите на оператора и ползите за околната среда. КПКЗ има за цел да
предотврати емисиите и производството на отпадъци, а когато това не е възможно, да
ги намали до приемливи равнища. На теория, това не би следвало да е проблем. Ето
един цитат от решение за издаване на лиценз в Източна Англия:
„Производство на биогориво се реализира чрез алкално катализирана
трансестерификация на рециклирани растителни масла за получаване на биогориво
като основен продукт и сапун като съпътстващ продукт. Инсталацията е с ниско
въздействие, тъй като процесът се осъществява в затворена система, която не
изисква активни мерки за намаляване на замърсяването и не поражда свързани с
обичайния производствен процес емисии във въздуха.“
На практика, обаче, механизмът за получаване на лиценз ще зависи от
държавата, евентуално от региона, и от агенцията, която е компетентна да дава
разрешение. За да се улесни разпространението на биодизела в рамките на ЕС, се
препоръчва утвърждаването на облекчени процедури за одобряване на
производствените бази за биодизел.
В заявлението във връзка с КПКЗ задължително трябва да са разгледани
следните групи въпроси:
 начините за пълно извличане на метанола с оглед предотвратяване
замърсяването на измивната вода;
 начините за депониране на глицерола;
 осигуряването на подходящ канал за депониране на твърдите отпадъци, и
по-специално, на празните контейнери;
 от заявлението трябва да е видно, че метанолът не отделя изпарения в
атмосферата, а участъците за съхранение са подсигурени с предпазни
стени/насипи;
 нивата на шум, особено от моторни превозни средства, в определени
часове на деня.
 емисиите от моторни превозни средства;
 замърсяването на повърхностните и подпочвените води.
Разходите за един лиценз за КПКЗ могат да варират от 3 000 € до 35 000 €.
Цената зависи от мащабите на дейността.

2.3.5 Други правни въпроси:
2.3.5.1 Териториално планиране и благоустройство
Този въпрос очевидно зависи от самия обект, а именно дали става дума просто
за смяна на предназначението на съществуваща сграда или за заявление за включване в
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градоустройствените планове на изцяло нова сграда. И в двата случая трябва да се има
предвид следното:
 планове за териториално развитие;
 планове във връзка с отпадъците;
 съответните политики на местната община, например по отношение на
възобновяемите енергийни източници, трудовата заетост, енергията;
 насоки за териториално планиране;
 предназначение на съществуващия поземлен фонд, т.е. за жилищни /
промишлени / селскостопански нужди;
 оценки на въздействието от по-интензивното движение по пътищата, т.е.
положително / благоприятно / пренебрежимо.
Компетентен в това направление е местният орган за териториално планиране.
Съответното заявление във връзка с териториалното планиране би следвало да се
подаде след надлежно съгласуване, заедно с всички дължими такси.
2.3.5.2 Данъчно облагане
Ако в дадената държава върху биодизела се начислява данък „гориво“,
производителите на биодизел ще трябва да се регистрират в съответната данъчна
служба и да уредят въпросите, свързани с процедурите около неговото заплащане.
Във връзка с нормативната уредба, уреждаща данъчното облагане във Вашата
страна вж. Част 3, Раздел 3.4.
2.3.5.3 Лицензи
Много е вероятно за регистрирането на нова инсталация да са необходими някои
по-специфични лицензи, включително лицензи за доставка на горива и лицензи за
транспортиране на отпадъци. Изискванията в съответната държава трябва да бъдат
анализирани конкретно и за съответните лицензи да бъдат подадени заявления по
каналния ред.

2.3.6 Разработено заявление във връзка с КПКЗ за инсталация в
Обединеното кралство
По проекта „БиоДиНет“ има разработено пълно заявление във връзка с КПКЗ и
становище по едно заявление за инсталация за биодизел в Обединеното кралство. За да
получите тази информация, трябва да се свържете с координатора на проекта – Агенция
„Енерджи Сълюшънс“ [Energy Solutions].

2.4 Финансиране на инсталацията за биодизел
От гледната точка на всеки потенциален производител на биодизел, достъпът до
финансиране на инсталацията при приемливи условия е от решаващо значение за
успеха на начинанието. В европейските държави съществуват множество варианти за
финансиране на инициативи за производство на МЕИГО. Възможностите за финансова
подкрепа са най-различни – субсидии за бизнеса, финансови стимули, общински схеми
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за подкрепа и кредитни схеми. Помощта варира според това дали съответната
държавата разполага с широк кръг от алтернативи, или са налице само няколко
източника, при това, с ограничени финансови възможности.

2.4.1 Възможностите по отношение на структурата на собствеността
Формата на финансиране, която е на разположение на дадена организация,
зависи от нейната структура и мисия.
Конкретната правна структура на една производствена фирма, обаче, трябва да е
съобразена с особеностите на правния статут на съответната агенция и с фирменото
законодателство, действащо в съответната държава-членка. Естеството на стопанската
дейност, разглеждана по линия на проекта „БиоДиНет“, а именно, локализирано
производство на биодизел в малки мащаби, предполага, че е малко вероятно едно
такова предприятие да осигури работни места за повече от 3-ма или 4-ма души
персонал. Поради високата цена на крайния продукт обаче, има вероятност годишният
оборот на едно такова предприятие да надхвърли 350 000 €, и дори да е няколкократно
по-висок. За стопанска дейност с такива финансови показатели са подходящи следните
възможни правни форми:
o обикновено партньорство, при което всички заинтересовани лица
споделят наравно рисковете и печалбите;
o дружество с ограничена отговорност, в което всички заинтересовани лица
са директори;
o сдружение с нестопанска цел или социално предприятие с ясно
определена главна цел в обществена полза;
o трудовопроизводителна кооперация, чийто предмет може да бъде
стопанска или нестопанска дейност.
2.4.1.1 Енергийните агенции като ключови действащи лица
Правният статут на енергийните агенции в различните държави-членки е
различен. Това важи и за националното законодателство, свързано със създаването и
управлението на дейности за производство на биодизел от използвано готварско олио.
В едно изследване на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ [DG TREN]
във връзка с резултатите, изпълнението и бъдещите перспективи на енергийните
агенции по Програма „СЕЙВ“ [SAVE], извършено от екип експерти, координирани от
„Марчело Екуба“ С.р.л. [Marcello Ecuba Srl], Болоня, публикувано през 2005 г., е
включен въпрос относно правния статут на агенциите, с които е осъществен контакт.
Както се очакваше, отговорите на въпроса относно правния статут показват, че
преобладаващият процент са организации с нестопанска цел и обществени
организации, а именно:
 изцяло обществени организации или подразделения на органи на
местната власт – 32%;
 не обществени (или не изцяло обществени) органи със статут на
организации с нестопанска цел – 45%;
 организации със стопанска цел – 11%;
 други – 2%.
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Последствията от тези констатации от гледна точка на енергийните агенции,
които обмислят участие в инициативи за производство на биодизел, са следните:
 местните власти и други обществени органи по правило са ограничени
откъм възможности за пряко извършване на търговски дейности;
 местните власти, обаче, биха могли да интегрират производството на
биодизел в обичайната си дейност при положение, че то е предназначено
за снабдяване с биогориво на техните собствени автопаркове;
 местните власти имат и правомощия да създават организации, които са
равнопоставени и независими от тях свързани лица (каквито са много от
енергийните агенции) и които могат да извършват търговска дейност и да
генерират печалби; в общия случай тези организации са само частично, а
не изцяло контролирани от местната власт и се отчитат пред нея;
 условията за учредяване на организации с нестопанска цел са различни за
различните държави-членки, като понякога има различия дори и в
пределите на една и съща държава; в Обединеното кралство, например,
има различни видове юридически лица с нестопански статут, някои от
които имат право да извършват търговски дейности пряко, а други (напр.
регистрираните благотворителни организации) трябва да учредят отделно
дъщерно търговско дружество и да даряват безвъзмездно печалбите
обратно на благотворителната (нестопанската) организация-майка.
Следователно, в общия случай пред участието на енергийните агенции в
производството на биодизел няма особени пречки. Конкретната правна структура на
всяка производствена фирма, обаче, трябва да е съобразена с особеностите на правния
статут на заинтересованата агенция и с действащото в съответната държава-членка
фирмено законодателство.
2.4.1.2 Кооперации
В редица европейски държави работническите кооперации имат дълги традиции
и по редица причини тази структура е много подходяща предвид етичните и
екологични съображения при локализираното производство на биодизел в малки
мащаби. Друга полза на работническите кооперации е, че поради своето естество те са
склонни към сътрудничество с други подобни предприятия. Тъй като е малко вероятно
при малък мащаб на производството на биодизел, то да е много печеливша дейност, и
понеже неговите цели са предимно в полза на местните общности, сътрудничеството
между производителите в рамките на даден град или регион може да изиграе важна
роля от гледна точка на дългосрочната жизнеспособност на заинтересованите
предприятия. Вариантите на такова сътрудничество са:
o Едно предприятие с няколко производствени инсталации в един и същи
град или регион. Този вариант би имал предимствата на по-добрата
покупателна способност, повечето възможности за търговия и
способността да балансира търсенето и предлагането в рамките на една
по-голяма територия. Основният недостатък би бил, че ако една от
производствените инсталации изпитва финансови трудности, тя може да
се окаже заплаха за цялото предприятие.
o Мрежа от независими предприятия. Този вариант би имал някои от
предимствата, но не всички, на самостоятелното предприятие, без
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споменатия му присъщ недостатък. При него обаче не би имало реален
стимул да се споделят опит и експертни познания, освен ако това не се
явява конкретна цел на мрежата; в този смисъл има риск отделните
предприятия да бъдат поставени в положението на преки конкуренти в
условията на един труден пазар.
o Кооперация от кооперации. Този вариант би бил подобен на горния, но с
по-силен стимул за споделяне и приблизително еднакво слаб стимул за
конкуренция. Подобна мрежа е в процес на създаване в Обединеното
кралство с цел да „повишава инвестициите, да предлага услуги в
национален мащаб, да обменя информация, ресурси и опит, както и да
подкрепя нови социални предприятия“. Участващите до момента
кооперации
са
„Сънданс
Ринюабълс“
(http://www.sundancerenewables.org.uk/),
„Голдънфюълс“
(http://www.goldenfuels.co.uk/), „Байофюълс“ (http://www.biofuels.org.uk/)
(http://www.biodiesel.co.uk/)
и
„Болтън
Алтърнатив
Фюълс“
(http://www.allcommunity.co.uk/bafc/1.html).

2.4.2 Капиталови фондове и инвеститори
През последните години някои европейски региони, а в последствие и
европейските институции, осъзнаха значението на малките и средни предприятия
(МСП) като инструменти за развитие. Въпреки това, често един от най-важните
фактори за създаването и развитието на МСП си остава достъпът до финансиране. Все
повече се признава, че достъпът на МСП до финансиране е възпрепятстван от редица
пазарни неуспехи. Европа се характеризира с изключително разнообразен културен
контекст. Това многообразие е очевидно и в областта не само на предприемачеството,
но и на корпоративните финанси.
През последните няколко години Европейската комисия си даде сметка за
необходимостта да насърчава създаването на един реален паневропейски пазар за
рисков капитал. През периода от 1998 г. до 2003 г. Комисията подпомогна
изпълнението на програма, наречена „План за действие относно рисковия капитал“
[Risk Capital Action Plan], която бе насочена към премахване на съществуващите
пречки пред създаването на такъв европейски пазар.
Въз основа на казаното дотук, в този раздел са очертани накратко потенциалните
източници за финансиране на малки инсталации за биодизел, както и мерките, които
могат да се предприемат, за да се гарантира успешно набавяне на тези средства.
2.4.2.1 Дългово финансиране
Банкови кредити
Кредитите обикновено са основните източници за финансиране на малките и
средни предприятия, като чрез тях се допълва учредителният (стартовият) капитал,
осигурен от собствениците/директорите на организацията. На разположение на малките
и средните предприятия е изключително широка гама от банкови продукти. Банкерите
са безспорно най-важната брънка във веригата на бизнес-финансите. В европейските
страни съществуват значителни разлики що се отнася до използването на банкови
кредити. В някои държави почти всички малки и средни предприятия разполагат с една
или повече банкови кредити линии, действащи във всеки един момент, а в други това е
вярно само за 70% от тях. Има различни видове банки (търговски, кооперативни,
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публични и т.н.), които предлагат различни продукти и са готови да изслушат
кандидатите и да предоставят на МСП гъвкави решения.
Нисколихвени схеми за кредитиране
Такива схеми с нисколихвени кредити за стартиращи МСП се предлагат найчесто от държавни органи, университети и неправителствени организации. Така
например, в Холандия, Университетът „Твенте“ [Twente University] университет в град
Оверийзел [Overijssel] отпуска безлихвени заеми до 13 600 € на преподаватели и
студенти, които желаят да започнат бизнес (от 1984 г. насам са създадени повече от 425
нови фирми). В допълнение към заемите, схемата предвижда и достъп до експертни
съвети и преференциални условия за ползване на университетските лаборатории.
Подобна система се осъществява и в град Маастрихт [Maastricht] в сътрудничество с
LIOF [LIOF], http://www.hoogstarters.nl. Струва си да се проучи какви са възможностите
в това отношение във Вашия регион и държава, и да се провери какви са
съществуващите схеми с нисколихвени кредити.
Подкрепа от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
След Европейския съвет от Лисабон от 23 и 24 март 2000 г., който призова за
създаване на благоприятна среда за стартиране и развитие на иновативни предприятия,
по-специално МСП, през юни 2000 г. управителният съвет на ЕИБ постигна
споразумение относно създаването на „ЕИБ Груп“ [EIB Group], която се състои от
Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Чрез
тази група Банката отпуска средносрочни и дългосрочни заеми, а Фондът специализира
в операциите с рисков капитал и в предоставянето на гаранции за МСП.
В едно от последните си комюникета (съобщения) Европейската инвестиционна
банка обяви, че „Клийн Енерджи“ („Чиста енергия“) [Clean Energy] ще бъде нов
приоритет на Европейската инвестиционна банка, а Президентът на Банката посочи, че
приоритет ще се дава на проекти, които допринасят за борбата срещу климатичните
промени.
Търговски кредити
Търговският кредит е един от основните източници на краткосрочно
финансиране за определени категории бизнес, включително микро-предприятия, малки
предприятия и стартиращи фирми. Този инструмент е на разположение на малките и
средни предприятия, когато:
o банките не са склонни да ги финансират;
o предприятията се стремят да избегнат преките банкови разходи;
o предприятията са отблъснати от сложните процедури за отпускане на
банкови кредити;
o на предприятията им липсват вътрешни финансови компетенции.
Въпреки това, макар че е лесно да бъде получен такъв кредит, неговият основен
недостатък е, че той представлява най-скъпата форма на финансиране.
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2.4.2.2 Капиталово финансиране
Рисков капитал
Рисков капитал: широка подкатегория на частния капитал11, който се отнася за
капиталови инвестиции, правени обикновено в по-зрели компании при стартирането,
ранното развитие или при разширяването на даден бизнес.
Високорисков капитал от типа „Бизнес ейнджълс“ („Бизнес ангели“)
[Business Angels]
„Бизнес енйджълс“ са форма на неофициален рисков капитал. „Бизнес ангелите“
са хора, обикновено опитни предприемачи, които инвестират свои пари, умения и
време в новосъздадения бизнес в замяна на дял от неговия капитал. Типичните
удостоверения от типа „бизнес ейнджълс“ са на стойност между 25 000 € и 250 000 €.
Много и добре известни компании, в това число „Форд“ [Ford], „Ей Ти енд Ти“
[AT&T], „Епъл“ [Apple], „Амазон.ком“ [Amazom.com], „Боди шоп“ [Body Shop] и т.н.,
са управлявали първоначалния си ръст благодарение на приноса на един или повече
„бизнес ангели“.
Напоследък мрежи от „бизнес ангели“ се появяват и на регионално ниво, за да
събират „ангелите“ и да ги насочват към съответните местни предприемачи, търсещи
финансиране и консултации.
От 1999 г. насам броят на мрежите от такива „бизнес ангели“ [Business Angels
Networks (BANs)] в Европа е нараснал значително. В разпространението на тази
концепция важна роля са изиграли Европейската комисия и Европейската асоциация на
„бизнес ейнджъл“ мрежите [European Association of Business Angels Networks (EBAN)]:
http://www.eban.org).
Ето и адресите в интернет на мрежите от „бизнес ангели“ в съответните
държави:
Европейски съюз:

EBAN (http://www.eban.org);

Обединено кралство:NBAN (http://www.bestmatch.co.uk);
Шотландия:

LINC Scotland (http://www.lincscot.co.uk);

Лондон:

One London (http://www.gle.co.uk/onelondon);

Франция:

France Angels (http://www.franceangels.org);

Германия:

BAND (http://www.business-angels.de);

Белгия:

Vlerick Business Angels Network (http://www.ban.be);

BAMS (http://www.bamss.com);
BeBAN (http://www.beban.be);
Италия:

IBAN (http://www.iban.it);

MC:

BusinessAngels.Com (http://www.businessangels.com);

11

Частният инвестиционен капитал е капитал, предоставян на фирми или инвеститори, но без да се котира на
фондовата борса. Набраните средства от частен инвестиционен капитал могат да бъдат използвани за разработване
на нови продукти и технологии, за увеличаване на оборотния капитал, за придобивания или за засилване на
балансовия отчет на една фирма.
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Корпоративен рисков капитал [Corporate Venturing]
Това е особена форма на рисков капитал, насочена към бизнеса в началния или
стартовия етап на неговото развитие. Всъщност, в този пазарен сегмент капиталът се
предоставя от големи предприятия за финансиране както на иновативни „спин-аут“
бизнес начинания [spinouts], така и на други дружества, създадени в отрасли, които се
считат за стратегически.
В Европа компании като „Белгаком“ [Belgacom] (Белгия), „Томпсън“
[Thompson] (Франция), „Сименс“ [Siemens] (Германия) и „Иноваком“ [Innovacom]
(дъщерно дружество на „Франс Телеком“ [France Telecom]) също са много активни в
този пазарен сегмент. През 2004 г. например, в своя портфейл „Сименс“ имаше 19
предприятия. Дейностите на „Сименс“ в това направление са известни под името
„Сименс Мобайл Акселерейшън“ („СМАК“) [Siemens Mobile Acceleration (SMAC)].
Инвестициите, реализирани от създаденото през 2001 г. дъщерно поделение „СМАК“,
са на обща стойност над 20 млн. €.
За момента обаче, не е известно до каква степен съществуващите фирми биха
проявили интерес към производството на биодизел в малък мащаб.
Фондова борса
В действителност, този вариант би могъл да представлява интерес само за добре
утвърдена компания за биодизел, която търси финансиране от значително по-големи
мащаби за своето разширяване. Независимо от това, според нас си заслужава този
източник да бъде разгледан, макар и накратко.
В общия случай бързо развиващите се МСП се стремят към първично публично
предлагане (ППП) [Initial Public Offering (IPO)], било то на вторичния пазар [second
marché / second market] или на нов пазар, чиито отличителни черти са съответно:
o Вторичен пазар: средноголеми фирми с доказан опит в трупането на
печалби, които предлагат перспективи за сериозен растеж и търсят до
50 млн. € капиталови инвестиции. Основните вторични пазари са в
структурата на Лондонската фондова борса (ЛФБ) [London Stock
Exchange (LSE)] (Обединено кралство), „Юронет“ [Euronet] (FB-NL) и на
борсата във Франкфурт (Германия).
o Нов пазар: компании със значителен потенциал за растеж, търсещи
акционерен капитал. Френският нов пазар изисква преди листването
фирмите, кандидатстващи за ППП, да имат собствени финансови
средства в размер на минимум 1,3 млн. € и да издадат най-малко 100 000
акции на обща стойност минимум 1,5 млн. €. Набраният по този начин
инвестиционен капитал е между 3,2 млн. € и 50 млн. €.
2.4.2.3 Подпомагане от публичния сектор
Европейската комисия е убедена, че ролята на публичния сектор следва да бъде
сведена основно до подобряване на рамковите условия за финансиране, като той следва
да предприема само ограничени преки действия, и то когато това е обосновано в
контекста на евентуални пазарни неуспехи.
Въпреки това, Комисията потвърждава наличието на следните фактори:
o достъпът до капиталово финансиране и заеми е труден и това е една от
основните пречки пред МСП;
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o недостатъчната информация, антипатията на инвеститорите и
кредиторите към кредитния риск, както и ограничените гаранции, които
МСП са в състояние да осигурят;
o сравнително високите разходи за „дю дилиджънс“ [due diligence] и по
сделката в сравнение с отпусканите суми; това може да обоснове
публична интервенция, тъй като тези фактори могат да доведат до
пазарни неуспехи, оправдаващи държавна безвъзмездна помощ
(държавни субсидии).
По тази причина, за да насърчават развитието на рисков капитализъм,
публичните органи могат да действат по един или няколко от следните начини:
o създаване на инвестиционни фондове, в които те са партньори или
инвеститори;
o предоставяне на субсидии на съществуващи фондове за покриване на
част от техните административно-управленски разходи;
o насърчаване на други финансови инструменти, за да се подобри
предоставянето и достъпността на капиталови средства за инвестиции;
o гарантиране на фонд за инвестиции с рисков капитал;
o предоставяне на данъчни стимули за инвеститорите, с цел те да бъдат
насърчавани да сключват инвестиционни сделки с рисков капитал.
ЕК допуска такава интервенция на пазара за рисков капитал при условие, че:
o наличието на пазарен неуспех е ясно установено;
o интервенцията с рисков капитал е ограничена до 500 000 € – 750 000 € в
зависимост
от
региона
(http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html).
Обществената подкрепа може да бъде и под формата на:
o данъчни облекчения;
o подкрепа за създаването на работни места;
o безвъзмездна помощ (субсидии) за иновации;
o субсидирани консултации;
o подкрепа за развитие на бизнеса.
2.4.2.4 Други възможни източници на финансиране
o Подлежащи на връщане и обвързани с успеха краткосрочни заеми.
o Фондове с варанти за покупката [Stock the purchase warrants].
o Конвертируеми облигации.
o Лизинг.
o Факторинг.
o Награди и спонсориране.
o Микрозаеми.
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o Франчайзинг.
Вж. „Всички пари не са еднакви[I3]“ [„All Money is not the Same“], „Юрада“
[Eurada] (2004 г.), (2004)).

2.4.3 Обезпечаване на средствата
2.4.3.1 Гаранции
Европейските проучвания относно финансирането на МСП установяват
следните причини, поради които най-често обслужващите банки отказват отпускането
на нов заем на малките и средни предприятия:
o банката счита гаранциите за неадекватни;
o банката не е доволна от цялостните бизнес резултати;
o банката счита предоставената информация за недостатъчна.
Гаранциите са важен инструмент за подобряване на достъпа на бизнеса до
кредити. В някои страни съществуват дружества за взаимно гарантиране [guarantee
societies]. Целта на тези дружества е да се подобри достъпът до професионално
кредитиране за жизнеспособни проекти на малкия и среден бизнес, без да се налага
ангажирането на обезпечения с лични средства и имущество, които банките изискват
като условие за изграждане на стабилни дългосрочни взаимоотношения.
Европейската асоциация на дружествата за взаимно гарантиране (ЕАДВГ)
[European Association of Mutual Guarantee Societies (AECM)]: http://www.aecm.be)
предлага следните видове гаранционни схеми:
o взаимоспомагателни дружества или съвместни дружества за взаимно
гарантиране [Mutual or joint-guarantee societies];
o публични гаранционни схеми, често създавани от национални или
регионални публични органи;
o гаранционни схеми или схеми за насрещни гаранции [Guarantee or
counter-guarantee schemes].
Както вече бе споменато, Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) към ЕИБ
също предлага подкрепа под формата на гаранции за МСП.
2.4.3.2 Основни изисквания, на които трябва да се отговори
По принцип, за да осигурите успешно финансиране на бизнеса си от трети лица,
трябва да отговаряте на пет основни групи изисквани, а именно:
o да сте разработили сериозен бизнес план;
o да познавате пазара;
o да имате добър мениджърски екип;
o да можете да докажете, че идеята Ви представлява „струващ си риск“ и че
инвеститорите могат действително да очакват една добра възвращаемост
на инвестицията (ВНИ) [Return on Investment (ROI)];
o да осигурите гаранции/обезпечения.
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На Фигура 43 са показани повече подробности относно изискванията за достъп
до различни източници на финансиране.
Фигура 43: Критерии за достъп до финансиране
Източници на капитал

Изисквания за достъп до източници на финансиране

Семейство, приятели и наивници

Лични взаимоотношения, базирани на доверие

„Бизнес ангели“ или неформални
инвеститори и корпоративен
рисков капитал от вида „спиноф“ [spin-off]

o
o
o
o
o
o
o

Контакт между предприемачи и „бизнес ангели“
Атмосфера на доверие между физически лица
Надежден бизнес план
Добър мениджърски екип
Фискални стимули [Fiscal incentives]
Познаване на пазара от страна на предприемача
Наличие на инвестиции (капиталова печалба)
[Availability on investment (capital gain)]

Банки

o
o
o
o
o

Наличие на гаранции или обезпечения
Доказана способност за погасяване на кредита
Опит на компанията
Рейтинг
Добро управление

Краткосрочни лихвени кредити

o
o
o

Новаторски характер на бизнес проектите
Качество на бизнес плана
Управленски екип

Рисков капитал и корпоративен
рисков капитал

o
o
o
o

o

Надеждност на бизнес плана
Бизнес план с патентна технология
Опит (от предходни години)
Способност начинанието да се развива и разраства в
кратки срокове и да осигурява бърза възвръщаемост на
инвестицията
Качество на управленския екип

Публично финансиране

o
o

Създаване на нови работни места
Инвестиция в продуктивни инструменти

Гаранционни схеми

o

Издръжливост/упоритост, както и технически и
финансови умения

Необезпечени безлихвени
кредити

o
o

Надеждност на бизнес плана
Готовност за сътрудничество с консултант

Стартов инвестиционен капитал
[Seed capital funds]

o
o
o
o
o

Качество на бизнес плана
Представа за иновативния характер на проекта
Интелектуална собственост
Висок потенциал за растеж
Държавна данъчна политика

Корпоративен рисков капитал

o

Новаторски характер на начинанието спрямо
обичайната дейност на фирмата
Специфична за отрасъла полезност на проекта, поспециално от технологична гледна точка
Качество на бизнес плана
Добро управление
Данъчни стимули от страна на държавата

o
o
o
o
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Нови капиталови пазари

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Жизнеспособност и консолидация
Най-малко три години съществуване
Положителни резултати най-малко веднъж в рамките
на 12 месеца
Над 1,5 млн. € под формата на акционерен капитал
Възможност за публикуване на тримесечни резултати
Публична препоръка от (финансов) анализатор
Позитивно внимание от страна на медиите
Благоприятна данъчна политика в държавата
Способен и опитен управленски екип
Управителен орган, съставен от видни публични
личности
Опитен екип от финансови/правни съветници
Нова бизнес концепция
Голям пазарен дял
Традиционно висок растеж или потенциал за висок
растеж

Източник: „Юрада“ [Eurada] (2004)

2.4.4 Способ за вземане на решение за финансиране
Представеното на Фигура 44 дърво на решенията показва няколко възможни
варианта за финансиране на МСП в зависимост от конкретните обстоятелства, касаещи
въпросния бизнес (с любезното съдействие на „Юрада“).
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Фигура 44: Дърво на решенията за финансиране
Оценява ли се Вашият бизнес план като
надежден от специализирана организация ?

ДА

НЕ
Следва да се ориентирате към търсене на
начини за осигуряване на :
 специализирана консултация ;
 „(пред-)инкубационни “ услуги;
 финансиране за развитие на бизнеса ;
 обучение по предприемачество ;
Можете да участвате в състезание за най -добър
бизнес план или за най -добра идея за развитие
на бизнес .

Готови ли сте да приемете
външни акционери във
Вашето МСП?

ДА

НЕ

Готови ли сте да се срещнете
с потенциални инвеститори ?

НЕ

Участие в курс за
обучение за
инвестиционна
готовност.

ДА

Разполагате ли с лични
гаранции ?

ДА

Осъществяване на контакт с :
 банка, за да се осигури:
• заем;
• финансов лизинг ;
• микро-кредит;
 публични органи с цел
кандидатстване за субсидии ,
вкл. под формата на
преференциални лихвени
проценти ;
 факторинг корпорация .

НЕ

Контакт с организация ,
която предоставя :
 гаранции ;
 заеми на база доверие ;
 субсидии.
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ГОТОВ(-А) ЛИ Е ВАШИЯТ(-АТА) ПРОДУКТ/УСЛУГА ЗА
ПАЗАРА?

ДА

НЕ

БАНКИ
Ако банките откажат
Проверете за наличие на възможности за
подкрепа чрез :
• субсидии за иновации ;
• бизнес инкубатори ;
• технологични центрове ;
• стартов инвестиционен капитал ;
• публични власти;
• университети и технологични паркове .

До 250 000 €
Свържете се с:
• „бизнес ангел“;
• регионална мрежа на „бизнес
ангели“;
• фирма за корпоративен
рисков капитал;
• местна финансова компания.

Какъв е размерът на
капитала / финансовите
ресурси , от които очаквате
да се нуждаете

От 500 000 € до 1 500 000 €
Свържете се със:
• синдикат на „бизнес ангели“;
• фонд за стартов инвестиционен
капитал или друг публичен или
частен фонд, специализиран
във финансирането на
стартиращи бизнес начинания;
• регионален фонд за
финансиране с публично
участие;
• компания за индустриално
преобразуване.

Проверете и привлекателността на Вашия проект –
от гледна точка на адекватността на неговото
финансиране– чрез:
• банки;
• компании за обезпечения;
• публични органи за осигуряване на субсидии и
безвъзмедна помощ;
• фондове за рисков капитал.

Над 3 000 000 €
Свържете се с:
• фирма за публичен или
частен рисков капитал;
• регионален фонд за
финансиране с публично
участие;
• организация,
специализирана в
емитирането на финансови
инструменти.

Най-накрая, обмислете вариант за:
• УИ (управленско изкупуване) [(MBO)
Management buyout];
• ППП (първично публично предлагане)
[(IPO) Initial Public Offering].

Източник: „ЮРАДА“ [EURADA], декември 2003 г.

2.4.5 Списък на организациите, с които можете да се свържете
o Мрежи от „бизнес ангели“, www.eban.org;
o Агенции за регионално развитие, Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [European Agricultural Fund for
Rural Development (EAFRD)];
o Национални схеми на държавни ведомства (Министерства на
земеделието, на енергетиката, на транспорта, на промишлеността и т.н.);
o Програма „Конкурентоспособност и иновации“ на ЕК [Competitiveness
and Innovation Program of EC], http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm;
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o Европейски
www.eif.org;

инвестиционен

фонд

[European

Investment

Fund],

o Европейска асоциация за частен инвестиционен капитал и рисков капитал
[European Private Equity and Venture Capital Association], www.evca.com;
o Европейски фонд за регионално развитие [European Regional Development
Fund],
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/prord_en.htm;
o EUREFI [EUREFI], www.eurefi.org;
o Банки;
o Конкурси за идеи за развитие на бизнес и за най-добър бизнес план (напр.
„Карбън Тръст“ [Carbon Trust], Обединено кралство).

2.4.6 Европейски ден на финансите за МСП [EU Finance Day for SMEs]
Европейската комисия разполага с набор от мерки, за да помогне финансирането
на иновативни и бързорастящи малки и средни предприятия. Те включват привеждане
на системите за финансиране до вид, който е по-благоприятен за МСП, улесняване на
финансирането на стартиращи фирми, иновации и растеж, както и мерки за генериране
на повече рискови капиталови инвестиции.
Чрез финансовите инструменти на ЕС по линия на Рамковата програма за
конкурентоспособност и иновации (РПКСП) [Competitiveness and Innovation Framework
Programme (CIP)] е осигурена значителна сума за подпомагане на МСП навсякъде в ЕС
при достъпа до кредитни ресурси и капитал, чрез които фирмите да се разрастват и да
развиват своя бизнес. Тези финансови инструменти на ЕС се управляват от
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в сътрудничество с националните,
регионалните и местните финансови институции, които от своя страна осъществяват
връзките с групите клиенти.
Европейският ден на финансите за малките и средни предприятия е поредица от
събития в държавите-членки, организирани от Европейската комисията за
информиране по въпросите на финансовите инструменти за МСП на Европейския съюз,
съвместно с националните финансови посредници, които изпълняват тези инструменти
на местно равнище. Целта е да се повиши информираността относно различните
източници на финансиране и да се осигури форум за обмен на добри практики в
подпомагането на иновативни МСП, така че те да улеснят достъпа си до финансиране.
През периода 2008 – 2009 г. в столиците на всички държави-членки ще бъдат
организирани еднодневни прояви. Повече информация можете да намерите в Интернет
на следния адрес: http://www.sme-finance-day.eu
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3 Раздвижване на пазара (Част 3)
3.1 Защо биодизел?
Аргументите в полза на биодизела не са сложни за разбиране и могат да се
групират в две основни категории: енергийна сигурност и промяна в климата. Има и
други добре документирани ползи, като например подобряването на положението с
местните (локалните) емисии (представени в следващия раздел) и минималното му
въздействие върху околната среда в случай на разливане и т.н., но те са повторостепенни в сравнение с аргументите от двете основни категории.
На биогоривата е отредена уникална роля в европейската енергийна политика.
Днес те са единственият пряк и потенциално изобилен заместител на нефта. В бъдеще
важна роля могат да изиграят и други горивни технологии, като например използването
на водорода като гориво. Въпреки това, те все още са далеч от трайната
жизнеспособност и ще изискват значителни промени в автомобилните паркове и в
системата за дистрибуция на горива. Биогоривата могат да се използват още днес в
обикновените дизелови двигатели, без никакви модификации, ако се ползват марки с
ниски концентрации на биогенния компонент, или с незначителни модификации, които
да им позволяват да работят с марки с по-високи биогенни концентрации.

3.1.1 Енергийна сигурност
Смяната на комплекса от горива в транспорта е важна от гледна точка на факта,
че транспортната система на Европейския съюз е почти изцяло зависима от нефта. Поголямата част от него се внася, при това най-вече от политически нестабилни части на
света. Нефтът е енергийният източник, който представлява най-сериозно
предизвикателство за сигурността на доставките за Европа.
Към момента ЕС-27 вече е около 82% зависим от вносния нефт, а през
2020 година този процент ще нахвърли 90%. Някои държави, като например Испания,
са 100% зависими от вноса.

3.1.2 Спестени емисии на парникови газове
Второто много съществено предимство на биогоривата е фактът, че тяхното
производство и употреба водят до спестяване на парникови емисии, но реално не са
най-евтиният начин да се постигне понижаване на емисионния фон. Те, обаче са една
от малкото мерки, наред с подобренията в ефективността на моторните превозни
средства, която предлага реална средносрочна перспектива за широкомащабно
намаляване на емисиите в транспортния сектор. Спестяването на емисиите на
парникови газове от транспорта е особено важно, тъй като между 2005 г. и 2020 г. се
очаква те да нарастват със 77 млн. тона годишно – три пъти повече отколкото във всеки
друг сектор, а от 2010 г. нататък транспортът ще има най-голям и единствен принос за
парниковите емисии.
Въпреки, че съществуват начини за производство на биогорива, които не са
идеални от гледна точка на спестяването на парникови газове (особено подходите,
избрани от утвърдените петролни компании), е налице общ консенсус, че биодизелът
дава възможност за реализиране на значителни икономии на парникови газове в
сравнение с използването на петролен дизел, което е установено от по-задълбочени
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широкомащабни изследвания. Независимо от това, степента, до която това е възможно,
зависи много от метода на производство и от вида на изходната суровина. По време на
производство си биогоривата абсорбират въглероден диоксид (CO2), който се отделя
при изгарянето им в двигателите, като по този начин те осигуряват по-ниски емисии на
CO2 отколкото традиционните горива като бензин или дизел, които в своя жизнен
цикъл не абсорбират никакъв CO2. При производството на маслодайни култури за
биодизел обаче се използва първична енергия и се отделят парникови газове, особено
при ползване на азотни торове. Компанията „Транспорт за Лондон“ [Transport for
London (TfL)] направи обобщаващ анализ на 15 различни изследвания, повечето
проведени през последните няколко години, и оцени общите емисии от производството
на биодизел. Спестените емисии на парникови газове от биодизелa варират от близо
100% при местно производство от ИГО (което не изисква отглеждане на земеделски
култури, добив и рафиниране) до под 40% при използване енергийноинтензивни
технологии и торовоинтензивно производство на маслодайни култури.
Въпреки това, дори и при долната граница на изчисленията за показателите за
спестени емисии, в момента на разположение няма други горива, които могат да
предложат такива икономии, а и е малко вероятно в близко бъдеще такива да се появят,
докато не видим използване в автомобилния транспорт на водород, генериран от
възобновяеми източници или добит чрез ядрен синтез. Несъмнено, някои от повисоките стойности на показателите за икономии се явяват „потенциални спестявания“
и земеделските производствени практики ще трябва да се променят в определена
степен, за да се гарантира реалното им постигане – например, чрез използване на
ниско-азотно отглеждане, замяна на петролния дизел в селскостопанските дейности с
биодизел, както и използване на съпътстващи продукти (от рода на слама) като гориво
в инсталациите за биодизел. Независимо от това, изследванията, обхванати в
проучването на „Транспорт за Лондон“ [Transport for London (TfL)], показват, че
средното ниво на спестените емисии при производството на необработени маслодайни
семена е 61%, а средното ниво при най-неблагоприятния сценарий е 48%, което все пак
представлява съществена икономия. Надеждата е, че бъдещите подобрения в методите
на земеделско производство и ефективното използване на съпътстващи продукти за
осигуряване на енергия ще доведат до подобрен баланс на емисиите на парникови
газове при производството на биогорива.
Фигура 45: Спестени емисии на парникови газове в рамките на жизнения цикъл на
биодизела
Спестени
емисии на
парникови
газове (ПГ)
Средно за най-неблагоприятния сценарий – необработена изходна суровина

48%

Средно за всички сценарии – необработена изходна суровина

61%

Средно за сценарий с ИГО като изходна суровина

87%

Най-добър сценарий с ИГО като изходна суровина

98%

Ако при това отчетем и баланса за биодизела, генериран от ИГО, ще бъдем
много близо до 100%. Това се потвърждава с още по-голяма сила, като се има предвид,
че така или иначе доскоро ИГО се събираше и обработваше за употреба във фуража за
животни, какъвто беше случая в Обединеното кралство (вж. Раздел 1.1.1).
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Като допълнителен аргумент в полза на биодизела, Фигура 46 показва едно
базисно проучване, проведено от британската консултантска компания „Екотек“
[Ecotec] през 2002 г. за сравняване на различните алтернативни горива и за
демонстриране на благоприятните показатели на биодизела от гледна точка на
емисиите на парникови газове.
Фигура 46: Графика на икономиите на парникови газове при различни видове горива

Емисии на парникови газове в рамките на жизнения
цикъл (гр./км)

Емисии на парникови газове в рамките на жизнения цикъл според
типа гориво

Биодизел
Дизел
Бензин
Метан [CNG]
Пропан-бутан
[LPG]

Тип гориво

Източник: „Екотек“ [Ecotec] (2002 г.)

През 2003 г. Съвместният изследователски център (СИЦ) на Европейската
комисия [Joint Research Centre (JRC)], Научноизследователската организация на
европейската автомобилна индустрия („ИЮКАР“) [European Council for Automotive
R&D (EUCAR)] и Научноизследователската организация на европейската нефтена
индустрия („КОНЧИВВЕ“) [CONservation of Clean Air and Water in Europe
(CONCAWE)] към Европейската комисия проведе едно доста по-мащабно изследване.
То установи емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл „от сондажа до
колелата“ [Well-to-Wheels GHG emissions] за всичките най-различни подходи за добив
на горива за транспорт, използвани при пътните превозни средства. Съкратен вариант
на резултатите от това изследване е показан на Фигура 47. Ясно е, че докато не
разполагаме с модерна технология за преработка на биомасата в течно гориво, или
технологии за добиване на водород от материали с ниско съдържание на въглерод, найдобре представящите се от гледна точка на емисиите, при това в широки граници, са
конвенционалните биогорива.
Накратко, съществува консенсус, че използването на биодизел вместо петролен
дизел ще доведе до значителни икономии на парникови газове, с потенциал за
достигане до 80% и повече в бъдеще. Потенциалът за икономии на ПГ на една схема за
рециклиране на ИГО в биодизел за използване в пътния транспорт би могъл да
достигне до близо 100%.
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Емисии WTW – гр. СО2 екв. / км

Фигура 47: Графика от изследването на емисиите на парникови газове през целия
жизнен цикъл „от сондажа до колелата“ [Well-to-Wheels (WTW)], проведено от СИЦ [JRC]

Въглища

Бензин
Дизел
Природен газ
Етанол

Природен газ
Текущи
резултати

Електрическа
енергия

Конвенционална биомаса
Нефт

Съвр. биомаса, ветрова , ядрена

Биодизел
„ФТ“ дизел
[FT Diesel ]
Диметил етер
[DME]
Метанол
Водород

Енергия WTW – МДж. / 100 км

Източник: Доклад от изследването на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл
„от сондажа до колелата“, проведено съвместно от „КОНЧИВВЕ“ [CONCAWE], „ИЮКАР“
[EUCAR]и СИЦ [JRC]

3.1.3 Ползи от биодизела, които не са свързани с емисиите
o Създаване на работни места: Проучванията са показали, че производството
на биогорива би могло да доведе до създаването на 16-26 нови работни места
на всеки хиляда тона заместени минерални петролни горива годишно. Това е
50 пъти по-голяма заетост, отколкото при производството на минерални
петролни горива. Заместването на 1% от изкопаемите горива в ЕС с
биогорива би създало между 45 000 и 75 000 на нови работни места.
o Биодизелът може да се дистрибутира чрез наличната обслужваща
инфраструктура; не е необходимо никакво ново оборудване и обикновено не
се налага специално преоборудване на автомобилите.
o Той може да се добавя във всякакво процентно съотношение към петролния
дизел, било то в резервоара за съхранение, или в самия автомобил.
o Биодизелът има по-добри
необходимостта от сяра.

смазочни

качества,

което

премахва

o Биодизелът е безопасно биоразградим и причинява малко или никакво
замърсяване при разливане. Той е биологично по-лесно разлагащ се от
захарта и по-малко отровен от готварската сол.
o Биодизелът работи добре с новите технологични достижения в
автомобилостроенето, а именно каталитичните преобразуватели [catalytic
converters], филтрите за прахови частици [particulate traps (PT)] и
рециркулацията на отработилите газове (РОГ) [exhaust gas recirculation
(EGR)].
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3.2 Жизнеспособност при моторните превозни средства
Независимо от това, в което ни убеждават автопроизводителите, доставчиците
на оборудване за горива и други противници на разпространението на биогоривата (вж.
Раздел 3.6), ако е произведен правилно, биодизелът работи перфектно при всички
дизелови моторни превозни средства, включително и в съвременните модели
автомобили, оборудвани с двигатели с директно впръскване под високо налягане [high
pressure direct injection]. Това обикновено важи за случая когато не се налагат
модификации, но ако такива са необходими, те по правило са лесно осъществими и не
са много скъпи.

3.2.1 Местни (локални) емисии
3.2.1.1 Въглероден моноксид (CO), въглеводороди (HC) и фини прахови
частици (PM10)
СО: Въглеродният моноксид (CO) [Carbon oxide (CO)] намалява кислородната
проводимост на кръвта, което може да се отрази негативно на достигането на
кислорода до важни телесни органи. Екстремните нива на експозиция могат да бъдат
фатални. При по-ниски концентрации, СО може да представлява риск за здравето,
особено за хората, които страдат от сърдечни заболявания.
HC: Въглеводородите (HC) [Hydrocarbons (HC)] допринасят за образуването на
озон в приземния слой на атмосферата, което води до риск от увреждане на човешката
дихателна система. Освен това, някои видове въглеводороди са канцерогенни, а също
така се явяват и непреки парникови газове.
ПЧ10: Прахови частици (ПЧ) [Particulate matter (PM)] – твърди частици,
разпрашени във въздуха; по-големите частици намаляват видимостта и повишават
замърсяването, а фините частици (ПЧ10), тъй като са достатъчно малки и лесно попадат
в белите дробове чрез вдишването, могат да създадат условия за хронични и остри
респираторни заболявания и преждевременна смъртност.
Освен предимствата от гледна точка на емисиите на парникови газове, може да
се изтъкне и потенциалът на биодизела за значителни подобрения що се отнася до
местните (локалните) емисии. Въз основа на литературен обзор, извършен от
компанията „Транспорт за Лондон“ [Transport for London (TfL)], се установи, че при
всичките общо 34 проучвания на местните емисии, след преминаване към използване
на биодизел, се наблюдават подобрения на показателите за основните замърсители CO,
HC, и ПЧ10. Проведените при това изследване статистически анализи показват
намаляване на CO, HC и ПЧ10 съответно със средно 27%, 36%, 24%, при работа само с
чист биодизел в сравнение с работа на петролен дизел. От тази гледна точка биодизелът
не представлява проблем, а напротив – в действителност, по отношение на
показателите за тези три подлежащи на регулиране замърсители, той има много
положителни аспекти.
Цялостен анализ на много от по-ранните изследвания, включващи местни
емисии от биодизел е проведен и от Агенцията за опазване на околната среда (АООС)
[Environmental Protection Agency (EPA)] на САЩ. Почти всичките събрани данни за
тези анализи, обаче, са за двигатели отпреди 1998 г. От 1998 г. насам динамиката в
развитието на двигателите и автомобилите е много висока, предпоставка за което е
въвеждането на европейските норми за емисии ЕВРО 2, ЕВРО 3, а в момента и ЕВРО 4.
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Съвременните модели двигатели са с по-различни характеристики на впръскване и
изгаряне в сравнение с по-старите технологии. Независимо от това, резултатите от
анализа са изненадващо сходни с тези от по-късните проучвания.
Фигура 48: Сравнение на резултатите от проучването на АООС и средните
стойности за замърсителите от проучването на „Транспорт за Лондон“ [Transport for
London (TfL)]
СО при смес с
концентрация на биодизел:

Проучване на АООС
(*само за смес с
концентрация 20%)

Проучване на „Транспорт
за Лондон“ [Transport for
London (TfL)]

20%/30%

-12%*

-13%

100%

-47%

-27%

HC при смес с
концентрация на биодизел:

Проучване на АООС
(*само за смес с
концентрация 20%)

Проучване на „Транспорт
за Лондон“ [Transport for
London (TfL)]

20%/30%

-20%*

-23%

100%

-67%

-36%

ПЧ10 при смес с
концентрация на биодизел:

Проучване на АООС
(*само за смес с
концентрация 20%)

Проучване на „Транспорт
за Лондон“ [Transport for
London (TfL)]

20%/30%

-12%*

-8%

100%

-48%

-24%

3.2.1.2 Азотни оксиди (NOx) [Nitrogen oxides]
NOx: Азотните оксиди (също: оксидите на азота) (NOx) реагират в атмосферата
и образуват азотен диоксид (NO2) [Nitrogen dioxide], който може да има
неблагоприятен ефект върху здравето, особено сред хората с респираторни проблеми, а
по-продължителната експозиция може да окаже влияние върху функцията на белия
дроб и да увеличи реакцията спрямо алергени при по-чувствителните човешки
организми. NOx допринася и за формирането на смог, киселинните дъждове, може да
унищожи растителността и допринася за образуването на озон в приземните
атмосферни слоеве.
Фигура 49: Сравнение на резултатите за NOx от проучването на АООС и от
проучването на „Транспорт за Лондон“ [Transport for London (TfL)]
NOx при смес с
концентрация на биодизел:

Проучване на АООС
(*само за смес с
концентрация 20%)

Проучване на „Транспорт
за Лондон“ [Transport for
London (TfL)]

20%/30%

+2%*

0%

100%

+10%

+12%

Общите резултати от двете проучвания обаче показват, че биодизелът, поне в
чист вид, има тенденция да отделя по-големи количества NOx.
Проучването на АООС показва линейна зависимост между употребата на
биодизел и емисиите на NOx. Най-новите проучвания, обаче, сочат, че това може би не
е така. Резултатите от проучването на „Транспорт за Лондон“ [Transport for London
(TfL)] относно начина, по който варират емисиите на NOx при използване на биодизел,
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показват, че емисиите намаляват при смес (марка) с 5% концентрация, показват съвсем
малки или никакви изменения при смеси (марки) с концентрация 20%/30% и се
увеличават със средно 12% при смес (марка) със 100% концентрация (чист биодизел).
Въпреки че са правени много изследвания, не е лесно да се обяснят причините за
увеличаването на NOx при използване на биодизел, защото за момента
вътрешноцилиндровата кинетика [in-cylinder kinetics] на това явление не е достатъчно
ясна дори и сред водещите учени в областта на автомобилостроенето. Най-често,
предполагаемите причини са цетановото число и едно изместване на момента на
впръскване напред във времето. Смята се, че биодизелът изтегля напред във времето
момента на впръскване на горивото в дизеловия двигател, а големината на това
изместване нараства с повишаването на съдържанието на биодизел. По-ранният момент
на запалване при предварително подготвена смес (марка) води до по-висока
температура в разширителния цилиндър [bulk cylinder] по време на горенето.
Тенденцията на увеличаване на NOx с нарастването на върховото налягане и
температура в цилиндъра е добре документирана, а този ефект се дължи на по-ранния
момент на впръскване на горивото.
На Фигура 50 е показана зависимостта между нарастването на концентрацията
на биодизела и увеличаването на NOx. Тенденцията се описва най-добре с полиномно
уравнение, при което R² е 0,6794. Това уравнение дава малко по-добри прогнози,
отколкото линейната регресия, като уравнението е следното:
NOx = 0,1699b² – 0,0459b,
където b е процентното съдържание на биодизел в съответната горивна смес.
Фигура 50: Графика, показваща промяната на NOx в зависимост от процентното
съдържание на биодизел
Изменение на NOx

Концентрация на биодизел

Тази графика показва, че 68% от промяната в емисиите на NOx се дължи на
повишаването на концентрацията на биодизела в сместа (марката). Освен това, от нея
може да се изведе и заключението, че в концентрация до около 30% биодизелът ще
бъде неутрален от гледна точка на NOx.
Най-новите изследвания също свидетелстват, че при концентрация на биодизел
под 30% в горивната смес, проблемът с NOx не е по-сериозен от този при петролния
дизел. В този ред на мисли, едва ли е съвпадение, че френските производители на
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автомобили дават гаранции за своите нови модели само за работа с марки с
концентрация до 30% метилов естер на рапица [RME].
Следователно, има вариант марките биодизел да се поддържат до това ниво на
концентрация. Това обаче, не е най-доброто решение, имайки предвид, че азотните
оксиди (NOx) реагират в атмосферата и образуват азотен диоксид (NO2), който може да
има неблагоприятен ефект върху здравето, особено сред хората с респираторни
проблеми, а по-продължителната експозиция може да окаже влияние върху функцията
на белия дроб и да увеличи реакцията спрямо алергени при по-чувствителните човешки
организми. NOx допринася и за формирането на смог и киселинни дъждове, може да
унищожи растителността и допринася за образуването на озон в приземните
атмосферни слоеве.
Следователно, всяка една отговорна стратегия за опазване на околната среда би
включвала и политика за облекчаване на положението с емисиите на NOx от
дизеловите моторни превозни средства, независимо дали те се задвижват от дизел или
от биодизел. В следващия раздел са разгледани по-подробно възможностите за
справяне с проблема с увеличението на NOx.

3.2.2 Облекчаване на положението с емисиите на NOx
Оценката от най-новите проучвания по този въпрос показва, че за намаляването
на NOx могат да се използват няколко подхода, а именно:
o използване на добавки;
o адаптиране на изходната суровина;
o забавяне на момента на запалване на двигателя;
o монтиране на система за рециркулация на отработилите газове (РОГ)
[Exhaust Gas Recirculation (EGR)];
o монтиране на системи с технологии за последваща обработка на NOx [deNOx technologies].
3.2.2.1 Използване на добавки
Доказана ефективност в намаляването на емисиите на NOx от биодизела има
допълнителното увеличаване на цетановото число на биодизела чрез специални
добавки. МакКормик и колектив [McCormick et al] (през 2002 г.) са наблюдавали
намаляване на NOx с 3,7% при добавяне на 1% ди-третичен-бутилпероксид (ДТБП)
[Di-tertiary butyl peroxide (DTBP)], и с 2% при добавяне на 0,5% 2-Етил хексил нитрат
(2-ЕХН) [2-Ethyhexyl nitrate (2-EHN)]. По този начин може да се постигне марка
биодизел, която е почти неутрална от гледна точка на NOx. При такива концентрации
при третирането инкременталните разходи са в размер на около 2,3 пенса за литър [ppl]
при ДТБП, съответно 0,7 пенса за литър [ppl] при 2-ЕХН. Другите добавки от рода на
полиароматни нитрати [polyaromatic nitrates] са силно канцерогенни или отровни.
Установените намаления на отделените азотни оксиди, обаче, са твърде незначителни и
не биха могли да помогнат при постигането на целите по отношение на качеството на
въздуха, а по-скоро само биха облекчили до известна степен евентуалните
неблагоприятни въздействия на марки с по-високи концентрации на биодизел.
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3.2.2.2 Адаптиране на изходната суровина
Друг подход за намаляване на емисиите на NOx е модифицирането на
свойствата на биодизела. Това би могло да се постигне чрез химическа промяна на
веригата на мастната киселина или чрез отглеждане на специално разработени
земеделски култури за извличане на масла с по-подходящи за тази цел свойства. Найзначим ефект върху физическите свойства на дадено масло имат мастните киселини.
Например, вискозитетът се увеличава при увеличаване на дължината на веригата и
намалява при увеличаване на броя на двойните връзки. Въз основа на резултатите от
изследване на Сзибист и колектив [Szybist et al] (2003) може да се стигне до извода, че е
много вероятно биодизелът, произведен от соево масло с високо съдържание на
олеинова киселина [high oleic acid soy oil], да намали характерното за биодизела
спонтанно изместване на момента на впръскване на горивото напред във времето, но
този ефект ще бъде незначителен. Измерванията на обемния модул на еластичност
[bulk modulus] показват, че при биодизел с високо съдържание на генетично
модифициран метилов олеат [high methyl oleate biodiesel] може да се постигне само
минимално намаляване на обемния модул на еластичност. С други думи, не си струва
да се прави генетично модифициране на изходната суровина, за да се постигне забавяне
на момента на впръскване.
Генетичното модифициране на растенията е в противоречие и с принципа на
предпазливостта [precautionary principle], тъй като е невъзможно да се гарантира, че
тази технология12 в бъдеще няма да доведе до непредсказуеми последици във вреда на
околната среда.
3.2.2.3 Забавяне на момента на запалване на двигателя
Трудността при адаптирането на работните условия на традиционните
механични системи за впръскване към вида на използваното гориво може лесно да се
преодолее чрез използване на електронно контролирани горивонагнетателни помпи
(също: инжекционни помпи) [injection pumps] като наскоро разработената акумулираща
горивна система с впръскване под високо налягане [Common Rail injection system]13.
При възприемането на това решение контролният блок [control unit] може да зададе
оптимална стойност за момента на впръскване в зависимост от състава на марката
биодизел въз основа на карта, изготвена предварително в лабораторни условия.
Всъщност, за тази цел вече има разработени датчици за биодизел, включително на
фирмата „Фолксфаген“.
Това не е лош вариант, когато е жизнеспособен, като се предполага, че при него
е налице до 28% намаляване на NOx, заедно с 25% намаляване на ПЧ10
(www.journeytoforver.org/biodiesel_NOx).

12

Принципът на предпазливостта (или още „принцип за предприемане на предохранителни мерки“) гласи, че ако
има известна несигурност по отношение на необратимите ефекти върху околната среда, липсата на изчерпателни
научни доказателства не може да бъде достатъчно основателен аргумент да не се изпълняват действия за намаляване
на последиците (или още „когато има опасност от сериозни или необратими щети, липсата на научни познания не
може да бъде причина за отлагане на икономически ефективни мерки за предотвратяване на разрушаването на
околната среда“).
13
Акумулиращата горивна система с директно впръскване под високо налягане [Common rail direct injection] се
отнася до двигатели, които имат един единствен горивопровод с много високо налягане, захранващ всички техни
цилиндри. Високото налягане в горивопровода улеснява по-доброто разпрашаване на горивото, което води до поефективно горене. Количеството впръсквано гориво и момента на впръскване се контролират много точно от
соленоиди, монтирани на всеки цилиндър, които допълнително повишават общата ефективност на двигателя.
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3.2.2.4 Монтиране на система за рециркулация на отработилите газове
[РОГ]
Системата за рециркулация на отработилите газове (РОГ) [Exhaust Gas
Recirculation (EGR)] се състои от клапан, който използва изпускателното
противоналягане [exhaust back pressure] на отработените газове, за да ги рециркулира
обратно през двигателя. Монтирането на РОГ може да намали емисиите на NOx с около
40% до 50%, а за да се постигне максимален ефект, е задължително да се монтира
филтър за прахови частици. РОГ представлява ефективен начин за намаляване на NOx,
но е доста скъп, а при старите модели двигатели – дори прекалено скъп. Освен това,
тази система не е толкова ефективна, колкото другите технологии за последваща
обработка на NOx от рода на селективната каталитична редукция (СКР) [Selective
Catalytic Reduction (SCR)].
3.2.2.5 Монтиране на система с технология за последваща обработка на NOx
[de-NOx after treatment technologies]
Катализаторите за отстраняване на NOx [de-NOx catalysts], абсорберите на NOx
и СКР са все възможности за последващо третиране на отработените газове.
Понастоящем тези системи са доста скъпи, тъй като представляват нови технологии, но
през следващите няколко години цените им бързо ще паднат. Те осигуряват значително
намаляване на NOx и вероятно ще навлязат масово през следващите години,
предлагайки реална възможност за сравнително лесно намаляване на NOx.
Абсорберите на NOx [NOx absorbers] извличат NOx от изпусканите газове чрез
улавяне и могат да намалят NOx с до 90%. „Фолксфаген“ отчита 71% намаляване на
NOx при своя дизелов модел „Пасат“ (Източник: Работна група „Чист въздух“ [Clean
Air Task Force]).
Селективната каталитична редукция (СКР) се различава от NOx абсорбер
катализатора [NOx absorber catalyst] по това, че тя използва химичен редуктор
[reductant] (амоняк или карбамид [ammonia or urea]), който се впръсква в отработените
газове за намаляване на NOx. СКР има потенциал да намали емисиите на NOx между
30% и 70%, въпреки че това зависи от коефициента на запълване [duty cycle], тъй като
системата е силно зависима от температурата. Компанията „Мерцедес Бенц“ не
предвижда неблагоприятни последици, ако се използва биодизел при наличие на СКР, и
счита, че стандартите за емисии ЕВРО 4/ЕВРО 5 ще бъдат спазени.
В сътрудничество с производителя на лекотоварни автомобили „ИВЕКО“
[IVECO] и производителя на система СКР за пречистване на отработените газове
„АГРИЛОН“ Г.м.б.х [ARGILLON GmbH] бе предприето едно 1000-часово изпитване на
износоустойчивост [endurance trial] при работа с биодизел (рапичен метилов естер
(РМЕ) [Rape Methyl Ester (RME)] на двигател на лекотоварен автомобил, отговарящ на
стандарта ЕВРО 4 и снабден със система СКР (Източник: Съюз за насърчаване
производството на маслодайни и протеинови растения (СНПМПР) [Union for Promoting
Oil and Protein Plants (UFOP)]).
Този проект доказа, че използването на обичайните метилови естери на
рапичното масло не създава никакви проблеми на двигателя и на СКР системата.
При проучването се подчертава, че биодизелът трябва да отговаря на стандарта
EN 14214 и, при това положение, да съдържа колкото е възможно по-малко фосфор.
Установено е, че именно фосфорът, а не самият биодизел, причинява деактивиране на
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каталитичния преобразувател. По време на цялото времетраене на изпитването на
износоустойчивост не е наблюдавано термично износване на изпитвания каталитичен
преобразувател. Това показва, че ако потенциалът за по-нататъшно подобряване на
качеството на биодизела бъде изследван изцяло, продължителната експлоатация при
наличие на модерна система СКР за последващо пречистване на отработените газове не
би следвало да доведе до никакви проблеми. Що се отнася до бъдещите продажби на
биодизел в сектора на лекотоварните автомобили, този проект дава важни аргументи по
отношение на пазарните перспективи на биодизела като чисто гориво, ако той се
използва в двигатели на лекотоварни автомобили, отговарящи на стандартите за
емисии ЕВРО 4 и ЕВРО 5.
На Фигура 51 е показано дърво на решенията с различните варианти, които
ръководителят на един автопарк може да използва, ако желае да въведе използване на
биодизел в автомобилите, без това да вреди на целите по отношение на качеството на
местния въздух.
Фигура 51: Дърво на решенията във връзка с NOx за ръководители на автопаркове

Наличие на СКР?

Да

Добри показатели за намаляване
на NOx
Използване на 100% биодизел

Не

Автоматично/
осъществимо забавяне на
момента на впръскване на
двигателя?

Да

Неутралност или намаляване на
NOx
Използване на 100% биодизел

Не

Поддържане на неутралност
по отношение на Nox
Използване на марки с
концентрация до 30%
биодизел

3.2.3 Полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) и мутагенната
активност
Притесненията по отношение на полицикличните ароматни въглеводороди
(ПАВ) са, че много от тях са екологични мутагени [environmental mutagens] с доказана
канцерогенност. ПАВ са налице в атмосферния въздух като смес от газове и
адсорбирани частици, които могат чрез вдишване да проникнат в белите дробове.
Проучвания във връзка с условията на труд показват, че продължителната експозиция
на смеси, сдържащи съединения на ПАВ [PAH compounds] е свързана с повишен риск
от рак на белия дроб при хората. Съединенията на ПАВ са генотоксични канцерогени
[genotixic carcinogens], за които не могат да се определят напълно безопасни нива на
експозиция, за разлика от бензена [benzene] и 1,3-бутадиена [1,3-butadiene], които се
считат за безопасни под определени нива. Министерството на екологията, храните и
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земеделието на Англия (МЕХЗ) [Department for Environment, Food and Rural Affairs
(DEFRA)] класифицира ПАВ в категорията с най-висок коефициент на сигурност
[safety factor] – 10.
Редица изследвания показват значително намаляване на емисиите на ПАВ при
използване на биодизел, а има и проучвания, които извеждат доста по-скромни
резултати. Като цяло, в литературата като че ли има съгласие, че използването на
биодизел води до намаляване не само на емисиите на ПАВ, но и на мутагенната
активност на отработените газове на дизеловото гориво. Поради ограничения брой на
действително количествените проучвания, не е възможно да се посочи показател за
намалението на ПАВ, който би могъл да се очаква при дадена технология на двигателя
или при даден източник на биодизел. Все пак може да се твърди уверено, че ефектът по
принцип е благоприятен.

3.2.4 Биодизелът и другите технологии за контрол на емисиите
3.2.4.1 Окисляващи катализатори [Oxidation Catalysts]
От 1993 г. насам тристепенният каталитичен конвертор (ТКК) [Three-way
catalytic converter (TWC)] се превърна в стандартна система за последващо пречистване
на отработените газове при всички бензинови леки автомобили, а от 1996 г. насам – и
за повечето бензинови микробуси. Системите с ТКК обикновено отнемат 80% от трите
основни замърсителя CO, HC и NOx от отработения газов поток. От практическа гледна
точка, системите с ТКК не са подходящ вариант за дизеловите леки автомобили и
лекотоварни микробуси, заради слабите горивни характеристики на дизеловото гориво.
По тази причина, при най-модерните лекотоварни двигатели се използват окисляващи
катализатори, които намаляват не само CO и HC, но са ефективни и при дима и
емисиите на прахови частици. Един окисляващ катализатор намалява емисиите на ПЧ10
от порядъка на 20% до 50%, а емисиите на СО и HC – с до 80%. Той обаче, не намалява
NOx.
80% от праховата маса от биодизела14 представляват разтворима органична
фракция, което означава, че понеже биодизелът не съдържа сяра, под формата на сажди
се отделят само 20% от праховата маса. Тъй като окисляващите катализатори влияят
слабо върху разтворимата органична фракция на праховите частици, те са особено
подходящи, когато двигателите се задвижват с биодизел.
3.2.4.2 Филтри за прахови частици [Particulate Traps]
Дизеловите прахоуловители, наричани още филтри за прахови частици, се
използват най-често при тежкотоварните автомобили, но могат да се монтират и на
таксиметрови автомобили и микробуси. Монтирането на такъв филтър може да намали
емисиите на прахови частици с невъобразимите 95%. Един катализиран прахоуловител
[catalyzed trap] може да намали до 80% и емисиите на CO и HC. Повечето филтри за
прахови частици използват някои способи за външна регенерация [external
regeneration], като например горелка или електрически нагревател, с помощта на които
натрупаните ПЧ10 периодично се изгарят. Катализираните прахоуловителни филтри
[catalyzed particulate filters] са ефективни също така и при намаляване на ултрафините
частици, а следователно – и на броя на частиците в допълнение към общата прахова
маса. Освен това, те имат и още едно предимство, а именно, че окисляват и премахват
14

Това се отнася за рапичния метилов естер. При различни изходни суровини е възможно да има известни разлики.
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голяма част от токсичните въглеводороди, като например полицикличните ароматни
въглеводороди, с до 90%.

3.2.5 От местните (локалните) емисии към устойчивост
С развитието и поевтиняването на тези технологии и при непрекъснатото
усъвършенстване на двигателите, отговарящи на евростандарта за емисии, проблемът с
местните емисии от моторните превозни средства бързо се елиминира като въпрос за
решаване в местата с по-интензивен автомобилен транспорт. По тази причина акцентът
вече трябва да се пренасочи към проблема с устойчивостта. Това неизбежно ще изисква
преминаване от обикновени към алтернативни горива, при това такива, които имат найниски емисии на парникови газове в рамките на жизнения си цикъл, като например
биодизела.
Доказано е, че биодизелът не само намалява значително количествата на три от
основните подлежащи на регулиране замърсители (CO, HC, ПЧ10), но и канцерогенния
ефект от дизеловите автомобили заради способността си да намалява значително
количествата ПАВ. Единственият основен замърсител, който не може да бъде намален,
е NOx.
Идеалният сценарий би бил на всички превозни средства в един автопарк да се
монтират технологии за последваща обработка на NOx, за предпочитане – СКР. Това би
имало сериозен ефект от гледна точка на емисиите на NOx от автопарка, независимо от
това какво дизелово гориво или каква марка биодизел се използва. По този начин
качеството на местния въздух би се повишило и би се постигнало приближаване до
параметрите за постигане на целите за качеството на въздуха. Ако това не е
осъществимо, или в допълнение към СКР, за да се даде възможност за използване на
100% (чист) биодизел, може да се коригира моментът на впръскване, за да се
компенсира изместването на впръскването и началото на горенето напред във времето.
В близко бъдеще това ще може да се постига автоматично, с помощта на вградени в
горивопроводите датчици за горивото, които в момента се разработват от „Фолксваген“
и от други производители. Когато това не е вариант, се препоръчва марката на
биодизела да е с концентрация, не по-висока от 30%, като по този начин цялостният
ефект ще бъде неутралност по отношение на NOx. Освен останалите ползи от
използването на биодизела, тези мерки за безопасност, в комбинация с монтирането на
други технологии за контрол на емисиите от рода на филтри за прахови частици, биха
могли да осигурят по-нататъшни подобрения и от тази гледна точка.
Съществува реална възможност в най-близко бъдеще да се стигне до положение,
при което употребата на биодизел в комбинация с технологии за последваща обработка
на NOx ще доведе до сериозно подобрение на качеството на местния въздух, успоредно
със значителното спестяване на парниковите емисии.
За съжаление, тази възможност в момента се пропуска. Стратегиите на
производителите на оборудване, особено в Германия, понастоящем ограничават
използването на биодизел за най-новите си модели – този проблем е разгледан в Раздел
3.6.

3.2.6 Работа с биодизела
Информацията по-нататък е набавена главно от изданието „Указания относно
манипулирането и използването на биодизел“ (от 2006 г.), публикувано от
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Националната лаборатория за възобновяема енергия (САЩ). То е достатъчно
изчерпателно, затова при нужда от по-подробна информация, нашата препоръка е да се
запознаете с този документ, който е свободно достъпен в интернет.
3.2.6.1 Работа с биодизела при студено време
В сравнение с повечето конвенционални дизелови горива, биодизелът замръзва
при по-високи температури, а това трябва да се отчита при манипулирането или
използването на чист биодизел марка Б100. Чистият биодизел Б100 започва да
помътнява в температурния диапазон между 1°С и 16°C, така че дори и при умерен
климат може да се наложи подгряване на горивопроводите и резервоарите. Щом Б100
започне да се желира, вискозитетът му започва да расте и достига до нива, много повисоки от тези при останалите видове дизелово гориво, а това може да доведе до
повишен напор върху горивните помпи и инжекционните системи. Свойствата при
студено време са най-съществената причина, която мотивира мнозина да използват
смеси с по-ниска концентрация на биодизел.
Ако горивото започне да се желира, то може да запуши филтрите или да стане
прекалено гъсто и да не може да се изпомпва от резервоара до двигателя. За измерване
на течливостта при ниски температури [cold flow properties] на горивата за дизелови
двигатели се използват три вида изпитвания, а именно: температура на помътняване
[cloud point], гранична температура на филтруемост [cold filter plug point (CFPP)] и
точка на втечняване [pour point]. Тези показатели са описани по-подробно по-нататък.
Температура на помътняване: Температурата, при която при постепенното
охлаждане на горивото започват да се наблюдават малки твърди кристали. Това е найконсервативният начин за измерване на течливостта при ниски температури, като поголямата част от горивата могат да се използват без проблеми под температурата на
помътняване и над гранична температура на филтруемост.
Гранична температура на филтруемост (ГТФ): Температурата, при която
кристалите в горивото са достатъчно агломерирани (уедрени), за да причинят
запушване на изпитвателния филтър. Изпитването на ГТФ е по-малко консервативно,
отколкото изпитването на температурата на помътняване, и според някои специалисти
то дава по-добра индикация за работоспособността при ниски температури.
Точка на втечняване: Температурата, при която горивото съдържа толкова
много агломерирани (уедрени) кристали, че на практика представлява гел и няма
никаква течливост. Това измерване е от малка практическа стойност за потребителите,
тъй като горивото ще е запушило филтъра много преди да достигне своята точка на
втечняване. Дистрибуторите и производителите на смеси биодизел, обаче, използват
точката на втечняване като индикатор за това дали горивото може да се изпомпва, дори
и когато то не би било пригодно за използване без подгряване или без предприемане на
други мерки.
Фигура 52: Свойства на МЕМК при студено време
Метод на изпитване

Температура на
помътняване
ASTM D2500

Точка на
втечняване
ASTM D97

Гранична
температура на
филтруемост
IP309

Гориво марка Б100

F

C

F

C

F

C

Метилов естер на соево масло

38

3

25

-4

28

-2
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Метилов естер на рапично масло

26

-3

25

-4

24

-4

Метилов естер на свинска мас

56

13

55

13

52

11

Метилов естер на ядивна
животинска лой

66

19

60

16

58

14

Метилов естер на неядивна
животинска лой

61

16

59

15

50

10

Метилов естер на жълта мас 1

-

-

48

9

52

11

Метилов естер на жълта мас 2

46

8

43

6

34

1

Източник: Указания на НЛВЕ относно манипулирането и използването на биодизел, трето
издание, септември 2006 г.
Забележка: В САЩ „канола“ [canola] е еквивалент на рапица [rapeseed].

Не винаги е възможно свойствата на биодизела да се контролират ефективно с
наличните в момента добавки за течливост при ниски температури [cold flow additives],
какъвто е случаят с някои обикновени дизелови горива или биодизела от рапично
масло. Ефективността на добавки за течливост при ниски температури може да се
промени значително в зависимост от конкретния вид биодизел и от това на каква
предварителна обработка е бил подложен той, а това много наподобява ситуацията,
установена при дизеловото гориво. Добавките за студен поток са използвани много поуспешно при марките с по-малка концентрация на биодизел. По този въпрос можете да
се свържете с някои от големите производители на добавки и да работите директно с
тях.
3.2.6.2 Горивопроводи [Fuel Lines]
Проблем при биодизела е, че той може да окаже неблагоприятно въздействие
върху горивопроводите. Биодизелът може да размекне някои видове гума/каучук.
Повечето нови автомобили не би следвало имат проблеми с това гориво, тъй като в поновите модели не се използват гумени/каучукови елементи, но при по-старите
автомобили (произведени след средата на 90-те години) може да се наложи
модернизиране на горивопроводите. При по-старите автомобили, произведени преди
1993 г., има по-голяма вероятност да има гумени/каучукови уплътнения, семеринги и
т.н., които след известно време работа с марка Б100 ще се окажат повредени. В
повечето случаи, но не винаги, съвременните комплекти за приспособяване за работа
на биодизел или двигателите, произведени след 1993 г., съдържат елементи, направени
от материали, които са съвместими с този вид гориво.
Биодизелът е използван без никакви проблеми и в редица по-стари двигатели, но
тук става дума за евтино и лесно осъществимо приспособяване, което би следвало да се
предприеме, ако има макар и малка степен на несигурност. Ако Вашето налично
оборудване или компоненти на двигателя не са съвместими с марката Б100, те трябва
да бъдат заменени с подходящи такива. Съвместими с Б100 са материалите от рода на
тефлон [Teflon], витон [Viton], флуорирана пластмаса [fluorinated plastics] и найлон
[Nylon].
3.2.6.3 Стабилност на окисление и на температурни въздействия
Стабилността е широкоспектърен термин, но в действителност при горивата тя
се отнася до два основни параметъра: стабилността при дългосрочно съхранение (или
стареенето) и стабилността при по-високи температури и/или налягания, тъй като
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горивото се рециркулира през горивната система на двигателя. При дизеловото гориво
стабилността при дългосрочно съхранение често се нарича стабилност на окисление, а
стабилността на температурни въздействия е възприета като параметър, касаещ
издръжливостта на горивата при по-високите температури в горивната система.
Стареенето и окисляването на биодизела може да доведе до високи киселинни
числа (също: неутрализационни числа) [acid numbers], висок вискозитет, и до
образуване на смоли и утайки, които запушват филтрите. Ако измерените стойности на
киселинното число, вискозитета или седиментацията надвишават пределните
стойности, заложени в стандарта EN 14214, качеството на биодизела излиза извън
спецификацията и не бива да се използва. При биодизел с висока степен на стабилност
на окисление времето за достигане до състояние „извън спецификация“ е по-дълго,
докато при такъв с ниска степен на стабилност на окисление времето на склад докато
той достигне до състояние „извън спецификация“ ще е по-кратко.
Ето някои насоки, които помагат за определяне на онези горива и условия за
съхранение, които осигуряват най-високи нива на стабилност:
o Колко по-висока е степента на ненаситеност, толкова по-вероятно е
горивото да се окислява. По принцип, наситените мастни киселини
(например C16:0 или C18:0) са стабилни. Всеки път, когато степента на
ненаситеност се увеличи (например от C18:1 на C18:2 или C18:3),
стабилността на горивото намалява с коефициент 10. Следователно,
гориво, съставено предимно от мастна киселина С18:3 е 100 пъти понестабилно, отколкото гориво, съставено предимно от мастни киселини с
дължина на веригата С18:1. Точките на ненаситеност (местата на двойните
връзки) в биодизеловата молекула могат да взаимодействат с кислород,
при което се образуват пероксиди, които впоследствие се разпадат до
киселини, утайки и смоли.
o Топлината и слънчевата светлина ускоряват този процес, така че е найдобре през лятото биодизелът да не се съхранява на открито в прозрачни
съдове [totes].
o Някои метали от рода на мед, месинг, бронз, олово, калай и цинк
ускоряват процеса на разграждане. Метал-хелатиращите добавки [metal
chelating additives], които служат за деактивиране на тези метали, могат
да намалят или да премахнат негативното влияние от наличието на тези
метали.
o Задържането на кислорода извън горивото намалява частично или изцяло
окисляването на горивото и увеличава срока му на годност. В търговската
мрежа това се прави с помощта на „азотно одеяло“ [nitrogen blanket],
обвиващо резервоарите за гориво или, ако е в по-малки количества,
биодизелът се съхранява в херметически затворени бидони или по-малки
съдове.
o Антиоксидантите, независимо дали са естествени или под формата на
специална добавка, могат значително да увеличат срока на годност или
стабилността на биодизела.
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3.2.6.4 Съхранение
Чистият биодизел Б100 може да се съхранява без проблем в повечето цистерни,
предназначени за дизелово гориво. Материалите, които са подходящи за резервоарите
за съхранение са алуминий, стомана, флуориран полиетилен, флуориран полипропилен,
тефлон [Teflon®], както и повечето видове стъклопласт.
Месингът, бронзът, медта, оловото, калаят и цинкът могат да ускорят
окисляването на дизеловото гориво и на биодизела, и евентуално да създадат условия
за образуване на неразтворими частици (утайки) или гелове и соли, когато реагират с
някои горивни компоненти. Следва да се избягват оловните спойки и цинковите
обшивки/, както и медните тръби, месинговите регулатори/стабилизатори и медната
арматура. При такъв контакт горивото, или самата арматура, променя цвета си, а
неразтворимите частици (утайки) могат да запушат горивните филтри. Съответното
оборудване следва да бъде заменено с компоненти от неръждаема стомана, въглеродна
стомана или алуминий.
3.2.6.5 Транспортиране
Подобно на обикновения дизел, Б100 трябва да се транспортира по начин, който
не води до замърсяване на околната среда. Дистрибуторите и превозвачите на петролен
дизел препоръчват и използват следните процедури при транспортирането:
o прецизна проверка и/или правилно измиване (удостоверение / сертификат
/ протокол за измиване);
o проверка за остатъци или отлагания от предишно зареждане; по принцип
са приемливи само отлагания от дизелово гориво; без цистерната да е
преминала през процедура на измиване, не бива да се допускат следните
отлагания: от хранителни продукти и сурови растителни масла; от
бензин; от смазочни материали;
o никаква остатъчна вода;
o маркучите и уплътненията да са продухани, почистени и съвместими с
Б100;
o трябва да се определи необходимостта от изолация на корпуса или от
метод за подгряване на съдържанието на авто- или жп цистерната, ако
транспортирането се извършва при студено време.
Независимо от това как е транспортиран биодизелът, той трябва да се съхранява
и обработва чрез процедури, които не позволяват температурата на Б100 или на
марките с по-ниска концентрация на биогенния компонент да падне под температурата
на помътняване. За да сме сигурни, че горивото няма да замръзне при
транспортирането, когато се транспортира Б100, трябва да се отчетат температурата на
помътняване, температурата на самия биодизел, температурата на околната среда,
както и продължителността на транспортирането.
3.2.6.6 Смяна на маслото на двигателя
В момента новите модели автомобили изискват по-рядка смяна на маслото в
сравнение с технологията в миналото. При преминаване към биодизел, обаче, може да
се наложи завръщане към старата практика с по-честа смяна на маслото, което само по
себе си представлява известен недостатък от гледна точка на потребителя или
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ръководителя на автопарк. Обикновено, ако има дадена гаранция за 100% биодизел,
това означава, че стандартният интервал за смяна на маслото на двигателя, както и
интервалът за смяна на масления и горивния филтър, намаляват наполовина.
Причината за това гаранционно условие е, че при дизеловите двигатели известно
количество гориво влиза в контакт с маслото на двигателя чрез буталните пръстени.
При петролния дизел така проникналото гориво се изпарява в зависимост от кривата на
изпаряване [simmering curve] чрез вентилацията. Биодизелът, обаче, се изпарява само
при много високи температури и по тази причина може да попадне в двигателното
масло. Все пак, благодарение на добрите гранични характеристики на смазване на
биодизела се приема, че негативните ефекти от разреждането – т.е. незадоволителното
образуване на смазочен филм – са поне частично отстранени. Експлоатационните
изпитвания в автобусните паркове в Хайнсбург [Heinsburg] и Нойвид [Neuwied],
Германия, както и в Грац, Австрия, дадоха основания да се счита, че не е необходимо
съкращаване наполовина на интервала за смяна на маслото. Изискваните от
автопроизводителите двойно по-кратки интервали за смяна на маслото биха могли да се
избегнат чрез непрекъснат контрол за състоянието на смазочното масло.
3.2.6.7 7 Характеристики на биодизела като разтворител
Благодарение на добрите характеристики на разтворимост на биодизела,
отлаганията в резервоара и в горивните системи на автомобилите, които преди това са
работили с минерален дизел, при преминаване към новото гориво се разтварят. Това от
своя страна води до запушване на горивния филтър, който след известно време ще
трябва да бъде подменен. Тази подмяна може да се предприеме като превантивна мярка
и най-вероятно ще се наложи еднократно.
3.2.6.8 Приспособяване
Приспособяването на автомобила към работа на биодизел е просто и далеч не
толкова скъпо в сравнение с разходите и ресурсите, необходими за пригаждане към
работа на пропан-бутан [LPG] или на метан [CNG]. Както вече бе отбелязано,
биодизелът има свойството да поврежда гумените компоненти на горивната система.
Затова е разумно гумените маркучи и уплътнения в горивната система да се заменят с
такива от витон или друга марка флуоро-еластомер [fluroeslastomer]. За работа с
биодизел са подходящи всички синтетични маркучи и уплътнения, който са устойчиви
на окислени горива [oxygenated fuels], метанол и етанол. Тъй като горивната система на
повечето продавани в Европа дизелови модели е фабрично оборудвана със синтетични
маркучи, уплътнения и семеринги, такава подмяна едва ли ще се наложи.
Повечето производители дават гаранция при условие, че горивото отговаря на
стандарта за дизелово гориво EN 590. При чистия 100% биодизел обаче, това не е
възможно. Неговата точка на запалване [flashpoint] е много по-висока и, тъй като
представлява еднородно химическо вещество, той има само една точка на дестилация
[distilling point], за разлика от петролния дизел, който има три диапазона, тъй като
представлява смес от различни въглеводороди. Освен това, цетановото число на
биодизела е около 51, а на петролния дизел – 49,5. Най-вероятно, проблемите с
гаранциите по отношение на технологиите за контрол на емисиите ще трябва да се
решават по същия начин, както тези с гаранциите за самите автомобили. Проблемът с
гаранциите е разгледан по-подробно в Раздел 3.6.1, но потребителят на биодизел следва
да е наясно, че за момента гаранцията може да се анулира при използването на каквото
и да било гориво, различно от горивата, отговарящи на стандарт EN 590. В най-добрия
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случай препоръката е да се поддържат контакти със съответните производители, тъй
като техните гаранционни политики се променят всяка година.
Независимо от очертаните проблеми, обаче, потребителите, които сериозно
обмислят преминаване към алтернативно гориво, следва да имат предвид следните
реални предимства, които носи преминаването към биодизел:
o Относителните разходи за приспособяване на съществуващ автопарк за
работа с различни марки биодизел са много по-ниски от тези за
приспособяване към всяко друго алтернативно гориво. Биодизелът може
да се дистрибутира чрез наличната обслужваща инфраструктура; не е
необходимо никакво ново оборудване и обикновено не се налага
специално преоборудване на автомобилите.
o Той може да се добавя във всякакво процентно съотношение към
петролния дизел, било то в резервоара за съхранение, или в самия
автомобил.
o Биодизелът има по-добри
необходимостта от сяра.

смазочни

качества,

което

премахва

o Биодизелът е безопасно биоразградим и причинява малко или никакво
замърсяване при разливане. Той е биологично по-лесно разлагащ се от
захарта и по-малко отровен от готварската сол.
o Биодизелът работи добре с новите технологични достижения в
автомобилостроенето, а именно каталитичните преобразуватели,
филтрите за прахови частици и рециркулацията на отработилите газове
(макар че те може да не попадат в обхвата на гаранцията).
o Биодизелът носи и стратегически ползи: заместването на петролния дизел
с метилови естери на растителни масла и животински мазнини допринася
за сигурността на снабдяването с гориво.
o Емисиите са значително по-ниски (вж. Раздел 4.2.1).
Допълнителна информация можете да намерите в „Указания относно
манипулирането и използването на биодизел“ – издание на НЛВЕ, достъпно в Интернет
на следния адрес: http://www.nrel.gov/vehiclesandfuels/npbf/pdfs/40555.pdf.

3.3 Европейски пазар на биодизел
В общоевропейски контекст, през последните 5 години биогоривата добиват все
по-голяма популярност. Това се дължи главно на целенасочената стратегия на
Европейската комисия за разрешаване не само на проблемите, свързани с енергийната
сигурност, но и на тези с емисиите на парникови газове от транспорта. През май 2003 г.
влезе в сила директивата на ЕС за биогоривата, която изисква от държавите-членки да
заложат индикативни цели за продажбите на биогорива за периода от 2005 г. до 2010 г.
Директивата задава на държавите-членки „референтни стойности“, които те трябва да
вземат под внимание при определянето на националните си индикативни цели за, а
именно 2%, изчислена на базата на енергийното съдържание на всички видове бензин и
дизел за транспортни цели, пуснати на пазара до края на 2005 г., и съответно 5,75%,
изчислена на базата на енергийното съдържание на всички видове бензин и дизел за
транспортни цели, пуснати на пазара до края на 2010 г. Впоследствие Комисията
предприе и допълнителни мерки, като например разработването на Плана за действие
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относно биомасите от декември 2005 г., Стратегията за биогоривата от февруари 2006 г.
и Зелената книга за енергията [Energy Green Paper] от март 2006 г.
Стратегията на ЕС за биогоривата си поставя три
(http://europa.eu.int/comm/agriculture/biomass/comm2006_34_en.pdf):

основни

цели

 да продължи да насърчава биогоривата в ЕС и в развиващите се страни, да
гарантира, че тяхното производство и употреба в глобален мащаб имат
положително въздействие върху околната среда, и че те допринасят за
постигането на целите на Лисабонската стратегия, като се отчитат
съображенията за конкурентоспособността;
 да се предприеме подготовка за масово използване на биогорива, като се
подобри тяхната конкурентоспособност от ценова гледна точка чрез
оптимизирано отглеждане на специално предназначени за тази цел
земеделски култури като изходни суровини, изследвания в областта на
„второто поколение“ биогорива и подкрепа за навлизане на пазара чрез
разширяване на мащабите на демонстрационните инициативи и премахване
на нетехническите бариери;
 да се проучат възможностите за развиващите се страни – включително
засегнатите от реформата на ЕС в режима на захарта – за производството на
биогорива и изходни суровини за тях, и да се определи ролята, която ЕС
може да играе в подкрепата за развитието на устойчиво производство на
биогорива.
Съвсем наскоро, в своя доклад „Енергийна политика за Европа” [„Energy Policy
for Europe“ report], представен пред Европейския съвет и Парламента на 10 януари
2007 г., Комисията на ЕС подчертава належащата необходимост от действия и
ключовите аспекти за улесняване хармонизирането на бъдещата европейска енергийна
политика, което е предпоставка за изпълнение на задълженията във връзка с опазването
на климата. Комисията възнамерява да постигне това чрез значително укрепване на
вътрешния енергиен пазар на ЕС-27, и в частност на енергийната ефективност, чрез
създаването на целенасочени политически и регулаторни рамки. В доклада си
Комисията обръща внимание и на икономическите последици, използвайки като
пример динамиката в цените на нефта. Предвид цената на нефта, която в момента е над
100 щ.д. за барел, съвсем разбираеми са плановете на Европейската комисия да
ограничи това изтичане на валута.
Въпреки добрите намерения на Европейската комисия и ползите, които могат да
донесат биогоривата, предложените промени в комплекса от използвани в момента
горива бяха посрещнати със скептицизъм, неохота и дори станаха обект на злонамерена
клеветническа кампания, целяща да дискредитира присъщата жизнеспособност и
устойчивост на индустрията за производство на биогорива (вж. Раздел 4), която за
жалост постигна целите си пред много екологични лобистки групи.
Тези реакции имаха идеята да покажат, че предложеното навлизане на
биогоривата на европейския пазар е далеч от своя потенциал. Независимо от това,
въпреки неговите яростни противници, отрасълът за производство на биогорива в
много европейски държави непрекъснато се разраства и правителствата им се опитват
да намерят най-добрия начин за стимулиране на пазара.
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Фигура 53: Дял на биогоривата в държавите-членки през периода 2003 г. – 2005 г. и
национални целеви показатели за 2005 г.

Източник: COM (2006) 845 окончателен, национални доклади [COM (2006) 845 final, national
reports].

Друга много зловредна ситуация в момента е дисбалансът при субсидиите за
биогоривата в ЕС и в САЩ.
Търговските дружества в САЩ имат възможност да претендират за субсидии в
размер на 1 щ.д. за галон биодизел, ако биогоривото се смесва с дизел в концентрация
1%. Тази форма на субсидиране създава благоприятни условия за износ на значителни
количества, от порядъка на 30 000 до 70 000 тона месечно, в ЕС, и най-вече в Германия,
което допълнително засилва вече съществуващия ценови натиск. По този повод Съюзът
за насърчаване производството на маслодайни и протеинови растения (СНПМПР)
[Union for Promoting Oil and Protein Plants (UFOP)] сезира за тази отявлена
злоупотреба със субсидии не само Федералното правителство, но и Комисията на ЕС, и
в рамките на своите правомощия информира за проблема съответните търговски
асоциации, като например Американската асоциация за соята (ААС) [American Soybean
Association (ASA)] и Националния съвет по биодизел (НСБ) [National Biodiesel Board
(NBB)]. Проблемът явно е бил взет под внимание от Конгреса и Сената и в резултат на
това предстоят законодателни промени, чрез които тази форма на данъчен кредит ще се
ползва само за биодизел за битови нужди.
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Фигура 54: Производствен капацитет за биодизел в Европейския съюз

Източник: Съюз за насърчаване производството на маслодайни и протеинови растения
(СНПМПР) [Union for Promoting Oil and Protein Plants (UFOP)]

3.4 Национални пазари
Двата изключително важни фактора, които оказват влияние върху пазара на
биодизел във всяка държава са: законодателният режим, и най-вече нормативната
уредба във връзка с данъчното облагане, заедно с валидността на гаранциите за
автомобилите. Въпреки че една общоевропейска хармонизация, както на данъчното
законодателство, така и на регулациите по отношение на валидността на гаранциите, би
спомогнала много за развитието на отрасъла, за момента този въпрос стои открит.
Всяка държава има свое специфично законодателство и данъчен режим за всички
горива, включително за биогоривата, а производителите на автомобили прилагат
„двойни стандарти“ спрямо валидността на гаранциите в различните държави.

3.4.1 ГЕРМАНИЯ
В продължение на над десет години лидер в областта на биодизела е Германия
със своя активен подход и благоприятен данъчен режим. През 2004 г. в немски
бензиностанции са продадени приблизително 476 млн. литра, с 32% повече в сравнение
с предходната година. Това е достатъчно, за да задоволи годишните потребности на
приблизително 300 000 автомобила. Биодизел се продава свободно в 1 900
бензиностанции из цялата територия на Германия, което означава, че в определени
райони вече няма неудобства при използването на биодизела както чисто гориво.
Забележителен е фактът, че в края на 2006 г., при общо продажби от
3,1 млн. тона, над 10% от консумацията на дизеловото гориво в Германия е под
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формата на биодизел или растително масло. Следователно, от гледна точка на пазара на
дизелови горива, до 2006 г. Германия вече е изпълнила количествения целеви
показател, определен за 2020 година.
По принцип, движеща сила за останалата част от Европа в отрасъла за
производство на биодизел е Германия, а случващото се там неминуемо ще се отрази на
бъдещето на този бранш в цяла Европа.
Все пак, флагманският кораб на европейската биодизел-индустрия не се е
разминал и с бурните морета. Непрекъснатият ръст на отрасъла е затруднен основно от
смяната в позицията на производителите на автомобили, като например „Фолксваген“,
по въпроса с гаранциите.
Компаниите в състава на „Фолксваген Груп“ [Volkswagen Group] („Фолксваген“
[VW], „Ауди“ [Audi], „СЕАТ“ [SEAT] и „Шкода“ [Skoda]) спират да дават гаранции за
работа на биодизел след внедряването на саморегенериращите се филтри за прахови
частици [self-regenerating particle filters] и двигателите, отговарящи на стандарта за
емисии ЕВРО 4. В резултат на това най-вероятно през следващите няколко години
потенциалната клиентела за частни автомобили ще намалее. Спадащият оборот на
бензиностанциите ще доведе съответно и до намаляване на техния брой.
Немските производители на автомобили, които в миналото бяха
благоразположени към отрасъла за производство на биогорива, в момента са
препречили пътя му.
Тези събития, заедно с новото законодателство, променят посоката на развитие
на германската биодизел-индустрия.
3.4.1.1 Законодателство и данъчен режим
Считано от 1 януари 2007 г. законът за енергийните данъци в Германия е
променен в съответствие с приетия по същото време закон за квотите за биогорива. В
момента, за ползване на данъчни облекчения и за отчитане на ангажименти във връзка
с квотите едно от основните условия е биогоривото да съответства на стандарт
EN 14214 за биогоривата.
Вследствие на това пазарът на МЕМК в Германия се променя – докато в
миналото се е ползвал главно чист биодизел марка Б100, в момента пазарът се
преориентира към марки с по-ниска концентрация на биогенния компонент.
Съюзът за насърчаване производството на маслодайни и протеинови растения не
подкрепя задължителното смесване на горивото. Становището на Съюза е, че
продажбата на чисто гориво създава условия за по-големи маржове на печалбата и
оказва съществено влияние върху оборота, а оттам и върху жизнеспособността на
отрасъла в бъдеще. В крайна сметка, най-малко 50% от производството на биодизел,
без да броим вноса, трябва да се продават чрез бензиностанции и оператори на
автопаркове.
Независимо от това, на 1 януари 2007 г. влезе в сила Законът за квотите за
биогорива. Вследствие на това се наблюдава показаният на Фигура 55 ефект на
постепенно намаляване на данъчните облекчения за биодизела и растителните масла.
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Фигура 55: Закон за квотите за биогорива в Германия

Година

Квота общо

Квота дизел

Квота бензин

Квотата за
дизел се
отнася и за
следващите
години
Квотата за
бензин се
отнася и за
следващите
години

Облагане на смеси с пълна данъчна ставка / изпълнена квота до 47
евроцента /литър (дизел ) и 65 евроцента /литър (бензин): санкции –
съответно до 60 евроцента /литър и 90 евроцента /литър

По-обещаващ пазар обаче, представлява секторът на лекотоварните автомобили.
Но и при него основният нерешен въпрос остава валидността на гаранциите, давани от
производителите на автомобили и на оборудване.
Компаниите „Даймлер Крайслер“ [DaimlerChysler], „МАН“ [MAN] и „ИВЕКО“
[IVECO] дават гаранции за двигателите на лекотоварните автомобили, отговарящи на
ЕВРО 4 и ЕВРО 5. Нещо повече, за да даде възможност за използване на биодизел,
„Даймлер Крайслер“ предлага и допълнително оборудване (по-голяма маслена вана [oil
sump], отделно подаване на гориво към спомагателната система за подгряване). В
основата на тази маркетингова политика стоят различни фактори, като една от
основните причини е натискът от страна на клиентите с товарни автомобили. Тези
събития дават основания да се направи извода, че независимо от заплахата, пред която
е изправен пазарът сред частните автомобили в Германия, в средносрочен план чистият
биодизел Б100 може да остане най-важното алтернативно гориво при лекотоварните
автомобили.

3.4.2 Испания
От практически несъществуващ, в момента в Испания вносът на биодизел от
САЩ достига до над 150 000 тона, които вече са „обсебили“ половината от испанския
пазар (по данни на испанското Сдружение на производителите на възобновяема
енергия (СПВЕ) [La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)]). Това
предизвиква рязък и почти внезапен спад в испанската биодизел-индустрия. Голяма
част от общо 22-те инсталации за биодизел в Испания, с общ производствен капацитет
800 000 тона са затворени или работят при минимални производствени показатели.
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Рухването на отрасъла „изяжда“ и над 200 млн. € вложения в тази индустрия, голяма
част от които са направени с публични средства.
Проблемът е, че конкурентоспособността на производителите в ЕС се подкопава
от субсидиите, предлагани от правителството на САЩ за производството на биогорива,
които на практика се продават доста под себестойността си – по 750 € за тон, като се
има предвид, че себестойността им е около 850 €. Очевидно, испанските производители
просто не са в състояние да се конкурират с американските в резултат на този
„фискален дъмпинг“ (Източник: www.energias-renovables.com).
В процес на приемане е проект на законодателен акт, който предвижда
изискване към петролните компании да подават документи за административно
сертифициране на количествата биогорива, отчетени от тях като продажби
(компетентна за издаване на тези сертификати ще бъде Националната енергийна
комисия [La Comisión Nacional de Energía], която ще издава по един сертификат за
всеки доказано продаден еквивалентен тон). При липса на сертификати, и без с това да
се засягат санкциите, компаниите трябва да заплащат глоба (по 274 € за всеки липсващ
сертификат за дизелови горива и по 437 € за всеки липсващ сертификат за бензини).
Реализираните приходи ще се разпределят ежегодно между онези компании, които
имат излишни сертификати, като по този начин администрацията има намерение да
стимулира пазара на сертификати.
Задължително смесване (блендване): проценти на енергийна база
2008 г.:

1,9% – индикативен показател;

2009 г.:

3,4% – задължителен показател;

2010 г.:

5,83% – задължителен показател.

Данъчна ваканция:
100% съгласно Закон №38/1992 в сектора на горивата. Освен това, горивата
трябва да отговарят на изискванията на стандарт EN 14214, както този стандарт е
транспониран в националното законодателство чрез нормативните актове
РД 177/2003 г. [RD 177/2003] и РД 61/2006 г. [RD 61/2006].

3.4.3 Холандия
В Холандия чистият биодизел Б100 се използва главно в тежкотоварните
камиони и автобуси и в по-старите модели леки автомобили, отговарящи на стандарта
за емисиите ЕВРО 3. Марката Б30 се допуска при определени условия и за някои
модели леки автомобили от марките „Пежо“ [Peugeot] и „Рено“ [Renault].
В момента има 8 обществени бензиностанции, в които се продава Б100.
В страната има изискване за годишен оборот (обемите, продадени на местния
пазар, с включен акциз). Има възможност квотата да се отчита изцяло в Холандия, дори
ако продукцията отива за износ в друга държава. Система за търгуване: страните могат
да търгуват с недостиг или излишък, за да изпълнят задължението си. Към 1 януари
2008 г.: въвеждане на система за изкупуване. Плащане на изкупната цена (като
санкция), когато задължението не може да бъде изпълнено при разумни условия
(например, недостиг на биокомпонент или силно увеличение на цените).
Задължително смесване (блендване): проценти на енергийна база
2007 г.:

2% (енергийна база);
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2008 г.:

3,25%;

2009 г.:

4,5%;

2010 г.:

5,75%.

Данъчна ваканция:
В Холандия няма данъчна ваканция.

3.4.4 Обединено кралство
Обединеното кралство също претендира, че е потърпевша страна от
американските политики в областта на биодизела. През април 2008 г. една от водещите
компании-производители на биодизел в Обединеното кралство, „Ди Уан“ [D1 Oils plc],
съобщи, че затваря новопостроените си рафинерии и съкращава всички свои
служители, тъй като не може да се конкурира срещу евтиния внос от САЩ.
В Обединеното кралство е въведена „квота за възобновяеми горива“ [Renewable
Fuels Obligation], което се осъществява посредством издаване на един сертификат за
всеки литър продадено биогориво. От 2010 г. нататък сертификатите ще се издават въз
основа на съответстващите им спестени емисии на парникови газове. След 2010 г.
сертификатите ще се присъждат, само ако горивата отговарят на определени стандарти
за устойчивост.
Задължително смесване (блендване):
2008 г.:

2,5%;

2009 г.:

3,75%;

2010 г.:

5%.

След 2010 г. нивото се увеличава над 5%.
Данъчна ваканция:
До 2010 г. е гарантирана диференцирана данъчна ставка (20 пенса за литър
[ppl]).
Налице е също така и изкупна цена (санкция) за „квотата за възобновяеми
горива“ (задължително блендване) в размер на 15 пенса за литър [ppl]. За количествата
над квотата общата диференцирана ставка (диференцираната данъчна ставка +
изкупната цена) намалява от 35 пенса на литър [ppl] на 30 пенса на литър [ppl]
(вероятно е да има намаляване на диференцираната данъчна ставка).

3.4.5 Португалия
Задължително смесване (блендване):
Португалското правителство е определило за биогоривата индикативен целеви
показател от 10% до 2010 г. Тази цел все още не е регламентирана в португалското
законодателство, a само утвърдена от министър-председателя.
Данъчна ваканция:
Малките производители (с капацитет под 3 000 тона) не са длъжни да плащат
данък „петролни продукти“ [Petrol Products Tax]. Този данък е задължителен за всички
останали производители (размерът му е 364,41 € за всеки 1 000 литра биодизел).
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Има и друг закон, който засяга употребата на биодизел и е в противоречие с
казаното по-горе. В него е регламентирано, че не може да се продава марка с над 5%
добавки, без биодизелът да е визиран конкретно, но все пак тази разпоредба оказва
влияние и върху него. Докато този закон не бъде променен, биодизелът се разглежда
като добавка и затова бензиностанциите не могат да смесват горивото за получаване на
марки с концентрация над 5%.

3.4.6 Италия
Задължително смесване (блендване):
По отношение на марките дизел-биодизел няма задължителен или прекалено
амбициозен целеви показател – приет е единствено индикативния показател,
произтичащ от Директивата на ЕС за биогоривата (5,75%).
Данъчна ваканция:
20% отстъпка от акциза за разлика от пълен данък за обикновеното дизелово
гориво. Не се прилагат специални условия/ограничения.

3.4.7 Унгария
От септември 2006 г. е разрешено обикновеният дизел да съдържа до 5%
биогенен компонент. Допуска се внос, но не и смесване (блендване).
Задължително смесване (блендване):
Няма изискване, но от 2007 г. действат данъчни тежести за горивата без
биогенни компоненти.
Данъчна ваканция:
100%, но унгарската национална компания за нефт и газ „МОЛ“ [MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt.] е единственият клиент за унгарското производство на биодизел,
тъй като тя е единствената петролна компания, която има рафинерии в Унгария (за да
се ползва данъчно облекчение, биодизелът трябва да бъде смесван с конвенционално
дизелово гориво).
Поради действащата система за данъчно облагане, независимата продажба е
много трудна, а това сериозно затруднява развитието на пазара.

3.4.8 България
В своята Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на
биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г. (приета през ноември 2007 г.) България
е утвърдила количествени целеви показатели за дела на биодизела в крайното
потребление на енергия за транспорт.
Задължителни целеви показатели:
2008 г.:

1,5%;

2009 г.:

2,7%;

2010 г.:

4,4%;

2015 г.:

6,3%;
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2020 г.:

8,0%.

Данъчна ваканция:
Законът за акцизите (от 13 април 2007 г.) гласи, че биодизелът не се облага с
акциз. За минералния дизел акцизът е 535 лв. (около 274 €) на 1 000 литра.

3.4.9 Румъния
Няма данни.

3.4.10 Норвегия
Задължително смесване (блендване):
Няма изискване, но Норвегия е възприела целевите показатели на ЕС, а именно:
2% биогорива през 2007 г. и 5,75% през 2010 г.
Данъчна ваканция:
Биодизелът се облага с 3 норвежки крони [NOK] на литър, а дизеловото гориво –
с 3,54 норвежки крони [NOK] на литър (включен е данъка за CO2), като и двете суми са
с ДДС.
Фигура 56: Обзорна таблица на законодателството, касаещо биодизела в страните
извън обхвата на проекта „БиоДиНет“
Държава

Данъчна
ваканция

Задължително
смесване
(блендване)

Коментари

Австрия

100%

2005
2,5%
2007
4,3%
2008
5,75%
(енергийно
съдържание)

Комбинирана квота за бензин и дизел, а не
самостоятелни квоти. Данъчни облекчения
само ако делът на биогенния компонент е в
рамките на плана за смесване (блендване),
в противен случай данъчните облекчения
не важат.

Белгия

14,2 €/м³ (ако
4,29% са
МЕМК)

2006
2010

3,37%
5,75%

Данъчните облекчения в Белгия са
приложими само когато биокомпонентът
се закупува от указани от държавата
компании и е ограничен до предварително
определената максимална квота. Общите
акцизни налози са завишени със сходни
проценти, за да се гарантира неутрална (от
гледна точка на данъчните приходи в
бюджета) работа на белгийското
правителство.

2007
2010

0,9%
5,75%

Нормативен акт от април 2007 г. Ако
доставчикът не е изпълнил ангажимента,
през 2008 г. той е длъжен да пусне на
пазара задължителното за 2008 г.
количество плюс количеството, което не е
реализирал през 2007 г.

Хърватска

Чехия

100% за Б100,
валидна само
до края на
2007 г. (не се
отнася за смеси

2007
2%
2009
4,5%
(обем)

Планирано е подновяване на 100% данъчни
облекчения (данък = 0) за 100% чист
биогенен продукт (зависи от това дали ще
бъде получено одобрение от ЕК). Всички
задължения са определени със Закона за
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(блендове))
Естония

100%

Франция

2005
15

2006

33 €/hl
25 €/hl

замърсяването на въздуха №86/2002 г.
2008
2010
2015

5,75%
7%
10%

Ирландия

100%

Литва

100%

Люксембург

n.s.

Полша

n.s.

Словакия

100% при
марки с
концентрация
до 5%

Продажба на
всеки литър с
5% обемно
съдържание
2007
4,5%

Словения

0

3-4% (в
действителност
няма) / 5%

Швеция

100%

Швейцария

0

От 1 януари
2007 г. има
задължение за
2% (енергия)
Данъкът предстои да бъде определен в
края на годината.

Обем

В обозримото бъдеще няма да има
свободнопродаваеми обекти за
производство на биодизел. Допускат се
пилотни производствени обекти с
капацитет до 5 000 мегатона годишно, но
само със специално разрешение, като
общият капацитет на тези обекти е
ограничен до 15 000 мегатона годишно.
Вече има две пилотни производствени
инсталации, но към момента все още не
съществува действащо производство
поради липса на инвеститори.

3.5 Потенциал на местните пазари
Без съмнение, жизнеспособността на местните пазари в държавите-членки
зависи от съответната правна рамка, действаща в страната, и от текущата позиция на
производителите на автомобили по въпроса с гаранциите.
Оценката на Вашия местен пазар ще зависи и от други фактори, както и от
националния контекст, в който е предложен проектът за производство на биодизел.
За целите на Вашия местен проект за биодизел, този вид проучване ще бъде
необходимо приложение към бизнес плана, за да се оцени правилно потенциалният
пазар на бизнеса с този вид гориво.

15

Бел прев.: 1 hl (1 хектолитър [hectolitre]) = 100 литра.
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Именно такъв тип научни изследвания са извършени в рамките на проекта
„ПроБио“ по програма „Интелигентна енергия за Европа“, представен като пример в
настоящия наръчник. Що се касае за устойчивото производство на биодизел на местно
равнище, той има много допирни точки с проекта „БиоДиНет“. Проектът „ПроБио“
разглежда главно производството на биодизел от маслодайни култури, отглеждани на
местно равнище, а не от ИГО, което е предмет на проекта „БиоДиНет“. За да се оцени
употребата на горивата за автомобили от тези два източника, обаче, се ползват много
сходни методологии и именно поради тази причина бе счетено за уместно
споменаването на този проект в тази част на наръчника. Повече информация можете да
намерите на адрес: http://www.probio-project.com/

3.5.1 Проектът „ПроБио“
Общият брой на моторните превозни средства, използвани за транспорт в
провинция Бургос (през 2005 г.) е показан на Фигура 57. Подобен тип информация
следва да е на разположение на регионално равнище при местните органи на властта
във Вашето населено място.
Фигура 57: Моторни превозни средства в провинция Бургос (2005 г.)
Камиони с
платформи
и
микробуси
34 785

Автобуси

451

Автомобили

163 303

Мотоциклети

8 018

Индустриални
трактори

Други
моторни
превозни
средства

3 091

8 951

ОБЩО

218 599

Данните при проекта „ПроБио“ са получени от различните дистрибутори на
биодизел в провинцията и въз основа на тях става възможно да се изготви статистиката,
показана на Фигура 58.
Впоследствие въз основа на тях се изчислява нормата на използване на
биодизела (за 2006 г.). За разглеждания период тя достига до 0,32%, което е малко под
индикативния целеви показател за Испания, определен на 1,9% към 2007 г. Биодизелът
се използва главно в следните групи моторни превозни средства:
o общинския автопарк на град Бургос: обществен транспорт (автобуси),
микробуси и други общински товарно-транспортни автомобили; това е
една от мерките, осъществени от градския общински съвет по Програма
„СИВИТАС“ [CIVITAS Program] (за устойчив транспорт и мобилност).
o камионите с платформи и тежкотоварните автомобили на някои фирми в
строителството, транспорта и благоустройството; използването на
биогорива се цени високо от местните Системи за управление на
околната среда.
o няколко частни автомобила чрез бензиностанциите, където се продава
биодизел.
Фигура 58: Потребление на биодизел в Бургос за 2006 г.
Вид гориво
Дизелово гориво (ДГ)
[Gasóleo de automoción (GOA)] 4,5%
12%

Литри гориво

Литри биодизел

60 387 294

287 428

3 596 565

431 588
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Вид гориво

Литри гориво

Литри биодизел

20%

3 147 762

629 552

30%

455 312

136 594

100%

116 491

116 491

1 601 653

Общо:
Общо потребление на дизелово гориво в транспорта
Норма на използване на биодизел през 2006 г. в
провинция Бургос

501 994 118

0,32%

В съответните райони, обхванати от проекта „ПроБио“ броят на регистрираните
моторни превозни средства е различен, което води и до различно потребление на
конвенционални горива за транспорт, съответно на биодизел. На Фигура 59 е
представено потреблението на дизелово гориво и биодизел в съответните региони и
нормата на използване на биодизела спрямо общото потребление на дизелово гориво в
районите, обхванати от проекта „ПроБио“.
Фигура 59: Норма на използване на биодизел в Бургос
Общо потребление
на дизелово гориво
в литри

Потребление на
биодизел в литри

Норма на
използване на
биодизел

Бургос

501 944 118

1 601 653

0,32%

Авила

152 832 052

315 385

0,21%

Уелва

418 754 012

9 092 762

2,17%

31 296 155

350 000

1,12%

442 857 143*

13 285 714

3,00%

Помурие
Абруцо

* Данните се отнасят за потреблението на дизелово гориво от лични автомобили.

Очевидно, понастоящем пазарите на биодизел в съответните региони са
различни, та дори и в пределите на една и съща държава. Проектът „ПроБио“ намира
някои обяснения за тези разлики, както следва:
o Законодателството в Италия принуждава производителите на дизелово
гориво да смесват своите продукти с биодизел в концентрация 3% и
затова нормата на използване в Абруцо е най-голяма. Този висок процент
не е пряко свързан с наличието на голям брой „био-бензиностанции“
(всъщност там няма такива), нито с по-висока обществена
информираност относно биогоривата. Във всеки случай, този процент ще
продължи бъде 3%, докато италианското законодателство не се промени.
o Високата норма на използване, установена в провинция Уелва (Испания),
в размер на 2,13%, би могла да се дължи на наличието в момента на
интензивно земеделие там, което създава условия и за увеличаване на
потреблението на транспортни горива. Това, заедно с повишаването на
информираността на гражданите (Андалусия е испанският регион с найвисоки нива на потребление на биодизел и най-голям брой „биобензиностанции“) означава и по-висока норма на използване на биодизел,
отколкото в други провинции на Испания. Нещо повече, в процес на
изграждане са две нови инсталации за производство на биодизел и тези
компании също полагат усилия за популяризиране на по-интензивното
потреблението на биодизел сред гражданите.
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o В случаите на Помурие, Бургос и Авила, нормите на използване са пониски, което е в синхрон и с ниските понастоящем национални проценти
в средиземноморските страни.

3.5.2 Проучване на местния пазар
Казусите в един от разделите по-нататък (Раздел 3.8) дават основание да се каже,
че местните пазари, които са най-вероятният канал за реализация на продукцията от
локализирано производство на МЕИГО, обхващат средни по големина транспортни
автопаркове с 50-100 моторни превозни средства. Те могат да бъдат общински
автопаркове с леки автомобили и малки платформени камиони, автопаркове за
сметосъбиране, автобуси, както и фирми за автомобили под наем.
Не бива да се забравя, че тук става дума за нов и бързо променящ се пазар. На
европейско, а в някои случаи – и на национално ниво, има много силни движещи сили
от законодателен характер. Проблемите произтичат от некоректното прилагане на
законодателството, рестриктивните позиции на производителите на автомобили и
оборудване по въпроса с гаранциите, и евтиния субсидиран внос. Обществените
нагласи също играят определена роля при предопределянето на пазарния потенциал,
въпреки че те реално не са фактор, който подлежи на количествено определяне.
Механизмите за подкрепа с цел преодоляване на настоящата враждебна обстановка,
които могат да повлияят върху разпространението на горивото на съответния местния
пазар, са разгледани по-подробно в Раздел 4.
В този смисъл, всеки конкретен район има свои уникални, характерни само за
него особености, които биха могли да създадат благоприятни условия за развитие или
да ограничат потенциалния пазар на биодизел и, по тази причина, за всеки конкретен
случай следва да се извършват отделни проучвания.
За тази цел е изготвен описаният по-нататък списък от параметри като помощен
инструмент при оценяването на потенциалния местен пазар на биодизел във Вашия
регион.
3.5.2.1 Информация във връзка с „изходния сценарий“
o Брой на дизеловите моторни превозни средства в региона.
o Количество на дизеловото гориво, консумирано в региона.
o Количество на биодизела, консумиран в региона.
o Автопаркове на местната администрация. Структура и използвано
гориво.
o Автопаркове на местния обществен транспорт. Структура и използвано
гориво.
o Брой на обществените бензиностанции в региона.
3.5.2.2 Потенциални движещи сили
o Задължителни национални целеви показатели.
o Задължителни национални изисквания за смесване (блендване).
o Данъчни ваканции и други финансови стимули.
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3.5.2.3 Потенциални бариери
o Гаранции: ситуацията в съответната държава – кои производители дават
гаранции за марки с висока концентрация на биодизел и за кои модели.
o Количество биодизел от внос.
o Цена на вносния биодизел.
За да получите този вид информация, следва да се свържете със следните
ведомства и организации във Вашата страна или населено място:
o Национален статистически институт;
o министерство на промишлеността;
o министерство на транспорта;
o областна администрация;
o регионална енергийна агенция;
o местна администрация;
o местна енергийна агенция;
o дистрибутори на биодизел;
o производители на биодизел;
o сдружения на обществени бензиностанции.

3.6 Работа с производителите на автомобили
3.6.1 Гаранции
Производителите на оригинално оборудване (ПОО) [Original Equipment
Manufactruers (OEMs)] дават гаранции за материалите и изработката на своите
продукти. Но тези гаранции не покриват щети, причинени от външни фактори, какъвто
например се явява горивото. Това означава, че, ако двигател, работещ на биодизел, се
повреди по причини, несвързани с употребата на биогоривото, тази повреда би
трябвало да е включена в гаранцията на ПОО. Законът забранява анулирането на
гаранция просто заради използването на биодизел като гориво, но залага хипотезата, че
повредата трябва да се дължи именно на него. Ако, обаче, двигател се повреди по
причини, дължащи се на биодизела или друг външен фактор, като например
некачествено дизелово гориво, тази повреда няма да бъде покрита от гаранцията на
ПОО.
В миналото гаранциите при употреба на биодизел не представляваха толкова
сериозен проблем, колкото са днес. Основната причина за това е позицията на немските
производители на автомобили, най-вече на корпорацията „Фолксваген Груп“. След
1996 г. корпоративната група „Фолксваген“ даваше гаранции за почти всички свои
нови дизелови модели при зареждане с биодизел. Това включваше не само моделите на
„Фолксваген“, но и онези под търговските марки „Ауди“, „СЕАТ“ и „Шкода“. Това
беше реално насърчаване на разпространението на биодизел в Германия, и макар че
информацията относно гаранциите в други части на Европа беше непълна, позицията
на „Фолксваген” имаше много позитивен ефект върху европейския пазар на биогорива.
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След въвеждането на двигателите, отговарящи на стандарта за емисии ЕВРО 4,
обаче, „Фолксваген Груп“ оттегли принципното си съгласие да дава такива гаранции.
Причината бе едно решение на компаниите в състава на „Фолксваген Груп“
(„Фолксваген“, „Ауди“, „СЕАТ“ и „Шкода“) да предлагат двигателите по ЕВРО 4 в
комбинация със системи със саморегенериращи се филтри за прахови частици.
Избраната от тях система е несъвместима с биодизела заради отложения момент на
впръскване на гориво и самото естество на биодизела, чието разпрашаване причинява
недопустимо разреждане на маслото в двигателя. Водещият производител на дизелови
инжекционни помпи „Бош“ [Bosch], от своя страна, също не дава гаранции при
зареждане с биодизел. Тези обстоятелства имаха своето неминуемо отражение върху
автомобилната индустрия като цяло. Други производители, които в началото,
благодарение на конкурентния натиск, бяха принудени да „тръгнат след кервана“, сега
вече можеха да „му отпуснат края“, давайки си сметка, че гаранциите за работа на
биодизел вече няма да са фактор, предопределящ избора на потребителите между
автомобилите на „Фолксваген“ и техните. В резултат на този обрат в политиката,
пазарният сегмент на леките автомобили най-вероятно постепенно ще изгуби своята
значимост поради липсата на гаранции за работа с биодизел.
Въпреки, че разполагаха с достатъчно години да се подготвят за
разпространението на биогоривата, производителите не счетоха съвместимостта на
своята продукция с биодизела за съществена част от проектирането на двигателите и
самите автомобили. По принцип, нещата са сведени до това дали даден вече
произведен двигател, предназначен изцяло за работа с петролен дизел, може да бъде
адаптиран за ползване на някои марки биодизел, без това да повлияе на ефективността
на работата му. Това, обаче, не е най-правилният подход. Вместо да се прилага
последващ подход, много по-добре би било да се възприеме една априори стратегия,
при която всички съвременни дизелови двигатели да са специално проектирани за
оптимална работа с широка гама от горива. Тази идея далеч не е в сферата на
въображението предвид появата на технологиите за електронен контрол. Въпреки това,
в момента не са налице икономически и законодателни движещи сили, които могат да
превърнат тази идея в реалност. Нещо повече, в отрасъла има единомислие, че това е
умишлена тактика на „Фолксваген“, целяща да „изтрие биодизела от пътната карта“.
Признаването на гаранциите, или по-скоро липсата на такова, е единствената и
най-съществена пречка за успешното разпространение на биодизела в Европа.
На страницата на Съюза за насърчаване производството на маслодайни и
протеинови растения (СНПМПР) [Union for Promoting Oil and Protein Plants (UFOP)] в
интернет (http://www.ufop.de/biodiesel_fahrzeughersteller.php) има актуален списък с
позициите на производителите на автомобили по въпроса с гаранциите (на немски
език).

3.6.2 Обосновани ли са аргументите?
Основната теза при отказа на производителите на автомобили да дават гаранции,
и въпросът, който през последните няколко години „преследва по петите“ биодизел
индустрията, е качеството на горивото. Много по-трудно е да се гарантира качество
при една зараждаща се индустрия, с голям брой доставчици, използващи различни
видове суровини, отколкото при един утвърден продукт с по-широко приложение,
идващ на практика от няколко големи рафинерии в света.
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Поради тази причина основните радетели за каузата на биодизела подчертават
необходимостта от органи по акредитация на горивата. В САЩ това се реализира по
линия на програмата „BQ-9000“. Сертификат се присъжда след успешен официален
преглед и одит на капацитета и ангажираността на кандидата да произвежда и продава
биодизелово гориво, което отговаря на Спецификацията за биодизелово гориво (марка
Б100) ASTM D-6751 (http://www.bq-9000.org). В Германия компетентна да акредитира
доставчици, произвеждащи продукция по европейския стандарт EN 14214 (www.agqmbiodiesel.de), е Работната група за управление на качеството на биодизела [англ.:
Biodiesel Quality Management Work Group (AGQM); нем.: Arbeitsgemeinschaft
Qualitätsmanagement Biodiesel e. V. (AGQM)].

Сертификат за качество (Германия)

Сертификат за качество (САЩ)

Основните притеснения на производителите на оригинално оборудване са:
o свободният метанол;
o водата;
o свободният глицерин;
o моно-, ди-и триглицеридите;
o свободните мастни киселини;
o общото ниво на твърдите примеси;
o алкалните/алкалоземните метали;
o стабилността на окисление.
За производителите на инжекционно горивно оборудване [Fuel Injection
Equipment Manufacturers (FIE)], най-важното свойство на едно гориво, базирано на
МЕМК, е устойчивостта на окисление. Остарелите и нискокачествени МЕМК съдържат
органични киселини от рода на мравчена и оцетна киселина и киселини с по-високо
молекулно тегло, както и продукти от полимеризация, които повреждат редица
машинни елементи, намалявайки значително експлоатационния живот на
оборудването.
В момента производителите на инжекционно горивно оборудване дават
гаранции само за работа с гориво с концентрация на биогенния компонент до 5%, и то
само ако горивото отговаря на стандарта EN 14214. На Фигура 42 в Раздел 2.1.5.1 са
показани параметрите на стандарт EN 14214, а на Фигура 60 по-долу са обобщени
възможните вредни въздействия от лошото качество на биодизела, според
производителите на инжекционно горивно оборудване.
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Фигура 60: Общо становище за позицията на производителите на инжекционно
горивно оборудване от 2007 г.
Характеристики на
горивото
Метилови естери на
мастната киселина

Ефект
Размекване, издуване или
втвърдяване и напукване на някои
еластомери, включително
нитрилни каучуци [nitrile rubbers]
(физическият ефект зависи от
състава на еластомера)
Отделяне на наслагвания от
работата с дизел

Възможна повреда
Теч на гориво

Запушване на филтъра

Свободен метанол в
МЕМК

Корозия на алуминиевите и
поцинкованите части
Ниска точка на запалване

Корозия на инжекционното
горивно оборудване [FIE]

Химикали от процеса на
преработка на МЕМК

Проникване на натрий и калий и
твърдост на водата (алкалоземни
метали)
Проникването на свободни мастни
киселини ускорява корозията на
цветните метали, например цинка
Образуване на соли с органични
киселини (сапуни)
Образуване на утайки

Запушване на филтъра

Свободна вода

Реверсия (хидролиза) на МЕМК до
мастна киселина и метанол
Корозия

Питателна среда за бактериален
растеж
Увеличение на електрическа
проводимост на горивото
Свободен глицерин

Корозия на цветните метали
Намокряне на целулозните филтри
Седименти по движещите се части
и лакообразуване [lacquering]

Корозия на инжекционното
горивно оборудване [FIE]
Запушване на филтъра
Залепване на движещи се
части

Корозия на инжекционното
горивно оборудване [FIE]
Запушване на филтъра

Запушване на филтъра
Запушване на дюзата за
впръскване/инжектора
[injector]

Моно-, ди-и
триглицериди

Както при глицерина

Запушване на дюзата за
впръскване/инжектора
[injector]

Висок модул на
еластичност

Увеличаване на налягането на
впръскване

Потенциал за по-кратък
експлоатационен живот

Висок вискозитет и
температура

Генериране на прекомерна
топлина локално в
разпределителните помпи от
роторен тип
По-тежки условия за работа на
компонентите

Проблеми с подаването на
гориво
Спирания на помпата
Неизправности в ранния етап
на експлоатация
Недобър атомизатор на дюзата
за разпрашаване [Poor nozzle
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Характеристики на
горивото

Ефект

Възможна повреда
spray atomizer]

Твърди
примеси/частици

Потенциални проблеми при
смазването

По-кратък експлоатационен
живот
Износване на гнездото на
дюзата [Nozzle seat wear]
Запушени дюзи

Корозивни киселини
(мравчена и оцетна)

Корозия на всички метални части
Могат да образуват проста клетка
[simple cell]

Корозия на на инжекционното
горивно оборудване [FIE]

По-високомолекулни
органични киселини

Както при метиловите естери на
мастната киселина

Продукти от
полимеризация

Отлагания
Утайки, особено при смесени
горива

Твърди примеси /
частици от стареене
[Ageing
impurities/particles]

Запушване на филтъра
Лакообразуване [Lacquer
formation] вследствие на
разтворимите полимери в
горещите участъци

Стандартът сам по себе си има своите „критикари“. Има хора, които твърдят, че
някои от параметрите имат за цел по-скоро да стимулират отглеждането на рапица, а не
толкова да гарантират ефективността на биодизела като гориво. Налице са определени
ограничения, които се явяват пречка пред биодизела, произведен от други изходни
суровини, като например слънчоглед или животинска лой, да отговори на
спецификациите за качеството на горивата, определени от стандарта.
Йодното число, например, е мярка за ненаситеност в смес от мастен материал.
Макар че американският стандарт не съдържа регулации относно този параметър, в
Европа йодното число е ограничено до ≤120. Нещо повече, стандартът EN 14214
регламентира и максималното съдържание на метилов естер на линоленова киселина и
метилови естери на полиненаситена мастна киселина (т.е. съединения, с четири или
повече двойни връзки), съответно до 12% и до 1%. Тези пределни стойности не са
безспорни сред експертите в областта на биодизела по целия свят. Производителите на
двигатели отдавна твърдят, че горивата с по-високо йодно число имат склонност при
нагряване да полимеризират и да образуват отлагания по инжекционните дюзи,
буталните пръстени и каналите/шлиците на буталните пръстени. Нещо повече,
предполага се, че проникващите в маслото на двигателя ненаситени естери образуват
високомолекулни съединения, които влияят неблагоприятно на смазочните качества и
по този начин водят до сериозни повреди на двигателите. Резултатите от различните
изпитвания на двигатели, обаче, остават без конкретни заключения по този въпрос.
В съответствие с една тръжна процедура (TREN/D2-44/2005) на Генерална
дирекция „Енергетика и транспорт“, европейският стандарт за биодизел трябва да се
актуализира от гледна точка на йодното число. Като част от Плана за действие относно
биомасите [Biomass Action Plan], Комисията е предложила изменение и допълнение на
стандарта за биодизел EN 14214 с цел създаването на условия за използване на поширока гама от растителни масла за производство на биодизел.
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3.6.3 Варианти за разрешаване на проблема с гаранциите
3.6.3.1 Потребителски натиск
Един от вариантите за получаване на гаранции, който в миналото е бил успешен
за редица организации, е потребителският натиск. Ако на производителите се даде ясно
да разберат, че гаранциите за работа на биодизел ще бъдат важен фактор при вземането
на решение за закупуване на нови моторни превозни средства, това би следвало да ги
направи по-сговорчиви.
Например, първоначално при съвместната работа с автопарка в „Саутуорк“,
Лондон, дилърът на „Ситроен“ в Обединеното кралство заявява, че гаранциите няма да
важат дори и за марки с 5% концентрация на биодизел. Това, обаче, се оказва в
противоречие с политиката в областта на биодизела, водена от групата „Пи Ес Ей“ във
Франция. Градският съвет на Саутуорк се свързва със седалището на фирмата в Париж.
Резултатът е, че автопаркът получава пълно одобрение за ползване на биодизел с марки
с концентрация до максимум 30%, но само при положение, че са спазени изискванията
за качество на горивото.
Както и при конвенционалните горива, единственият начин да се гарантира
добро качество е всяка една партида биодизел да се подложи на лабораторно
изпитване. Обикновените тестове, които потребителите лесно могат да правят, като
например, да следят визуално помътняването чрез наливане в прозрачен стъклен съд,
не могат да определят качеството на горивото. Автопарковете следва да провеждат пообширни изследвания, било то във вътрешнофирмени условия, или чрез изпращане на
горивото в независими изпитвателни лаборатории, с цел провеждане на поспециализирани изпитания на свойствата на горивото. Накратко, колкото по-строг е
Вашият режим за изпитване на качеството, толкова по-сигурни ще бъдете в продукта и
толкова по-вероятно е да успеете да постигнете споразумение със съответния
производител на оригинално оборудване.
3.6.3.2 „Заобикаляне“ на гаранциите от производителите
Алтернатива на „битката“ да се осигури признаване на гаранцията, е
„заобикалянето“ на производителите изцяло, под формата на прехвърляне на
отговорността за гаранциите.
 Прехвърляне на отговорността за гаранциите
Прехвърляне на отговорността за гаранциите е налице в случая, когато има
пренасочване на разходите и риска, иначе казано, отговорността за гаранциите, към
местната власт или друг държавен орган. Това е направено във Франция от клуба „Ле
Клуб Де Вилие Дистер“ [Le Club Des Villes Diester], където от 1994 г. насам над 30
градски агломерации използват успешно смеси с до 30% концентрация на биодизел в
своите автотранспортни паркове.
До неотдавна това беше най-известният и широко разпространен начин за
използване на биодизел в автопарковете в Европа. В Руан, където по стечение на
обстоятелствата се намира най-голямата в света инсталация за производство на
биодизел, автопаркът на „Ти Си Ей АР“ („Транспор е комюн де л’Агломерасион де
Руан“) [TCAR (Transport en commun de l’Agglomeration de Rouen)] се движи на биодизел
от 1991 г. насам. Понастоящем с „Дистер4“ [Diester4] се движат 198 автобуса на
градския транспорт и 40 по-малки моторни превозни средства, включително от
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моделите „Ирисбус“ („Ар Ви Ай“) [Irisbus (RVI)], „Ивобус“ („Мерцедес“) [Evobus
(Mercedes)], „Хюлиз“ [Heuliez], „Сетра“ („Мерцедес“) [Setra (Mercedes)], „Рено“,
„Пежо“ и „Ситроен“. Гаранциите се презаверяват от участващите в схемата партньори
– в случая на Руан, петролните компании. При такава презаверка на гаранциите за
двигателите рискът става незначителен.
Фигура 61: Автобуси, задвижвани с биодизел в Руан

В подобни успешни експериментални изпитвания в Германия и Австрия, без да
бъдат установени някакви съществени проблеми, са участвали автобуси и платформени
камиони от марките „Мерцедес Бенц“ и „МАН“. Благодарение на огромния успех на
тези експериментални изпитания в град Грац, Австрия, до юни 2000 г. са закупени 15
нови автобуса от марката „Мерцедес Бенц“, модел „Ситаро“ [Mercedes Benz Citaro],
оборудвани с дизелов двигател с 353 к.с., за които „Мерцедес“ дава пълни гаранции за
работа с биодизел.
При такава схема клиентите на практика могат да бъдат удовлетворени от
следното: пряко свързаните с биодизела повреди не се покриват от гаранцията за
двигателя, издадена от производителя на оригинално оборудване, но са обхванати от
застраховката „обща гражданска отговорност“ [general liability insurance] на
доставчика на горивото. Опасенията на „новаците“ в ползването на биодизел биха
могли да отпаднат, ако доставчиците на биодизела осигурят застрахователно покритие
за доставяното от тях гориво и неговите производни марки.
 Разработване на вариант със собствена гаранция
Тази идея би могла да се разгърне с още една крачка напред, както е направила
компанията „Блууминг Фючърс“ [Blooming Futures] в Обединеното кралство при една
своя инициатива, озаглавена „ЧРМ“ („Чисто растително масло“) [PPO (Pure Plant Oil)].
Те реализират проект за автопарк на биогориво, като монтират комплекти за
приспособяване за работа с растително масло на немската фирма „Елсбет“ [Elsbett] на
дизелови автомобили и предоставят субсидии за покриване на разходи за
приспособяване от дизелово гориво към растително масло за автомобили в Югоизточна
Англия.
За операторите на тежкотоварни камиони компанията осигурява комплексна
гаранция с покритие до 21 000 лири стерлинги, а за частните собственици на
автомобили – достатъчно приемливи гаранционни условия.
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Фигура 62: Пример за собствена гаранция по проекта „ЧРМ“
Гаранция
ОБХВАНАТИ КОМПОНЕНТИ
Гаранцията покрива изброените по-долу части и компоненти срещу „механична повреда“ (по
смисъла, указан по-долу) само когато повредата им може да се счита за произтичаща
непосредствено от системата „ЧРМ“. Части и компоненти, които не са изрично посочени, не
попадат в обхвата на гаранцията.
ДВИГАТЕЛ
Големи крайни лагери [Big end bearings], черупки на големи крайни лагери [big end shells],
напречно предавателни кормилни прътове [con rods], колянов вал, инжекторна помпа,
гърбични ролки [cam followers], отвори на цилиндрите [cylinder bores], цилиндрова глава (не са
включени пукнатини) [cylinder head (excluding cracks)], смукателен тръбопровод [inlet
manifold], корпус на въздушния филтър [air filter box], двигателен блок [engine block],
разпределително задвижване/предавателна кутия [distributer drive], маховик [flywheel], основни
лагери [main bearings], смукателни клапани [inlet valves], изпускателни клапани/клапани за
изгорелите газове [exhaust valves], клапанни водачи/направаляващи устройства на
клапаните[valve guides], бутала и пръстени [pistons nd rings], гърбичен
механизъм/ексцентриков механизъм [tappet gear], разпределителни зъбни колела [timing gears],
вериги [chains], опъвачи на веригата за задвижване на разпределителния механизъм [timing
chain tensioners], зъбен венец на стартера[starter ring gear], маслена помпа [oil pump], бутални
болтове [gudgeon pins], малки крайни лагери [small end bearings], клапанни пружини [valve
springs], конусни половинки за тарелка на клапан [valve collets], оси на люлеещи се елементи
[rocker shafts], всички вътрешни лагерни втулки [all internal bushings]. Не са включени
смазочни материали и филтърни елементи.
Може да бъде осигурено покритие за автомобили с турбокомпресори [turbos] и междинни
охладители [intercoolers].
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ
Блок на електронното управление [Electronic Control Unit], ламбда сензор [lambda sensor],
дроселен датчик [throttle sensor], серепентинен блок и прилежащото окабеляване [coil pack and
associated wiring], ключ за запалване [ignition switch] и измервателни устройства за въздуха [air
metering devices].
ВРЕМЕННА ЗАМЯНА НА АВТОМОБИЛА
В случай на валидна претенция за покриване на щета и при условие, че времето за ремонт,
указано от производителя, е повече от 8 работни часа, може да се претендира за възстановяване
на не повече от 45 лири стерлинги на ден, с включено ДДС, но без включено гориво и
застраховка, за не повече от 7 дни от момента на започване на ремонта, при условие, че е
получено предварително съгласие от нашите гаранционни доставчици.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
В случай на валидна претенция се възстановяват не повече от 60 лири стерлинги, с включено
ДДС за една претенция.
ПОЛЗВАНЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Гаранционните условия се разширяват с покритие върху автомобила, докато той се ползва
извън пределите на Обединеното кралство, но в рамките на ЕС за период от не повече от 60 дни
на всеки дванадесет месеца.
ПОДНОВЯВАНЕ
Гаранцията подлежи на подновяване при одобрение от страна на нашите гаранционни
доставчици.
ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ
Стойността на гаранцията зависи от възрастта на автомобила, който е бил подложен на
приспособяване.
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3.6.3.3 Извънгаранционни автомобили
Всички изброени дотук проблеми са в сила само докато двигателят е в
гаранционен срок. Ако гаранцията е изтекла, тогава няма проблеми с гаранционните
условия. В този случай използването на биодизел в автопарк с извънгаранционни
автомобили не поражда съществени затруднения. Всички извънгаранционни
автомобили, или такива, за които няма договор за следпродажбен сервиз и/или
техническо обслужване, могат да работят със 100% биодизел, без това да създава
проблеми, естествено, в случай, че такива автомобили има.

3.6.4 Светлина в края на тунела?
Както вече коментирахме, компанията „Фолксваген Груп“ е избрала
преднамерено стратегия, която не допуска използване на марки с концентрация на
биодизел над 7% при всички нейни бъдещи модели. Това създава техническа пречка,
която би била непреодолима, ако производителят не промени своята политика.
Въпреки всичко, човек не бива да бъде заслепяван от политиката на един, макар
и много важен, производител. Все пак, има и други производители на автомобили,
които в момента имат много по-благосклонно отношение към по-високите марки
биодизел и чиито модели представляват потенциален пазар за производителите на
биодизел.
3.6.4.1 Лекотоварни автомобили
„Мерцедес Бенц“, „Даймлер Крайслер“, „МАН“ и „ИВЕКО“ дават гаранции за
лекотоварни автомобили с двигатели, отговарящи на стандартите за емисии ЕВРО 4 и
ЕВРО 5. Нещо повече, за да дадат възможност за използване на биодизел, част от тези
производители предлагат и допълнително оборудване (по-голяма маслена вана [oil
sump], отделно подаване на гориво за спомагателната система за подгряване). В
основата на тази маркетингова политика стоят различни фактори, като една от
основните причини е натискът от страна на клиентите с товарни автомобили.
Притесненията на производителите относно способността на биодизела да работи
безаварийно с техните системи за последващо третиране на отработените газове (СКР,
„Блутех“ [SCR, Bluetec]) могат да отпаднат при положение, че горивото отговаря на
европейския стандарт EN 14214 за биодизел. Все още се дискутира въпросът дали
използването на датчик за биодизел води до допълнително намаляване на
NOx/праховите частици16.
Подобна ситуация е налице и при селскостопанската автотранспортна техника –
почти всички производители дават гаранции, главно за най-новите модели.
По въпроса за перспективите пред продажбите на биодизел в транспортната
индустрия, можем да изведем заключението, че този бранш се явява перспективен
маркетингов канал за поне още 10 години напред! (Източник: Съюз за насърчаване
производството на маслодайни и протеинови растения (СНПМПР) [Union for Promoting
Oil and Protein Plants (UFOP)])

16
Вече е разработен сензор за биодизел, който би могъл да оптимизира ефективността на двигателя, така че той да
отговаря на стандартите за емисии при всеки вид смес на биодизел. За съжаление, сензорът за биодизел бе отхвърлен
от „Фолксваген“, въпреки успешните му изпитания и експлоатация.
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3.6.4.2 Френски автомобили
Френските производители „Пежо“, „Ситроен“ и „Рено“ в състава на „Пи Ес Ей
Груп“ имат и много по-благоприятна за биодизела стратегия. Понастоящем те дават
гаранции за своите модели при определени условия за марките биодизел с
концентрация до 30%. Тези гаранции се отнасят за пътнотранспортни средства в
автопаркове с адекватно техническо обслужване и подходящи механизми за контрол на
качеството. Ако френските производители се придържат към своята политика в полза
на биодизела, рекламата на френските вместо немските марки автомобили ще създаде
натиск от страна на потребителите. Това ще спомогне за увеличение на продажбите и
печалбите на благосклонните към биодизела производители, насърчавайки по този
начин по-нататъшното развитие в полза на автомобилите, одобрени за работа с
биодизел.
3.6.4.3 По-старите автомобили
Не бива да забравяме и милионите леки автомобили, микробуси и камиони,
задвижвани от двигатели по ЕВРО 2 и ЕВРО 3, за които има предоставени гаранции за
работа на биодизел или чийто гаранционен срок вече е изтекъл и могат без проблем да
работят с това гориво.

3.6.5 Варианти за разрешаване на проблема с гаранциите
На Фигура 63 в табличен вид са представени възможните варианти пред
автомобилистите или мениджърите на автопаркове по отношение на различните марки
биодизел.
Фигура 63: Таблица с вариантите за разрешаване на проблема с гаранциите
Марка
биодизел

Вариант по отношение на гаранцията

B05

Не се дава гаранция за работа с биодизел (пример: „Фолксваген“ за
двигателите по ЕВРО 4) (засега марките с концентрация на биодизел до 5%
отговарят на стандарт EN 590 за дизелово гориво)

B30



Ако автомобилът е в гаранция („Пи Ес Ей Груп“ – „Пежо“, „Ситроен“)



Конкретно гаранционно споразумение с автопроизводителите за всеки
отделен случай (потребителски натиск)



Заобикаляне на гаранцията чрез прехвърляне на отговорността или чрез
издаване на собствена гаранция



Ако автомобилът е в гаранция (пример: Фолксваген“ за двигателите преди
ЕВРО 4)



Конкретно гаранционно споразумение с автопроизводителите за всеки
отделен случай (потребителски натиск)



Заобикаляне на гаранцията (чрез прехвърляне на отговорността или
закупуване на собствена гаранция)

B100

Други марки

Ако автомобилът е извън гаранция

3.7 Осигуряване на клиентела
За да е успешен един проект за производство на биодизел, очевидно той трябва
да си осигури пазар. Да се разчита на латентен интерес и спонтанно желание за
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използване на това гориво, особено при сегашната атмосфера на скептицизъм, няма да
е достатъчно да осигури клиентела, гарантираща успешна реализация на съответния
проект за производство на биодизел.
3.7.1.1 Пазарът
В предишния раздел изяснихме как неотдавна пазарът на биодизел претърпя
много сериозна криза след смяната на позициите във връзка с гаранциите на големия
немски производител „Фолксваген“. На всичкото отгоре, този отрасъл е изправен и
пред непосилната конкуренция на евтиния внос от САЩ (вж. Раздел 3.3).
Въпреки всичко, употребата на биодизел разполага с достатъчно голям
потенциален пазар. Най-вероятният сценарий, обаче, е, че той ще бъде ограничен до
известна степен, измествайки се в краткосрочен план от леките автомобили като цяло
към лекотоварните автомобили и френските леки коли.
Не е изненадващо, че най-успешното приложение на биодизела до този момент е
в публичния сектор, независимо дали става дума за автопаркове с автобуси или със
сметосъбирателни камиони. Този сектор обикновено разполага със собствени
автопаркове, които лесно могат да се контролират и наблюдават, има на разположение
складове за гориво, а също така – политически мандат и етична отговорност за опазване
на околната среда пред обществото. Отчитайки тези фактори, без съмнение, този сектор
почти със сигурност представлява „пътят на най-малкото съпротивление“ и първото
„сигурно убежище“ за всеки бъдещ търговец на биодизел. Освен това, количествата
при един местен малък проект за производство от мащабите, които са предмет на
проекта „БиоДиНет“, биха задоволили напълно нуждите на един или два автомобилни
парка от посочения вид, които фактически могат да станат клиент за цялата продукция!
Осъществяването на контакт със съответната местна енергийна агенция е едно добро
начало на евентуална бъдеща съвместна работа с местните публични органи.
3.7.1.2 Осигуряване на качеството
Независимо от това кой е клиентът, гарантирането на качеството на продукта е
от първостепенна важност. Производството трябва гарантира продукт с постоянно
високо качество, в най-добрия случай – отговарящ на стандарт EN 14214. От това
зависят гаранциите, както и ефективността на горивото, след като то влезе в употреба.
Една некачествена партида може да струва скъпо на клиента, да застраши бизнеса като
цяло и да съсипе репутацията на биодизела в съответния район. Ако не сте сигурни за
дадена партида, бракувайте я изцяло и започнете отначало.
Поради тази причина е препоръчително клиентът да има резервен доставчик на
биодизел или на обикновено дизелово гориво, докато проблемът бъде разрешен.
3.7.1.3 Нефинансови стимули
Законодателство
Вече има значимо европейско и национално законодателство, уреждащо
използването на биогоривата, в основата на което по принцип стои директивата на ЕС
2003/30/ЕО за биогоривата. Очаква се то в значителна степен да предопредели
нагласите на публичните органи и ведомства, предвид факта, че е част от дългосрочна
стратегия, касаеща цяла Европа, а не просто „капка в морето“.
Обществено мнение
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Вълната от критики по адрес на биодизела в момента е разгледана по-подробно в
Раздел 4. По време на всички информационни кампании, или при работата с
обществеността, е много е важно да се обръща специално внимание на ползите от
биодизела, а именно ефективността му от гледна точка на глобалните и местните
емисии, нетоксичността, намаляването на зависимостта от вноса.
Общественото мнение има голям ефект и върху местните политици, които може
да се наложи да бъдат убеждавани да подкрепят разпространяването на биодизела в
публичните автопаркове. В този смисъл, то се явява важен елемент при всеки
конкретен случай в съответното населено място, независимо от това дали търговецът
продава горивото свободно или не.
3.7.1.4 Ситуация при данъчното облагане
Ситуацията при данъчното облагане се различава съществено в различните
държави-членки, а това само по себе си поражда проблеми. В някои страни няма данък
(например, Испания), а в други (Холандия) данъкът е с размера на този за обикновения
дизел (Раздел 3.4). Много е важно да има пълна яснота относно данъчния режим в
съответната държава и предприемачът да е напълно уверен, че спазва
законодателството и че няма да попадне в ситуация със сериозни последици, като
например налагане на глоби или, в най-лошия случай – затваряне на инсталацията.
3.7.1.5 Цена
Без съмнение, търсенето на биодизел зависи до голяма степен от неговата цена.
Ако можете да го продавате по-евтино от петролния дизел, има много по-голяма
вероятност да имате клиенти. Удивително е как безпокойствата относно качеството и
ефективността на биодизела като автомобилно гориво внезапно изчезват, когато той
бъде предложен на по-ниска цена! Изведнъж вече не съществуват технически
трудности и всеки се реди на опашка за него. Все пак, горещо се препоръчва да не
жертвате качеството за сметка на това да продадете Вашето гориво по-евтино. Това е
погрешен ход и би могъл да доведе до „падане в пропастта“. Но ако можете да го
продавате евтино, без да правите компромис с качеството, това би било чудесно и със
сигурност ще Ви осигури клиентела.
Търсенето на Вашия продукт в много по-малка степен ще бъде предопределено
от цената като абсолютна величина, а по-скоро от относителната цена на биодизела в
сравнение с дизеловото гориво. Това зависи от Вашите производствени разходи и, в
много по-голяма степен – от данъчния режим във Вашата страна. Затова е
препоръчително да следите много внимателно и редовно текущите и прогнозните цени
на дизеловото гориво на стоковите пазари, и да имате пълна яснота по отношение на
местния данъчен режим в страната, както и всички евентуални промени, които биха
могли да настъпят на равнище политики (като например, новият Закон за енергийните
данъци в Германия).
3.7.1.6 Баланс между търсенето и предлагането
Необходимо е непрекъснато да се стремите Вашето предлагане да отговаря на
търсенето. Нивата на търсене трябва да бъдат контролирани, а за тази цел е необходима
надеждна и последователна верига за създаване на стойност. Изкуственото увеличаване
на търсенето, което не може да бъде задоволено от предлагането, ще доведе само до
разочаровани клиенти и ще създаде лоша репутация на биодизела. При другата
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крайност, когато има свръхпредлагане, което не отговаря на търсенето, ще се наруши
устойчивостта на инсталацията за производството на биодизел. Трябва да се направят
точни изчисления за това какви са Вашите ограничения по отношение на
производствения капацитет – както минимален, така и максимален. Най-добре е, ако по
някаква причина изпитвате производствени трудности, при възможност да си осигурите
надежден резервен доставчик на биодизел, от когото можете да набавяте качествено
гориво. В моментите с проблеми при осигуряването на доставките частните клиенти
следва да могат да зареждат петролен дизел. Това обаче, може да породи недоволство у
клиентите, затова търсенето и предлагането трябва да бъдат управлявани с максимална
прецизност.
Фигура 64: Обобщена таблица във връзка с осигуряването на клиентела
Фактор
Пазарът

Препоръки
o

o
o

Най-вероятно е „пътят на най-малкото съпротивление“ да бъдат
публичните автопаркове. Когато е възможно, е добре да
работите с местната енергийна агенция.
Вероятно ще се измести от леките автомобили към
лекотоварните автомобили.
Френските автомобили са „по-благосклонни“ към биодизела.

Осигуряване на
качеството

o
o

Не жертвайте качеството за сметка на по-ниските цени.
Качеството е от решаващо значение за осигуряване и
поддържане на клиентела.

Нефинансови стимули

o

Общественият сектор следва да е наясно с целите, заложени в
съответното законодателство.
Винаги когато е възможно, общественото мнение следва да бъде
насочвано в благоприятна посока, тъй като то ще се отрази на
продажбите както в публичния, така и в частния сектор.

o

Ситуация при
данъчното облагане

o

Ситуациите по отношение на данъчния режим се различават
значително в различните държави. Направете необходимото, за
да се запознаете с националното си законодателство и да го
спазвате надлежно.

Цена

o

Търсенето зависи от ценовата разлика между петролния дизел и
биодизела. Непременно следете тенденциите при цените.

Баланс между
търсенето и
предлагането

o

Направете точни изчисления за това какви са Вашите
ограничения по отношение на производствения капацитет –
както минимален, така и максимален.
Осигурете си надежден резервен доставчик.

o

3.8 Казуси от реалността
3.8.1 Казус 1: Таксиметров автопарк на биодизел в град Грац
3.8.1.1 Общи положения
Провинциалната столица Грац се намира в югоизточната част на Австрия и е
най-големият град в провинция Щирия. Градът е разположен в низина по поречието на
река Мур. От три страни градът е обграден от хълмове и е предразположен към лошо
качество на въздуха, особено през зимата – по тази причина намаляването на
замърсяването от автотранспорта е важен въпрос от местно значение. В града има
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240 000 жители, които се обслужват от добре развит градски транспорт, включително
автобусен и трамваен превоз.
В Грац е налице богат опит при използването на биодизел, произведен от
рециклирани растителни масла за зареждане с гориво на превозните средства на
обществения транспорт, а от 2003 г. насам целият парк на градския транспорт, състоящ
се от 140 автобуса, се движи на биодизелово гориво. „Отпадъчните“ растителни масла
се събират от много ресторанти и частни домакинства в града и се преработват на
местно равнище, за да осигуряват биогориво под формата на метилов естер на мастната
киселина (МЕМК).
Въз основа на този съществуващ опит и изградената инфраструктура за
снабдяване с гориво, най-голямата таксиметрова компания в града, „Такси 878“, решава
да премине от минерален (петролен) дизел към биодизел (МЕМК). В момента
компанията е в процес на приспособяване на всичките 225 автомобила, с които
разполага. Дружеството е закупило автомобили, които могат да работят със 100%
МЕМК и е открило обществена бензиностанция за биодизел в своя централен гараж.
„Такси 878“ е първата фирма с голям таксиметров автопарк в Австрия, която преминава
към работа с чист биодизел.
Фигура 65: Автопарк на биодизел на таксиметровата компания „Такси 878“

3.8.1.2 Биодизелът
До 2005 г. компанията е набавяла биодизел от „СЕПК“ – фирмата, която
снабдява автопарка на градския транспорт с биодизел, произведен от отпадъчно олио,
както и една от първите в света, започнала да произвежда рециклирани МЕМК в
промишлени количества. Отпадъчното олио от над 250 ресторанта и много частни
домакинства в Грац се събира и съхранява временно в резервоар с капацитет 10 000
литра, оборудван със система от слънчеви колектори за подгряване, а след това се
транспортира до преработвателната инсталация на „СЕПК“ в град Мурек, на около
50 км. от Грац. Там използваното олио се подлага на трансестерификация за
премахване на глицерол-компонентата в олиото, като се използва процес, първоначално
разработен от университета в Грац съвместно с австрийската компания „Биодизел
Интернешънъл“ („Би Ди Ай“) [Biodisesel International (BDI)]. Всяка година се
преработват около 10 000 тона използвано готварско олио, като от всеки тон се
произвеждат около 850 литра биодизелово гориво във вид на МЕМК.
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От 2005 г. насам, обаче, биодизелът от вида МЕМК се осигурява от
алтернативен доставчик, който понастоящем използва земеделски култури от рода на
рапица като изходни суровини за производството на РМЕ (рапичен метилов естер)
[RME (Rape Methyl Ester)] – един от най-популярните видове МЕМК, използвани в ЕС.
(Промяната в доставчика не се дължи на влошаване на качеството на горивата, а се
явява решение, продиктувано от обичайни съображения, свързани с оптимизиране на
дейността.)
През зимата, когато температурите са най-ниски, горивото от вида РМЕ се
смесва с 30% петролен дизел, за да се намали рискът от запушване на горивопроводите
(вж. следващия раздел).
За да се повиши ефектът от проекта и да се осигурят ползи за местната общност,
в основния гараж на „Такси 878“ е изградена бензиностанция за биодизел. Биодизелстанцията е свободно достъпна за местната общественост, като по този начин се
насърчават и други фирми, както и частни автомобилисти да използват биодизел.
Освен, че се използва от таксиметровия автопарк, биодизелът служи и за зареждане с
гориво на резервния генератор на компанията.
3.8.1.3 Таксиметровият парк на биодизел в компанията „Такси 878“
„Такси 878“ разполага с един от най-големите частни таксиметрови паркове в
Грац, състоящ се от около 225 автомобила. Годишният пробег, изминат от всеки
таксиметров автомобил е от порядъка на 70 000 – 80 000 км. Към 2006 г. около 33% от
автопарка вече ползва биодизел, като крайната цел е най-малко 50% – 70% от
автомобилите да се задвижват със 100% биодизел (чист биодизел). Първоначално
основните модели автомобили в таксиметровия парк са марка „Мерцедес“, но през
2005 г. компанията преминава към марката „Шкода Сюпърб“ автоматик, тъй като този
модел се доказва като работещ отлично с чисти (100%) горива от вида МЕМК.
Автомобилите „Шкода“ в експлоатация вече са изминали 130 000 км. без никакви
проблеми.

Отначало таксиметровият парк, съставен предимно от автомобили „Мерцедес“,
среща технически проблеми, които забавят преминаването към ползване на биодизел,
но благодарение на тях се открояват важни технически и регулаторни проблеми, които
трябва да бъдат разрешени. Първоначално се смята, че техническият проблем се дължи
или на директното запушване на горивните филтри от самите МЕМК, или на това, че
отлаганията от петролния дизел се разтварят от биодизела и след това запушват
филтрите, тъй като това са най-често срещаните проблеми при преминаването към
работа на биодизел. Ако ставаше дума за някой от тези два проблема, то би било
невъзможно за автомобилите в таксиметровия парк да заменят петролния дизел с
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биодизел, и поради това би се наложило ограничаване на употребата на МЕМК в
автопарка. След направените анализи, обаче, се оказва, че проблемът не е в
запушването на горивния филтър – установява се, че има грешка в конструкцията на
използвания при изпитванията автомобил,. Преди да може процесът да продължи, се
налага да се прибегне до услугите на двама експерти от местния университет, за да се
установи и в крайна сметка да се отстрани проблема. След това няма по-нататъшни
технически пречки.
Явяват се и проблеми с гаранциите, които обикновено ограничават
концентрацията на допустимия за ползване биогенен компонент до 5%. По отношение
на автомобилите модел „Шкода Сюпърб“, произведени между 2002 г. и 2006 г.,
„Фолксваген Груп“ препоръчват следното: „При автомобили, произведени преди 32рата седмица (с начало 07.08.2006 г.), биодизелът от вида РМЕ, отговарящ на EN 14214,
може да се смесва с дизелово гориво, съответстващо на стандарт EN 590, във всяка
желана пропорция, както е указано в съответното ръководство на собственика“.
Моделите „Сюпърб“, произведени след тази дата обаче, както и онези модели, които са
оборудвани с филтър за дизелови механични частици (ФДМЧ) (също: дизелов
прахоуловител) [diesel particulate filter (DPF)], като например „Сюпърб“ 2,0 литра TDi,
произведени след 2005 г. не са одобрени за работа с биодизел. (РМЕ може да се
използва и в моделите „Шкода Октавия“ A4, произведени през периодите 1997-2006 г.
и 2000-2006 г., както и в моделите „Шкода Фабия“, произведени преди седмицата,
започваща на 26.06.2006 г.).“
Интересното е, че по-голямата част от таксиметровите шофьори в „Такси 878“
не са служители на фирмата, а работят на принципа „франчайзинг“, което прави
преминаването на биодизел още по-голямо предизвикателство. На практика, цялата
шофьорска гилдия трябва да бъде убедена да използва доброволно новото гориво в
своите собствени автомобили и да поеме всички произтичащи от това рискове.
Отчасти, това се постига чрез информационна кампания за разясняване на въпросите
във връзка с биогоривото, включително и неговото качество, съвместимостта му с
автомобилите и ползването му в студените зимни дни. Компанията провежда
еднодневно обучение за всички шофьори, по време на което ги запознава и с ползите за
местната екология. Според компанията, този подход е необходим, за да бъдат убедени
таксиметровите водачи, че рисковете са минимални. В действителност, последващите
технически проблеми наистина довеждат до известни престои на таксиметровите
автомобили и до загуба на приходи, но въпреки това, компанията успява да задържи
водачите „на борда“ докато проблемите бъдат разрешени.
Таксиметровите водачи на компанията „Такси 878“ преминават и обучение за
предоставяне информация за биодизела на своите пътници, като по този начин
изиграват важната роля на „канал за разпространение“ на информация. Така се извлича
и допълнителна полза от факта, че пътниците често са любопитни да научат повече за
такситата, които се задвижват от възобновяеми горива. Целта е по този начин да се
насърчава разпространението на биодизела сред частните автомобилисти, които до
момента може би не са били информирани за тази възможност на местно равнище и за
по-глобалните ползи за околната среда.
3.8.1.4 Ползи за околната среда
Не е лесно да се набавят официално публикувани данни за емисиите от леки
автомобили, работещи на 100% МЕМК, тъй като използващите биодизел автомобили в
ЕС са от тип, одобрен за работа с минерален дизел. Въпреки това, съпоставките между
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различни марки и модели автомобили показват, че в сравнение с петролния дизел,
изпусканите от ауспуха емисии на въглероден оксид, въглеводороди и фини прахови
частици намаляват с 15% – 20%. Емисиите на азотни оксиди обаче, се увеличават с
около 5% – 10%. И най-важното, въпреки че харчат около 10% повече гориво за
километър (в обемно изражение), емисиите на парникови газове в рамките на жизнения
цикъл при автомобили, използващи 100% РМЕ, са почти наполовина по-ниски от тези
при автомобили, които се задвижват с конвенционално дизелово гориво.
Първоначалните целеви показатели на проекта включват намаляване на
употребата на петролен дизел с 1 080 тона годишно, както и намаляване с 2 900 тона
годишно на емисиите на въглероден диоксид, и с 3,4 тона годишно на емисиите на
въглероден моноксид. Към края на 2006 г. тези целеви показатели все още не
постигнати, но се очаква в близкото бъдеще това да се случи.
Фигура 66: „Шкода Сюпърб” с еко-маркировка

Други предимства от използването на биодизел включват и факта, че горивото е
по-бързо биоразградимо в сравнение с обикновения дизел и премахва рисковете за
околната среда, които са присъщи на добива и транспортирането на нефт (например
авариите на тръбопровода в Аляска и разливите от танкера „Ексон Валдес“ [Exxon
Valdez]. Това, обаче, трябва да се балансира с въздействията върху околната среда,
свързани с отглеждането и преработката на културите, които служат за суровинен
източник, при които обикновено се използват синтетични торове, пестициди и
хербициди (екологично чистото производство е възможно, но е рядко срещано).
3.8.1.5 Ценова информация
Към 2006 г. цената на дребно на набавяния от „Такси 878“ биодизел от вида
РМЕ е около 0,88 € – 0,91 €, а на петролния дизел е в диапазона 0,94 € – 0,95 €. Така
този биодизел обикновено е с 0,05 € – 0,08 € по-евтин от петролния дизел. Това ценово
предимство, макар и минимално, е пряк резултат от факта, че в Австрия биодизелът
(отговарящ на минималните спецификации за горивата) е освободен от данък върху
горивата (какъвто е случаят и в много други държави-членки на ЕС).
Проектът се оказа неоценим от гледна точка на установяването и
потвърждаването на разходите за дейността (за гориво, поддръжка и т.н.), произтичащи
от употребата на биодизел в сравнение с минералния дизел. Към момента изводите от
проекта се заключават в това, че като цяло, и при положение, че се избягват повредите
на двигателите чрез набавяне на висококачествени горива, и когато двигателите са
съвместими с биодизела, няма съществени икономически разлики между работата на
биодизел и работата на минерални горива. В този смисъл са налице и ползи от глобален
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мащаб, които се състоят в намаляването на влиянието върху местната, регионалната и
глобалната околна среда.
Макар че такситата на биодизел не ползват кой знае какви допълнителни облаги,
от 2004 г. насам водачите на екологични автомобили в Грац могат да получат отстъпка
в размер на 0,40 €/час от таксата за паркиране (обикновената тарифа е 1,20 €/час) – за
екологични (слабо замърсяващи) автомобили се считат онези, които изпускат по-малко
от 140 гр. (при дизеловите автомобили – 130 гр.) CO2 на изминат километър. Чрез
пускане на специален жетон в паркинг-автомата водачът ползва по-ниска тарифа. За да
получат този така наречен „Умвелт жетон“ [Umwelt-jeton] (жетон за привилегирован
статут за положени усилия за опазване на околната среда), водачите трябва да
регистрират своите автомобили в общината, а отговарящите на условията трябва да са
обозначени и със специален стикер на предното стъкло.
3.8.1.6 Извлечени поуки
Примерът на „Такси 878“ представя удачен начин, чрез който се демонстрира, че
частните таксиметрови паркове (за разлика от автопарковете на градския транспорт)
могат да работят ефективно и надеждно на биодизелови горива, без това да води до
намаляване на приходите от услугата или ефективността на моторното превозно
средство, и без да се увеличават разходите за дейността. В случая това е постигнато
чрез своевременно разрешаване на възникналите технически проблеми, които изискват
експертно участие и се оказват незначителна пречка пред възприемането на биодизела
от голяма част от водачите в таксиметровия парк.
Опитът на компанията „Такси 878“ в Европа е уникален и може да бъде
използван от други автопаркове в ЕС, които желаят да преминат към биодизел,
мотивирани от съображения за опазване на околната среда и/или по причини, свързани
с доставките на горива. Една от важните извлечени от този проект поуки е, че дори и
когато гаранционните условия за автомобилите допускат марки с концентрация на
биодизел само до 5%, е възможно да се осигурят (чрез целенасочено и внимателно
проучване) автомобили, които са в състояние да работят с марки с високи
концентрации или с чисти биодизелови горива. Ползотворно се оказва и тясното
сътрудничество с производителите на автомобили и с доставчиците на гориво.
Фигура 67: Шофьор от таксиметровия парк на биодизел на компания „Такси 878“
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Опитът на компанията „Такси 878“ показва също, че е необходимо да се
„привлекат за каузата“ и самите потребители – в случая това е постигнато чрез
целенасочено и цялостно информиране и обучение на шофьорите. И в двете
направления компанията инвестира значително време и разходи, но това не само
увеличава шансовете на проекта за постигане на успех, а спомага таксиметровите
шофьори да действат като „разпространители“ на информация и застъпници за каузата,
тъй като са специално обучени да предоставят на пътниците си информация за ползите
и практическите аспекти във връзка с биодизела. Така в крайна сметка става възможно
в град Грац да се изгради една по-широка база за подкрепа на биодизела.
Въпреки солидния и дългогодишен опит на град Грац при използването на
биодизел в обществения транспорт, този проект показва, че пред частните автопаркове
съществуват пречки от различно естество пред възприемането на биогоривата. Докато
общественият превозвач има повече възможности за научни изследвания, когато се
налага, частните автопаркове трябва да ползват платени експертни съвети и определено
са по-чувствителни към икономическите санкции, свързани с някои по-чисти горива. В
случая на „Такси 878“ тези потенциални бариери се открояват с още по-голяма сила,
тъй като таксиметровият парк не е собственост на едно единствено юридическо лице
(всички шофьори са „франчайзъри“). Но независимо от всичко, дори и в това
направление проектът успява да убеди водачите, че ползите от биодизела си струват
похарченото за преодоляване на първоначалните проблеми при реализацията на идеята.

3.8.2 Казус 2: Автобусен парк на биодизел в системата на градския
транспорт на Грац, Австрия
3.8.2.1 Контекст
Грац е вторият по големина град в Австрия, с население от около 250 000,
отстоящ на около 120 км. на юг от Виена. През 1994 г. няколко изследователски
института се свързват с компанията за градски транспорт в град Грац, „Грацер
Феркерсбетрибе“ („Ге Фау Бе“) [Grazer Verkehrsbetriebe (GVB)] с молба да допусне
изпитания в реални условия на гориво, произведено от използвано готварско олио,
което да се използва в дизеловите двигатели на автобусите в парка на „Ге Фау Бе“.
3.8.2.2 Процес на осъществяване
През ноември 1994 г. стартира първият полеви тест, като два от обществените
автобуси започнаха да се движат на биодизел, произведен от използвано готварско
олио. Преди началото на изпитанията двигателите са приспособени за работа на
биодизел, като гумените и пластмасовите части на двигателя, които са в
съприкосновение с горивото, като например маркуча за горивото, манометричните
стъкла [gauge glasses], накрайника за маркуч [hose connection] са заменени с нови,
изработени от устойчив на биодизела материал. Тук от съществено значение е да се
гарантира, че цялото допълнително оборудване, което ползва биодизел, като например
системата за допълнително подгряване и системата на инжекционната помпа в
дизеловия двигател, е одобрено от производителя за работа на биодизел. Съвременните
автомобили са фабрично пригодени за работа с биодизел, но това стана реалност едва
през последните десет години.
В зависимост от вида на автобуса, всяка модификация е на стойност между
15 000 и 20 000 австрийски шилинга, които са платени от общината в Грац.
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Тригодишните полеви изпитания се реализират в сътрудничество с Института по
двигатели с вътрешно горене и термодинамика [Institute of Internal Combustion Engines
and Thermodydnamics] (към Технологичния университет в Грац [University of
Technology Graz]), Института по органична химия [Institute of Organic Chemistry] (към
Университета в Грац) и австрийския Институт по биодизел [Austrian Biodiesel Institute].
Тези институти провеждат редовни наблюдения на градските автобуси за проследяване
на емисиите от отработени газове, работоспособността на задвижването, ефекта върху
мощността на двигателя и разхода на гориво, както и за евентуални изменения в
качеството на моторното масло и за наличие на отлагания и износване на двигателя.
3.8.2.3 Резултати
Преди началото на тази научноизследователска програма двигателят на един от
автобусите „МАН“ е цялостно проверен и подложен на основен ремонт. След пробег от
общо 270 000 км. на биодизел, двигателят е демонтиран напълно и подробно изследван.
Не се установява по-необичайно износване в сравнение с двигател, работил с
минерален дизел.
По време на проекта през определени интервали се проверява и плътността на
моторното масло. За разлика от други технически доклади след други подобни
експериментални проекти в миналото, съдържащи сведения за разреждане на
моторното масло при използване на биодизел, по време на това изпитване тези
сведения не се потвърждават. Диапазонът на отклоненията при моторното масло е в
рамките на нормалното, което показва, че не е необходимо да се ползва специално
моторно масло, одобрено за съвместимост с биодизела. Това дава възможност на
компанията „Ге Фау Бе“ да продължи да ползва едно и също моторно масло за целия
автобусен парк (с двигатели на дизел и на биодизел), като само за двигателите,
използващи биодизел интервалите за смяна на маслото са намалени с 25% – на всеки
40 000 км. пробег.
Единственият недостатък, наблюдаван по време на пробите с биодизел е 6%-тно
увеличение на разхода на гориво в сравнение с разхода при обикновен дизел. Това се
дължи на по-ниската калоричност на биодизела в сравнение с минералния дизел, което
се дължи на съдържанието на 10% кислород в биодизела. „Ге Фау Бе“ преценява, че
този минимален недостатък се компенсира в далеч по-голяма степен от ползите,
произтичащи от работата с новото гориво. Положителните резултати от полевите
тестове насърчават „Ге Фау Бе“ да продължи да работи с биодизел и след края на
изпитанията. През 1997 г. още осем автобуса преминават на биодизел. След още 2
години успешна и безаварийна работа на биодизел, през 1999 г. са приспособени още
10 градски автобуса. Впоследствие автопаркът се обновява частично, като се закупват
автобуси марка „Мерцедес Бенц“, модел „СИТАРО“, оборудвани с дизелови двигатели
с 353 к.с., за които „Мерцедес“ дава пълна гаранция за работа на биодизел.
Понастоящем, шест години по-късно, „Ге Фау Бе“ експлоатира целия си автобусен парк
на биодизел.
Целият биодизел, който вече се използва в автобусния парк на „Ге Фау Бе“, е
произведен от отпадъчно олио. Това има предимството, че намалява проблемите с
изхвърлянето на олиото в канализационната система и не натоварва с допълнителни
изисквания пречиствателната станция за отпадъчни води, като в същото време
превръща отпадъците в ценна суровина и възобновяемо гориво. Избегнатите емисии
вследствие на използването на биодизел през 2002 г. се изчисляват както следва:
 2 500 тона CO2;
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 2,9 тона CO;
 1,0 тон прахови частици;
 2,7 тона SO2;
 3,0 тона на неметанови въглеводороди.

3.8.3 Казус 3: Автобусен парк на Валенсия
Пилотният проект за биодизел във Валенсия започва през октомври 2002 г. под
проектното название „ЕКОАВТОБУС“ [ECOBUS]. Проектът е одобрен от
Европейската комисия по линия на програмата „ЛАЙФ Околна среда 2002“ [LIFE
Environment 2002]. Той е реализиран от Общинския съвет на Валенсия, като
бенефициер е Общинската компания за градски транспорт („И Ем Ти“) [Empresa
Municipal de Transportes (EMT)]. Компанията „И Ем Ти“ отговаря за целия надземен
транспорт в испанската провинциална столица Валенсия. Дружеството разполага с 480
автобуса, движещи се по 57 маршрута с обща дължина 52 000 км. и превозващи около
100 000 пътници годишно. Основната цел на проекта е към крайната му дата през
октомври 2004 г. с екологично чистото биодизелово гориво да се движат 120 автобуса
на градския транспорт. В момента 100 автобуса на компанията използват биодизелово
гориво. Залегналото в основата на проекта „ЕКОАВТОБУС“ средство за мотивация е
рециклирането на отпадъчен продукт, и по-точно, използвано растително масло, който
след преработка да се ползва като гориво за автобусите на „И Ем Ти“. По този начин се
изпълнява ангажиментът на Общината за опазване и поддържане на природното,
историческото и културното наследство, а това от своя страна подобрява качеството на
живот на населението. Изхождайки от този ангажимент и в търсене на варианти за поустойчив транспорт, проектът „ЕКОАВТОБУС“ се разраства и продължава повече от
три години. Проектът се реализира в три основни етапа: първата година – изпитвания
на двигатели, втората година – събиране на използваното олио, и третата година –
изпитвания на автобуси в реални условия.
Фигура 68: Автобуси на Общинската компания за градски транспорт „И Ем Ти“

Изпитанията на двигателите са проведени при контролирани експлоатационни
условия с цел да се получат данни за въздействието на различни марки биодизел върху
околната среда, и за трайността и ефективността на двигателя при използване на три
марки биогориво (Б30, Б50 и Б70). Тестовете показват, че и при трите използвани марки
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въглеродният моноксид намалява средно с 15%. Въглеродният диоксид намалява
пропорционално от 8% при Б30 до 13% при Б70. Значително намаляват неизгорелите
въглеводороди – пропорционално от 20% при Б30 до 35% при Б70. По време на
изпитанията най-голям и най-забележителен спад има при димността, която достига до
22% при Б30 и до 56% при Б70. При азотния оксид, обаче, е наблюдаван минимален
ефект по време на изпитанията.
Реално, дейността по събирането започва през втората година на проекта
„ЕКОАВТОБУС“. В момента събирането на ИГО се осъществява от частна фирма, а
след мащабни рекламни и осведомителни кампании в схемата участват 800 от общо
5 000 ресторанта в района. Дейностите по събирането се самофинансират, тъй като
събиращата фирма продава ИГО на инсталацията за преработка. Всички участващи в
проекта заведения за обществено хранене са обозначени със стикер „ЕКОАВТОБУС“ и
получават безплатно контейнери, в които да съхраняват използваното от тях ИГО. След
това олиото се транспортира до складова база във Валенсия, където суровината
преминава през процес на няколкократно първично филтриране и отделяне на олиото
от водата, за да се намали до минимум отпадъкът. Това се прави например, като
остатъчните количества се изливат в резервоар и се оставят за известно време на топло,
за да се отдели евентуално останалото количество олио. При положение, че процесът на
първична обработка бъде реализиран изцяло, извлеченият продукт е съставен от около
15-20% вода и 5% твърди примеси. Един резервоар има вместимост 30 000 литра олио и
се оставя в продължение на не повече от седмица, за да се избегне абсорбирането на
вода в олиото и повишаването на киселинността. След това олиото се транспортира с
голяма цистерна на разстояние 150 мили (241,35 км) до предприятие в Барселона,
където се преобразува в биодизел.
Фигура 69: Маслосъбирателни контейнери в момент на събиране на ИГО

В началната фаза на пилотния проект e било планирано да се изгради
производствена инсталация във Валенсия, но не са били осигурени финансови
средства, и тази задача е оставена на плановете във връзка с бъдещото използване на
биодизела. Целият процес, от събирането на ИГО до дистрибуцията на биодизела (с
изключение на текущите разходи за биодизел-колонката в автобусното депо, микробуса
за събиране на суровината по проекта „ЕКОАВТОБУС“, контейнерите за събиране на
ИГО), струва около 15 евроцента на литър, а биодизелът се продава за 20 евроцента на
литър, като е освободен от данъчни плащания до предстоящия преглед през 2012 г.
Изпитанията с действащи автобуси започват през третата година от проекта, а
резултатите потвърждават данните за вредните емисии от стендовите изпитания. В
процеса на изпитанията са установени само незначителни отклонения при мощността
на двигателя. Забелязва се леко покачване на разхода и не се наблюдават никакви
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отклонения по отношение на разхода или състава на маслото. Също така, тестовете
показват, че при използване на биодизел няма значителни разлики в надеждността на
работата, с изключение на това, че в някои части на двигателя се забелязват известни
въглеродни натрупвания.
Фигура 70: Биодизел-колонка в автобусното депо

Пилотният проект „ЕКОАВТОБУС“ (2002 г. – 2004 г.) се оказва изключително
успешен. Той успява да покаже достъпността на използването на биодизел по света и
големите ползи, свързани с това екологично чисто гориво. Какво е бъдещето пред
биодизела във Валенсия? До 2007 г. автобусната компания „И Ем Ти“ планира да
разполага с 60 автобуса на метан, 5 автобуса-хибриди на водород, и над 420 автобуса на
биодизел. По отношение на финансирането, в момента компанията инвестира
собствени средства, но се надява да скоро да осъществи публично-частно партньорство,
за да продължи работата и да разшири използването на биодизел като алтернатива на
конвенционалното гориво. Следващата стъпка е във Валенсия да се изгради инсталация
за рафиниране, така че всички етапи, от събирането на суровината до дистрибуцията, да
могат да се извършват в пределите на града.

3.8.4 Други действащи проекти
3.8.4.1 Португалия:
Автопарковете, работещи на биодизел в Португалия, се състоят средно от 50 до
100 тежкотоварни моторни превозни средства. В случая на проекта в град Синтра
биогоривата се използват в общинския автопарк. Понастоящем на биодизел марка Б5 се
движат главно камионите за сметосъбиране (52 тежкотоварни автомобила), но целта е
този брой да нарасне с още 91 тежкотоварни автомобила (целият общински автопарк).
В случая на град Оейрас [Oeiras] се подготвя използване на МЕИГО – по линия на
демонстрационния проект „ОЙЛПРОДИЗЕЛ“ [OILPRODIESEL] (www.oilprodiesel.com).
Поради факта, че биодизелът, който ще се използва, ще се произвежда на местно
равнище от количествата ИГО събрани в Оейрас (в първите месеци се очаква те да са
по-малко), през първоначалния етап само 10 моторни превозни средства ще работят на
биодизел от марките Б5, Б10 и Б30. Целта за следващия етап е броят на моторните
превозни средства на биодизел да се увеличи в зависимост от наличностите.
3.8.4.2 Белгия
Договор: AL/43/95/B
Координатор: Ир Ренилде Крапс [Ir Renilde Craps]
Организация: „ВИТО Ен Ви“ [VITO NV]
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Обща стойност (€): 353 000
Средства от ЕК (€): 115 00
Сътрудничество с: Университет в Грац, Австрия
Целта е да се осъществи демонстрационно внедряване на автомобили,
задвижвани на биодизел от използвани хранителни масла, т.е. метилов естер на
използвано растително масло (МЕИРМ). Демонстрацията се осъществява чрез камиони
за сметосъбиране и фирмени леки автомобили – автопаркове в ежедневна
експлоатация. В рамките на двете години на демонстрационната инициатива броят на
моторните превозни средства и концентрацията на марката МЕИРМ постепенно ще се
увеличават. Този проект надгражда върху опита от един предходен проект по Програма
„АЛТЕНЕР“ [ALTENER] XVII/4.1030/93-22. Проучваните параметри са: качество и
характеристики на горивото, разход на гориво, емисии, разходи за поддръжка и
технически последствия от употребата на МЕИРМ. Специално внимание се обръща на
поведението на износване на инжекционните системи и други критични компоненти. За
всеки отделен случай тези параметри се сравняват със съответстващите им при
минералния дизел.
Разходът на гориво и емисиите се измерват чрез използване на системи за
измерване на емисиите и енергията, специално пригодени за работа на автомобилите в
реални условия на пътя. Информация за проекта е предоставена най-напред сред
широката общественост, а след това и на компетентните звена в структурата на
органите за местно самоуправление, за да бъдат осведомени относно ефекта от
ползването на това гориво. Очаквани резултати: Установяване на целесъобразността на
МЕИРМ при леки и тежки приложения. Количествена и качествена оценка на
евентуалните технически проблеми, свързани конкретно с поведението на износване.
Измерванията за ефективността на горивото и емисиите при различни
концентрации на МЕИРМ в дизеловото гориво ще определят енергийната ефективност
и влиянието върху околната среда при използване на МЕИРМ в различни видове
моторни превозни средства (леки и тежки приложения). Ефектът от гледна точка на
техническата поддръжка и разходите трябва да се оцени като функция от
концентрацията на МЕИРМ в дизеловото гориво в реални условия. Качеството на
горивото ще се оценява като функция от времето. Смазочното масло ще се оценява като
функция от пробега.
Демонстрационният проект цели да информира обществеността за
приложимостта на използването на това гориво. Той има за задача да проучи и
перспективите за по-широко използване на МЕИРМ.
3.8.4.3 Холандия
Автопаркът на Община Бреда се задвижва с биодизел от използвани растителни
масла. Горивото се прилага в лекотоварни автомобили за доставки и в един по-голям
камион, а биодизелът се доставя от фирмата „БиоДи ес ел Бе Ве“ [BioDsl BV].
На 10 април 2008 г. холандският зоопарк (известен под името „Хълмът на
маймуните“) [Apenheul] в град Апелдоорн [Apeldoorn] получава приза за устойчивост,
присъждан от „Рабобанк“ [Rabobank]. Автомобилите на зоопарка се движат на
биодизел, който се произвежда от ИГО, събирано от заведенията за обществено
хранене на територията на зоопарка. Годишната консумация е 7 000 литра ИГО, а
горивото се доставя от фирма „Био-Д“ [Bio-D].
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3.9 Европейска нормативна уредба
Европейската комисия (ЕК) е приела план за действие и две директиви, целящи
насърчаване използването на алтернативни горива в транспорта, започвайки от
регулаторните и фискални мерки за популяризиране на биогоривата. Според
Комисията, най-голям потенциал в краткосрочен до средносрочен план има
технологията, свързана с използването на горива, произведени от земеделски
източници. Качеството на въздуха също е приоритетен въпрос в дневния ред на ЕК,
като в тази област също са приети редица законодателни актове.

3.9.1 План за действие
Планът за действие очертава стратегия за постигане на 20% заместване на
дизеловите и бензиновите горива с алтернативни такива в пътнотранспортния сектор до
2020 г. В плана е направено заключение, че само три варианта биха имали потенциал
самостоятелно да постигнат над 5% дял в общото потребление на горива в транспорта
през следващите 20 години: биогоривата, които са вече на разположение, в
средносрочен план – природният газ, и в дългосрочен план – водородът и горивните
клетки.

3.9.2 Директива за биогоривата
Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3
октомври 2002 г. установява здравни правила относно страничните животински
продукти, непредназначени за консумация от човека.
През май 2003 г. Европейският парламент и Съветът приемат „директивата
относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за
транспорт“. Тази директива изисква от държавите-членки през 2005 г. да заместят 2%
от използваните от тях дизел и бензин с биогорива, въпреки че са възможни и
обосновани отклонения от този целеви показател. През 2004 г. държавите-членки
трябваше да докладват възприетите от тях мерки за насърчаване на биогоривата в
транспорта, националния си целеви показател за употребата на биогорива през 2005 г. и
да дадат обосновка за всяко евентуално отклонение от 2%-товия целеви показател.
Комисията, Парламентът и Съветът от дълго време стимулират развитието на
възобновяемата енергия, и по-специално на биогоривата. В Съобщението, озаглавено
„Устойчива Европа за един по-добър свят: Стратегия на Европейския съюз за
устойчиво развитие“ [A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy
for Sustainable Development], представено на Срещата на върха в Гьотеборг през юни
2001 г., се подчертава важната роля на биогоривата в борбата с изменението на климата
и за развитието на чисти енергийни източници. Зелената книга на Комисията със
заглавие „Към европейска стратегия за сигурност на енергийните доставки“ [Towards a
European strategy for the security of energy supply] от ноември 2000 г. въвежда като цел
замяната на 20% от традиционните горива с алтернативни горива в пътнотранспортния
сектор до 2020 г. Наскоро приетата Бяла книга за транспортната политика [White Paper
on Transport Policy] установява като цел 6%-тов пазарен дял на биогоривата през
2010 г.
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3.9.3 Рамкова директива относно качеството на въздуха
Качеството на въздуха е едно от направленията, в които през последните години
Европа е най-активна. Целта на ЕК е да разработи цялостна стратегия чрез
установяването на дългосрочни цели за качеството на въздуха. Въведени са серия от
директиви за контрол върху нивата на определени замърсители, както и за следене на
техните концентрации във въздуха. През 1996 г. Съветът по околна среда [Environment
Council] приема Рамковата Директива 96/62/ЕО17 относно оценката и управлението на
качеството на околния въздух [Framework Directive 96/62/EC on ambient air quality
assessment and management]. Тази директива предвижда преразглеждане на вече
съществуващото законодателство и въвеждане на нови стандарти за качеството на
въздуха по отношение на нерегламентираните до момента замърсители на въздуха,
определя график за изготвяне на „дъщерни директиви“ [Daughter Directives] относно
редица замърсители. В списъка на атмосферните замърсители, които подлежат на
регулиране, са включени следните: серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NOx),
прахови частици (PM), олово (Pb) и озон (замърсители, за които вече има
съществуващи целеви показатели за качество на атмосферния въздух), както и бензен,
въглероден моноксид, полиароматни въглеводороди, кадмий, арсен, никел и живак.
Рамковата директива бе последвана от 43 „дъщерни директиви“, които определят
числените пределно допустими стойности, а в случая на озона – целеви стойности за
всеки един от установените замърсители. Освен, че определят целеви пределно
допустими стойности за качеството на въздуха и прагове за сигнализиране, дъщерните
директиви имат за цел хармонизиране на стратегиите за наблюдение (мониторинг),
методите за измерване и калибриране и методите за оценка на качеството, за да се
постигнат сравними измервания в рамките на целия ЕС и да се осигури добра
информираност на обществеността.
3.9.3.1 Първата „дъщерна директива“
Първата „дъщерна“ Директива 1999/30/ЕО18 относно пределно допустимите
стойности за NOx, SO2, Pb и прахови частици в атмосферния въздух влиза в сила през
юли 1999 г. Държавите-членки разполагат с две години за транспониране на
директивата в националното законодателство и създаване на стратегии за наблюдение.
Държавите-членки трябва да гарантират, че на разположение на обществеността
рутинно се предоставя актуална информация за концентрациите на SO2, NOx, прахови
частици и олово в атмосферния въздух. Пределно допустимата стойност за NOx за
защита на растителността трябва да се постигнат до 2001 г. Здравословните пределно
допустими стойности за SO2 и праховите частици трябва да се постигнат до 2005 г.
Останалите здравословни пределно допустими стойности за NO2 и Pb трябва да бъдат
постигнати до 2010 г. Държавите-членки трябва да подготвят програми за достигане на
показателите, от които да е видно как ще бъдат постигнати в указаните срокове
пределно допустимите стойности в онези направления, където това не може да стане
посредством „обикновени мерки“. Тези програми трябва да бъдат пряко достъпни за
обществеността, а също така трябва да бъдат изпратени и на Комисията. За да се улесни
17
Бел. прев.: Директива 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 година относно оценката и управлението на
качеството на околния въздух [COUNCIL DIRECTIVE 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment
and management].
18
Бел. прев.: Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно допустимите стойности за
серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух [COUNCIL DIRECTIVE
1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate
matter and lead in ambient air].
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хармонизирания и структуриран начин на отчитане, в Решение 2004/224/ЕО19 са
определени подробни разпоредби, съгласно които държавите-членки предоставят
информация във връзка с плановете и програмите.
3.9.3.2 Втората „дъщерна директива“
Втората „дъщерна“ Директива 2000/69/ЕО20 относно пределно допустимите
стойности за бензен и въглероден моноксид в атмосферния въздух влиза в сила на 13
декември 2000 г. Тази директива определя пределните стойности за концентрациите на
бензен и въглероден моноксид в атмосферния въздух и изисква от държавите-членки да
направят оценка на концентрациите на тези замърсители в атмосферния въздух на
базата на общи методи и критерии, както и да осигурят адекватна информация за
концентрациите на бензен и въглероден моноксид и да гарантират, че тази информация
се предоставя на разположение на обществеността. Пределно допустимата стойност за
въглеродния моноксид трябва да бъде постигната до 2005 г. Пределно допустимата
стойност за бензен трябва да бъде постигната до 2010 г., освен ако не бъде разрешено
удължаване на този краен срок. Както и при първата „дъщерна директива“, държавитечленки трябва да изготвят програми за достигане на показателите в онези направления,
където това не може да стане посредством „обикновени мерки“ без по-нататъшни
промени. Тези програми трябва да бъдат пряко достъпни за обществеността, а също
така трябва да бъдат изпратени и на Комисията. Годишната отчетност по силата на
втората „дъщерна директива“ трябва да се осъществява съгласно Решение
2004/461/ЕО21 на Комисията.
3.9.3.3 Третата „дъщерна директива“
Третата „дъщерна“ Директива 2002/3/ЕО22 относно озона е приета на 12
февруари 2002 г. и най-късно до 9 септември 2003 г. трябва да е транспонирана от
държавите-членки. От тази дата нататък се отменя действието на Директива 92/72/ЕО23.
Директивата определя дългосрочни цели, еквивалентни на новите индикативни и
целеви стойности за озона в атмосферния въздух, приети от Световната здравна
организация, които трябва да бъдат постигнати, където това е възможно, до 2010 г.
19
Бел. прев.: Решение на Комисията от 20 февруари 2004 година относно установяване на режим за предоставянето
на информация относно планове или програми, изисквани по силата на Директива 96/62/ЕО на Съвета относно
пределно допустимите стойности на определени замърсители в атмосферния въздух (нотифицирано под номер
С(2004) 491) [Commission Decision of 20 February 2004 laying down arrangements for the submission of information on
plans or programmes required under Council Directive 96/62/EC in relation to limit values for certain pollutants in ambient
air (notified under document number C(2004) 491)].
20
Бел. прев.: Директива 2000/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 година относно
пределно допустимите стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух [Directive 2000/69/EC of the
European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in
ambient air].
21
Бел. прев.: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година за създаване на въпросник, който да се използва
при подаване на годишните доклади относно качеството на атмосферния въздух съгласно Директиви 96/62/ЕО и
1999/30/ЕО на Съвета и Директиви 2000/69/ЕО и 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано
под номер С(2004) 1714) [2004/461/EC:Commission Decision of 29 April 2004 laying down a questionnaire to be used for
annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC and under
Directives 2000/69/EC and 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council [notified under document number
C(2004) 1714]].
22
Бел. прев.: Директива 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 година относно озона
в атмосферния въздух [Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating
to ozone in ambient air].
23
Бел. прев.: Директива 92/72/ЕИО на Съвета от 21 септември 1992 г. относно замърсяването на въздуха с озон
[COUNCIL DIRECTIVE 92/72/EEC of 21 September 1992 on air pollution by ozone].
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Тези целеви показатели са съобразени с Директива 2001/81/ЕО24 относно националните
тавани за емисиите.
3.9.3.4 Четвъртата „дъщерна директива“
Тази най-нова Директива 2004/107/ЕО25 на Европейския парламент и на Съвета
от 15 Декември 2004 г. се отнася до ограничаване на съдържанието на арсен, кадмий,
живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

3.9.4 Пътни превозни средства
Емисиите от моторните превозни средства са регламентирани в Директива
70/220/ЕИО26 (за леките автомобили) и Директива 88/77/ЕИО27 (за тежкотоварните
автомобили), както и в техните изменения. За поетапно намаляване на пределните
стойности са приети цяла серия изменения. Вследствие на това емисиите намаляват
значително, макар че трафикът продължава да се увеличава. Изпълнението на
Програмата „Автомобил и петрол“ [Auto-Oil Programme] ще доведе до значително
подобряване на качеството на въздуха в нашите градове. Програмата е насочена към
емисиите на въглероден моноксид (СО), летливи органични съединения (ЛОС), азотни
оксиди (NOx) и прахови частици (PM). По време на програмата ще се прилагат построги пределни стойности за леките превозни средства от 2005 г. (по Директива
98/69/ЕО28) и за тежкотоварните превозни средства от 2005 г. и 2008 г. (по Директива
1999/96/ЕО29) относно тежкотоварните автомобили. Освен това се прилага и
законодателство във връзка с използването на системи за бордова диагностика (СБД)
24

Бел. прев.: Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно
националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители [Directive 2001/81/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants].
25
Бел. прев.: Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно
съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух
[Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium,
mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air].
26
Бел. прев.: Директива на Съвета от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки
относно мерките, които трябва да се приемат, за контрол върху замърсяването на въздуха от газовете на двигателите
с принудително запалване, с които са оборудвани моторните превозни средства [COUNCIL DIRECTIVE of 20 March
1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases
from positive-ignition engines of motor vehicles (70/220/EEC)].
27
Бел. прев.: Директива 88/77/ЕИО на Съвета от 3 декември 1987 г. за сближаването на законодателствата на
държавите-членки относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни замърсяващи
околната среда вещества от дизелови двигатели в режим на работа на МПС [COUNCIL DIRECTIVE 88/77/EEC of 3
December 1987 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the
emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles (88/77/EEC)].
28
Бел. прев.: Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година за мерките,
които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за
изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета [DIRECTIVE 98/69/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 13 October 1998 relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
and amending Council Directive 70/220/EEC].
29

Бел. прев.: Директива 1999/96/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 декември 1999 г. относно сближаване
на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките, които следва да се предприемат срещу изпускането
на газове и механични замърсители от двигатели с компресионно запалване, които са предназначени за употреба в
превозни средства, и срещу изпускането на газообразни замърсители от двигатели с положително електрическо
запалване, работещи с природен или втечнен петролен газ, предназначени за употреба в превозните средства и
относно изменение на Директива 88/77/ЕИО на Съвета [Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the
Council of 13 December 1999 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken
against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in vehicles, and the
emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in
vehicles and amending Council Directive 88/77/EEC].
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[on-board diagnostic systems (OBD)], които информират собствениците на моторни
превозни средства дали емисиите от автомобила са прекалено високи, а светлинен
индикатор върху таблото сигнализира, че е необходимо превозното средство да бъде
ремонтирано. Има и законодателство относно периодичните прегледи на автомобилите
в движение, по силата на което се проверява дали собствениците поддържат
автомобилите в техническа изправност (по Директива 96/96/ЕО30). По линия на
програмата „Автомобил и петрол“ е въведено законодателство, касаещо срока на
годност, съгласно което производителят е отговорен за емисиите от лекотоварните
моторни превозни средства за период от пет години или 80 000 км. пробег, което от
двете събития настъпи по-рано, при условие, че автомобилите са поддържани
правилно. Подобно законодателство се подготвя и за тежкотоварните автомобили.
За намаляване на емисиите по време на кратки пътувания, когато каталитичният
преобразувател е по-малко ефективен, и през зимата, бе въведено и отделно изискване
за „емисии при пускане в ход на студен двигател“ [„cold start emissions“]. Тази част на
законодателството е от особено значение за кормуването в градски условия, когато
средното времетраене на пътуването обикновено е много кратко. Изискванията по
отношение на емисиите от мотоциклети също ще бъдат завишени с изменението на
Директива 1999/24/ЕО31. Действащото в момента законодателство ще бъде затегнато
през 2003 г., а след това от 2006 г. нататък ще стане дори още по-строго. Тази
директива се отнася и за емисиите от мотопеди.

3.9.5 Емисии на CO2 в отработилите газове от изпускателната тръба
ЕС има за цел най-късно до 2010 г. да достигне до среден показател за емисиите
на CO2 в размер на 120 гр./км. за всички нови леки автомобили, продавани в
Европейския съюз.
Настоящата стратегия се основава на 3 стълба:
o доброволни споразумения, с които производителите на автомобили се
ангажират с намаляване на емисиите на CO2 от леките автомобили, найвече чрез подобрена автомобилна технология;
o подобряване на информираността на потребителите относно разхода на
гориво в автомобилите;
o пазарно-ориентирани мерки за оказване на влияние върху избора на
автомобилистите в посока към „автомобили с по-голяма ефективност на
горивото“.

30

Бел. прев.: Директива 96/96/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 година за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и
техните ремаркета [COUNCIL DIRECTIVE 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the
Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers].
31
Бел. прев.: Директива 1999/24/ЕО на Комисията от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с
техническия прогрес на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на
пътниците в двуколесните моторни превозни средства [COMMISSION DIRECTIVE 1999/24/EC of 9 April 1999
adapting to technical progress Council Directive 93/32/EEC on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles].
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3.9.6 Качество на автомобилното гориво
Директива 98/70/EO32, изменена с Директива 2003/17/ЕО33, съдържа
екологичните спецификации за качеството на горивото (бензин и дизелово гориво) в
Общността, и по-специално нивата за съдържание на сяра, олово и полициклични
ароматни въглеводороди. Този законодателен акт гарантира, че от 1 януари 2002 г.
всички продавани в държавите-членки горива са безоловни. В момента съдържанието
на сяра в дизеловото гориво и бензина е ограничено до 50 части на милион [parts per
million (ppm)], като се предвижда поетапно въвеждане на бензин и дизелово гориво със
съдържание на сяра до 10 части на милион.

32

Бел. прев.: Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно
качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета [DIRECTIVE
98/70/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 October 1998 relating to the quality of
petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC].
33
Бел. прев.: Директива 2003/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 2003 година за изменение на
Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензина и дизеловите горива [Directive 2003/17/EC of the European
Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel
fuels].
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4 Справяне с критиката
Периодът 2007 г. – 2008 г. бе белязан с резки покачвания на цените на храните в
световен мащаб, а това доведе до състояние на глобална криза и създаде условия за
политическа и икономическа нестабилност, съчетани със социално напрежение както в
бедните, така и в развитите страни.
Медиите неуместно хвърлиха основната вина за това увеличение на цените
върху биогоривата. Търсенето на изкупителна жертва, която да понесе бремето на
вината за всички злини на света във времена на криза не е изненадващо. Ефектът от
този негативен натиск върху индустрията за производство на биогорива, обаче, бе
унищожителна за нейния обществен облик, който пострада най-вече заради това, че в
случая става дума за тепърва зараждащ се отрасъл, който се бори за признанието на
пазара.
Ако хвърлим само един поглед под повърхността, ще открием, че това, в найдобрия случай, е спазматична реакция или, в най-лошия – недобросъвестен ход за
отклоняване на вината от други причини, който ни пречи да погледнем към значително
по-големия проблем с нуждите от храна и енергия през следващите 50 години.
Факт е, че в момента производството на биогорива използва около 1 процент от
наличните земеделски земи в света. Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ)
[Food and Agriculture Organization (FAO)] прогнозира, че до 2030 г. този процент ще се
удвои. Това се потвърждава и от казаното от управителя на КФ „Фонд Еклектика
Селско стопанство“ [CF Eclectica Agriculture Fund] по повод количественото
определяне на ефекта, който биогоривото има върху световните стокови пазари, а
именно: „потреблението на биогориво съставлява едва 1 – 1,5% от прираста на
годишното потребление“. Успоредно с това, Европейската агенция за околна среда
[European Environment Agency] докладва, че през 2005 г. биогоривата съставляват само
1,2 на сто от всички горива за транспорт в ЕС.
Следователно, големият въпрос е, ако биогоривата са причината за последните
огромни ценови скокове, къде са произведени те и къде са използвани? Нещо повече,
тъй като биогоривата явно не отнемат протеини, фибри или мазнини от предлагането
на храни, тъй като пресованата семенна маса (кюспе) се използва в храните за животни,
целият спор е безпочвен.
Тъй като не е биогориво от първични изходни суровини, а се явява отпадъчен
продукт, който не се конкурира с производството на храни, не е необходимо МЕИГО да
обосновава своето място на пазара. Артилерийският огън от критики по адрес на
биодизела, обаче, сериозно навреди на възприемането му от пазара и го изхвърли зад
борда, независимо от неговия суровинен източник. Прочее, всеки радетел на каузата
„биодизел“ трябва да разполага със солидни факти и аргументи, за да може да се
справи с множеството атаки, насочени срещу индустрията за производство на
биогорива.

4.1 Причини за покачването на цените на храните
Установените понастоящем причини от системен характер за световното
покачване на цените на храните са следните:
o разминаване между търсенето и предлагането;
o покачване на цената на петрола;
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o промени в хранителния режим на населението в Азия;
o намаляване на световните хранителни запаси;
o пазарни спекулации.

4.1.1 Разминаване между търсенето и предлагането
Не е изненадващо, че глобалните климатични промени се отразяват на
световното производство на селскостопанска продукция, а оттам и на цените на
хранителните стоки.
Погледнато откъм страната на предлагането, в Австралия, например, една
шестгодишна суша доведе до 98% спад в производството на ориз, с произтичащото от
това инфлационно въздействие върху световните цени на ориза.
Друг ограничаващ предлагането фактор е намаляването на световните
хранителни запаси. В миналото нациите бяха склонни да поддържат по-големи резерви
от храни, но напоследък, вследствие на по-бързите темпове за отглеждане на зърнени
храни и лекотата, с която те могат да се внасят от чужбина, се отделя по-малко
внимание на поддържането на запасите от хранителни резерви.
От страната на търсенето, азиатските страни начело с Китай купуват нефт, газ,
цимент, стомана, коксуващи се въглища и всичко необходимо за урбанизацията на
населението. Китайската икономика, която в миналото беше експортно ориентирана и
предлагаше евтина работна, сега се развива с изключително бързи темпове и се
трансформира в почти независима икономика от гигантски мащаби, която е напълно в
състояние да осигури достатъчно стоки и услуги, инфраструктура и урбанизация на
своето население от 1,3 млрд. души. За последните 20 години броят населението от
средната класа е нараснал значително в цяла Азия. За сравнение, през 1990 г. прирастът
на средната класа като процент от населението в Индия и Китай е съответно с 9,7 на сто
и с 8,6 на сто, а през 2008 г. достигнатият темп на растеж е нараснал до близо 30%,
съответно 70%. Съответстващият на тези демографски тенденции прираст на
богатството донесе със себе си и промяна в начина на живот и хранителните навици, и
по-конкретно породи по-голямо и по-разнообразно търсене на месо и месни продукти в
хранителния режим, което от своя страна доведе до по-голямо търсене на
селскостопански ресурси.
По силата на простичките икономически закони за търсенето и предлагането,
резултатът от тези комплексни промени на страната на предлагането и на страната на
търсенето се явява естествен стимул за покачването на цената на основните стоки.

4.1.2 Покачване на цената на петрола
По същество, цената на нефта се отразява на цените на почти всичко, което се
продава на пазара.
Покачването на цените на нефта доведе до повишаване на разходите за торове,
тъй като голяма част от тях се произвеждат с помощта на нефтопродукти. Въпреки че
основната суровина, влагана в тяхното производство и идваща от недрата на земята, е
природният газ, който се използва за получаване на водород, природният газ също има
свои собствени проблеми с доставките, подобни на тези при петрола. Предвид на това,
че в някои случаи природният газ може да се използва като заместител на петрола,
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покачващите се цени на петрола доведоха до увеличение и на цените на природния газ,
а оттам и на торовете.
Нефтът осигурява по-голямата
производство на храни и за транспорта.

част

от

енергията

за

механизираното

На Фигура 71 е показано изменението на цената на нефта за последните няколко
години, която на практика се е утроила. Нашите икономики са толкова силно зависими
от енергийния източник, че това има много значими последици навсякъде в
съвременния свят – инфлационен натиск, който не може да бъде преодолян с помощта
на традиционните макроикономически монетарни методи.
Фигура 71: Последното покачване на цените на нефта

4.1.3 Финансови спекулации
За неотдавнашния скок в цените на храните бяха обвинени и финансовите
спекулации на стоковите борси. Спорно е до каква степен това се явява основен
допринасящ фактор, но причината произтича от липсата на доверие в паричните
пазари.
Първоначално искрата беше запалена в САЩ. Една криза на вторичния пазар на
ипотеки породи паника на финансовите пазари и подтикна инвеститорите да изтеглят
парите си от рисковите ипотечни облигации и несигурните ценни книжа, и да ги
вложат в стоки като средства за съхраняване (натрупване) на стойност [stores of value].
Финансовите спекуланти, търсещи бърза възвращаемост, изтеглиха билиони долари от
ценни книжа и ипотечни облигации и ги инвестираха в храни и суровини, пораждайки с
това главоломен срив на фондовия пазар.
В отговор на ефекта от тази спекулация ръководителят на Програмата на ООН за
околна среда [UN Environment Program] Ахим Щайнер отбелязва:
„Днес на планетата има достатъчно храни за изхранването на всички, но
начинът, по който в момента се въздейства върху пазарите и запасите от гледна
точка на бъдещата пазарна конюнктура, изопачава достъпа до тези храни. Живи
хора и реални съдби биват засегнати в мащаби, които по същество са спекулативни.“
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4.2 „Всяко зло за добро“
Растящите цени на храните са заплаха за мнозина, но те също така предоставят
на света и една огромна възможност.
Сигурно мнозина ще си спомнят, че през последните десетилетия храната
непрекъснато поевтиняваше, а земеделието беше в упадък. За периода 1974 г. – 2005 г.
цените на храните на световните пазари спаднаха с почти три четвърти в реално
изражение. Храната днес е толкова евтина, че западът се бори с преяждането, дори и
изхвърляйки купища недоядени остатъци от храна в кофите за боклук.
Истината е, че покачващите се цени на храните могат да имат пагубен ефект
върху бедните. По-бедното население харчи по-голям дял от доходите си за храна и повисоките цени на храните му се отразяват още повече.
Нека не забравяме обаче, че изкуствено занижените цени в световен мащаб,
породени от земеделските политики през последните няколко десетилетия също имаха
опустошителен ефект. В миналото богатите държави изливаха в бедните страни
субсидирани храни по цени, по-ниски от пазарните, и по този начин убиваха местните
земеделски производства. Имаше траен спад при инвестициите в земеделието и в
съпътстващите го дейности, като например напояването. Бедните страни, които в
миналото изнасяха храни, станаха вносители. Именно поради тази смяна на „посоката
на вятъра“ развиващите се страни страдат толкова много сега заради покачващите се
цени на храните, след като по ирония на съдбата те бяха ниски в продължение на
толкова дълго време.
Все пак, ефектът не е само отрицателен. Въпреки големите злини, по-скъпите
храни имат възможност да направят и много добрини. Потребителите в градските
райони, особено в бедните държави, неминуемо ще бъдат засегнати заради
увеличаването на цената на нещо, което така или иначе вече се явява най-скъпото перо
в бюджета на техните домакинства. Облагодетелствани обаче ще бъдат фермерите и
земеделските общности, тъй като ще се увеличи възнаграждението за техния труд – в
редица бедни селски области това ще стимулира най-важния източник на работни
места и ще създаде условия за икономически растеж.
Тъй като три четвърти от бедните в света живеят в селски райони, ако
негативните ефекти бъдат управлявани успешно, по-високите цени на
селскостопанските продукти в по-дългосрочен план биха могли да послужат като лост
за извеждане на по-голямата част от развиващите се страни в света от бедността.

4.2.1 Потенциалът за устойчива биоенергия в глобален мащаб
Едно неотдавнашно изследване, проведено от Института „Коперник“
[Copernicus Institute] към Университета в Утрехт [University of Utrecht], Холандия
показа, че общият потенциал за устойчива биоенергия се оценява приблизително на
максимум 1 545 ЕДж. (екзаджаула34) [(EJ) Exajoules] (429 167 тВтч. (тераватчаса35) или
36 902 млн. т.н.е. (мегатона нефтен еквивалент) [Mtoe] годишно до 2050 г. Цифрата
1 545 ЕДж. е над шест пъти по-висока от използваното в момента количество
нефтопродукти в целия свят (понастоящем глобалното потребление на енергия възлиза

34
35

Бел. прев.: 1 ЕДж = 1018 (милиард милиарда) джаула.
Бел. прев.: 1 тВтч = 1 млн. гигаватчаса = 1 млрд. кВтч.
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на 420 ЕДж. годишно (116 667 ТВтч. или 10 032 млн. т.н.е., като около 220 ЕДж. от
него е под формата на нефтопродукти).
Фигура 72: Общо световен биоенергиен потенциал към 2050 г.

Заедно с присъщите му икономии на парникови газове, производството на
биомаса може да донесе и:
o един по-малко „монополистичен“ пазар от гледна точка на
разнообразието при потреблението на енергия и повече приходи в
селското стопанство;
o ползи за местните икономики чрез задържане на по-голямата част от
евентуалните печалби;
o намаляване на разходите за транспорт на предлаганите запаси и крайни
продукти;
o близост на потребителите до използваните от тях продукти.

4.2.2 „Добрият, лошият и злият“
Естествено, биогоривата могат да се разграничат на „добри“ и „лоши“. В този
смисъл, на всяка цена трябва да се избегне изсичането на малкото останали в света
девствени гори с цел осигуряване на биогорива за спортните автомобили [Sports Utility
Vehicles – SUVs], унищожаването на местообитанията, и всички други инициативи със
съмнителен ефект от гледна точка на борбата с климатичните промени. Хубавото е, че
част от тези зловредни практики се разкриват от неправителствени и други
организации36. Това, обаче, не бива да създава атмосфера на скептицизъм и
обезверяване, които са в състояние да унищожат и дискредитират един бранш, който на
36

Реално, за производство на биодизел се използват незначителни количества палмово масло – около 30 000 тона
през 2005 г. За сравнение, през периода от февруари 2001 г. до юни 2005 г. производството на палмово масло в
глобален мащаб е нараснало с близо 10 млн. тона. Това увеличение, обаче, се дължи на търсенето на пазара на храни,
а не на пазара на биогорива.
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този етап се бори единствено за своето оцеляване срещу безусловно мощни монополни
интереси.
Безочливото извъртане на нещата чрез използване на неиздържани примери с
цел да се дискредитира продукт, който по същество представлява устойчиво гориво, е
като да поставиш един слънчев панел на сянка и да кажеш: „Видяхте ли … Аз Ви казах,
че не работи!“
Това си е отявлен акт на пренебрежение към новите пазарни възможности пред
огромния брой бедни в селските райони на света, от гледна точка на способността им
да генерират доходи, възможностите за укрепване развитието на селските райони, и
намаляването на зависимостта от вносни храни и петролни продукти.
Още по-злостно, и най-лошо от всичко, е да продължава поддържането на
катастрофални равнища на емисиите на парникови газове, постоянно да се пречи на
развитието на алтернативи с реален потенциал чрез клеветнически кампании и
дезинформация. Нашата зависимост от изкопаемите горива трябва да се промени,
индустрията за производство на биогорива трябва да се разгръща, да се учи от
грешките в миналото и да се развива устойчиво. Тя трябва да осигури за бедните в
света онези ползи, които със сигурност може да предложи.
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5 Препоръки
5.1 Участие на местните власти и енергийните агенции
Проучванията във връзка с разходите и събирането на ИГО показаха, че
местните власти са в много подходяща позиция от гледна точка на ефективното
извършване на услугите по събиране на ИГО. Те могат да реализират значителни
икономии от мащаб предвид съществуващата при тях инфраструктура, човешкия
капитал и уменията, с които разполагат, както и значителния опит при решаването на
въпроси във връзка с отпадъците.
Местните власти могат да участват и в производството на биодизел, най-малкото
с консултативни функции. Общинските власти следва да предоставят съдействие чрез
съответните си служби, а именно – отделите, занимаващи се с рециклиране на отпадъци
да дават консултации по заявленията във връзка с КПКЗ, градоустройствените отдели
да консултират по проблемите на териториалното планиране, отделите по околна среда
и здравеопазване да дават указания по проблемите на здравето и безопасността, а
финансовите отдели да дават съвети в областта на ДДС и налозите за горива.
Документацията, съответните формуляри и сведенията относно наличния опит следва
да са на разположение на заинтересованите страни, за да се създадат условия за гладко
протичане на процеса по създаването и организирането на съответната схема.
Освен това, от гледна точка на производството на биодизел самите общински
автопаркове са първостепенен по значимост пазар. Общините разполагат с
пътнотранспортни средства, в които може да се използва произведеното гориво, а имат
и социални отговорности и отговорности за екологията в района към обществеността,
която обслужват.
По тази причина, идеалният сценарий би бил местните власти да са ангажирани
на всеки отделен етап, така че веригата за създаване на стойност да се затвори напълно
и да се осигури пълен производствено-маркетингов цикъл. Такъв вид устойчиво
решение на местно равнище е представен графично на Фигура 73.
Фигура 73: Производствено-пазарен цикъл – затваряне на веригата за създаване на
стойност

ПРОБЛЕМ С
ИЗХВЪРЛЯНЕТО
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Събиране на
ИГО в
съответния
район

УСТОЙЧИВА
ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

РЕЦИКЛИРАНЕ на ИГО в
биодизел

Използване
на биодизел
в автопарка
на местния
общински
съвет

През последните години много се говори за „устойчиво развитие“ след
първоначалното въвеждане на този израз в употреба чрез доклада „Брундтланд“
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[Brundtland Report] през 1987 г. Програмата „Дневен ред 21 век“ [Agenda 21]
представлява подробен план за устойчиво развитие, приет от 180 световни лидери на
Срещата на върха в Рио през 1992 г. Тя подчертава важността на участието на всички
обществени сектори в придвижването към по-устойчив начин на живот и отправя апел
към общините да разработят местни стратегии във връзка с „Дневен ред 21 век“ в
сътрудничество с местната общественост. Разглежданите в настоящия документ
инициативи представляват идеален начин за постигане на тези цели на общинско
равнище.
За тази цел Европейската мрежа на енергийните агенции следва да действа като
основен фактор, улесняващ осъществяването на всеки един проект за биодизел на
местно равнище, като нейните членове насърчават участието на общините, работят с
представителите на бизнеса и широката общественост, и използват Европейската
мрежа за обмен на информация и опит в рамките на целия Европейски съюз.
В този смисъл горещо се препоръчва към всеки предложен проект от този тип да
бъдат привлечени както общините, така и местните енергийни агенции.

5.1.1 Политика по отношение на ИГО
Един от очертаните в точка 1.2.3 проблеми бе, че местните власти нямат нито
преки правомощия, нито финансиране, за да се занимават с ИГО. Препоръката е ИГО
да се вмени като задължение на местните общински съвети, като така общините биха
имали същите отговорности по управлението на отпадъците от стопанската дейност в
сектора на общественото хранене, каквито имат понастоящем спрямо битовите
отпадъци. Така ще се осигури и целево бюджетно финансиране за събирането на този
ценен ресурс. От една страна това би означавало, че разходите за тази дейност няма да
са толкова критичен фактор, а от друга – че общините ще имат задължение за събиране
на ИГО от местните фирми в сферата на общественото хранене и за неговото
третиране, подобно на задълженията им спрямо битовите отпадъци. Тъй като в този
случай ще има само един оператор, който да минава по една и съща улица,
ефективността ще се повиши, а браншът ще се „прочисти“. По този начин биха могли
да се решат много проблеми, свързани с неправомерното изхвърляне на този ресурс и
да се даде тласък, който да гарантира редовно подаване на ИГО към местните
рафинерии за биодизел.

5.1.2 Изследвания в областта на ИГО
Налице е неотложна необходимост от повече информация относно наличностите
ИГО, която да се предоставя от компетентните органи. Голяма част от данните в РП 2
трябваше да бъдат определяни приблизително поради липсата на прецизни данни и
сведения. В този смисъл се предлага в рамките на ЕС-27 да бъде осъществено цялостно
проучване на този ресурс, което да създаде условия за по-точна оценка на наличните
количества ИГО на глава от населението в целия Европейски съюз. Това ще помогне
много на евентуалните бъдещи предприемачи в този сектор при изчисляването на
потенциала на дейността за производство на биодизел в съответния район.

5.1.3 Ускорени процедури във връзка с КПКЗ
Въз основа на опита в Обединеното кралство може да са каже, че откровено
непосилната задача, която представлява попълването на едно заявление във връзка с
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КПКЗ и купищата необходима за това документация, се явява сериозна пречка от
нетехнически характер пред изграждането на инсталации за биодизел. Много вероятно
е подобна бюрократична спънка да съществува и на много други места в пределите на
ЕС.
По тази причина се препоръчва въвеждането на система с ускорена процедура за
одобряване на заявленията, подадени за инсталации за биодизел, от страна на
агенциите за опазване на околната среда или други компетентни органи. Това ще
намали разходите, времето и рисковете пред евентуалните бъдещи малки
производители на биодизел и ще спомогне за разпространението на това екологично
чисто гориво в ЕС.

5.1.4 Стандарти за качество
Съществува реална необходимост от създаване на световно признат стандарт за
качество на биодизела, регламентиращ пределни стойности на параметрите, които
оказват непосредствено влияние върху коефициента на полезно действие на горивата,
но без те да се използват като лост за реализиране на интереси в областта на
търговската политика или за решаване на каквито и да било други странични въпроси.
Действащият в момента стандарт значително ограничава цялостния потенциал на
биодизела и в този смисъл следва да се направи необходимото, за да се разшири
обхватът на ресурсната база за неговото производство в ЕС.
Ако това не бъде направено, има опасност към автомобилната индустрия да
бъдат отправени, преднамерено или не, допълнителни аргументи в подкрепа на призива
за използване в нефтопреработващата промишленост на технологии за рафиниране на
дизелово гориво от дизелови фракции в присъствие на водород с помощта на
растително масло („хидроочистка“) [hydrotreating]. При това, не само в ЕС – в
Бразилия например, като се има предвид факта, че в страната са налице големи
количества растително масло, националната петролна компания „Петробрас“
[Petrobras] е разработила съответно един подобен обогатителен процес, наречен „HBio“. Този тип технологии имат съмнителни икономии на парникови газове и не
допринасят нито за развитието на местните икономики, нито за популяризирането на
концепцията за устойчивост на местно равнище в духа на програмата „Дневен ред 21
век“37.
Налице е и необходимост от въвеждане на схема за осигуряване на качеството,
било то на национално равнище или, за предпочитане, в общоевропейски мащаб, чрез
която да се одобряват производители на биодизел. Липсата на механизми за
осигуряване на качеството на биодизела стои в основата на неразрешените проблеми,
произтичащи от аргументите на автомобилопроизводителите против по-широкото
разпространение на това гориво. Именно затова горещо се препоръчва утвърждаването
на единна схема за гарантиране на качеството в рамките на целия Европейски съюз,
заедно с механизъм за налагане на стандартите, който включва подкрепа за по-малките
производители при изпитанията за проверка на качеството на тяхната продукция.

37

В съответствие с една тръжна процедура (TREN/D2-44/2005) на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“
[DG TREN], европейският стандарт за биодизел трябва да се актуализира от гледна точка на йодното число. Като
част от Плана за действие относно биомасите [Biomass Action Plan], Комисията е предложила изменение и
допълнение на стандарта за биодизел EN 14214 с цел създаването на условия за използване на по-широка гама от
растителни масла за производство на биодизел.
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5.1.5 Стандартите на ЕК за емисиите – задължителни за биогоривата
Необходимо е интегриране на политиките във връзка с локалните емисии от
автотранспорта със стратегията за биогоривата, така че тези две направления да се
развиват съгласувано, а не в противоречие помежду си. На настоящия етап нормите
ЕВРО 4 и ЕВРО 5 за локалните емисии ограничават използването на биогоривата, тъй
като има заложено само задължение двигателите да работят с горива, които отговарят
на стандартите EN 590 за горивата за дизелови двигатели и EN 228 за бензина,
несъдържащ олово. Следователно, производителите на дизелови автомобили могат да
оптимизират своите нови модели така, че да отговарят на стандарта EN 590, но да са
несъвместими с EN 14214 за метиловите естери на мастни киселини за дизелови
двигатели. Именно това е направила фирмата „Фолксваген“ при новите си модели по
стандарта ЕВРО 4, „забивайки кинжал в сърцето“ на индустрията за производство на
биодизел.
При въвеждане на така препоръчаните законодателни промени, чрез които
всички изисквания на евронормите за емисиите трябва да са спазени от горивата,
отговарящи и на двата стандарта EN 590 и EN 14214, всички аргументи от страна на
производителите на оригинално оборудване против използването на биодизел поради
съображения, свързани с качеството на местния въздух, няма да са обосновани. Така ще
се преодолее едно голямо препятствие.

5.1.6 Въпрос на конкуренция
Последната препоръка е да се създава конкурентен натиск, за да бъдат
принудени производителите на оригинално оборудване да дават гаранции и да правят
продукцията си съвместима с биогоривата. Упорито и настойчиво следва да се
популяризират онези производители, които са благосклонно настроени към биодизела,
като например фирмите в състава на „Пи Ес Ей Груп“.
В сравнение с останалите автомобилни компании, френските производители
„Пежо“, „Ситроен“ и „Рено“ в състава на „Пи Ес Ей Груп“ имат много по-благоприятна
за биодизела стратегия. Понастоящем те дават гаранции за своите модели при
определени условия за марките биодизел с концентрация до 30%. Тези гаранции се
отнасят за пътнотранспортни средства в автопаркове с адекватно техническо
обслужване и подходящи механизми за контрол на качеството. Ако френските
производители се придържат към своята политика в полза на биодизела, рекламата
френските вместо немските марки автомобили ще създаде натиск от страна на
потребителите. Това ще спомогне за увеличение на продажбите и печалбите на
благосклонните към биодизела производители, насърчавайки по този начин понататъшното развитие в полза на автомобилите, одобрени за работа с биодизел.
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