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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуалност на проблема
Биорафинирането представлява логичен и ефикасен преход от днешната
нефтопреработвателна и химическа промишленост към бъдеща промишленост,
базирана на биомасата. Интензивното развитие на биотехнологиите предполага
биорафинериите да изместят редица традиционни нефтохимически
предприятия в дългосрочен план. Тенденцията към растящи количествени
изменения, т.е. повишаване броя на биорафинериите, предполага необходимост
от качествени подобрения в решението на техния архитектурен облик.
Акцентът в разработените до момента систематизации на
биорафинериите се поставя върху технологическите и социалноикономическите характеристики на обектите. Те не обхващат устройственото
решение на биорафинериите. Това налага да се проучи и анализира по-обстойно
планировъчната структура на примери от практиката и да се намери мястото на
биорафинериите в архитектурното познание.
Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационното изследване е да се разработят систематизация
и модели на биорафинериите според тяхната архитектурно-планировъчна
структура.
Архитектурната планировъчна структура включва: характера на
застрояване; местоположението, формата и обема на планировъчните елементи;
мрежата на общественото обслужване и организацията на отдиха; системата от
заводски улици и разположението на входовете; възможностите за развитие;
озеленяването и благоустрояването на предприятието.
За изпълнение на целта в труда се решават следните задачи:
 Изследване на архитектурната планировъчна структура на
биорафинериите чрез определяне на основните планировъчни
елементи;
 Провеждане на емпирическо изследване на предприятия в България
и чужбина и анализ на резултатите от него;
 Създаване на методика за устройствено планиране на
биорафинериите;
 Разработване на архитектурни планировъчни модели;
 Организиране
на
биорафинериите
според
външни
за
производството фактори и типологията на промишлените сгради.
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Обект и предмет на изследването
Обект на изследването са биорафинерии, реализирани в България и
чужбина, представляващи промишлени предприятия от химическия,
енергийния и аграрния сектор, които съдържат в своята структура сгради и
съоръжения за производство на енергийни и материални продукти от биомаса и
отпадъци. Според мащаба на производството, в изследването не са включени
най-малките инсталации и най-големите предприятия – гиганти. Според вида на
суровината са изключени пречиствателните станции за отпадни води и
инсталациите за улавяне и преработка на сметищен газ.
Предметът на дисертационното изследване е архитектурната
планировъчна структура, като е поставена тежест върху характера на
застрояването, местоположението, формата и обема на сградите и
съоръженията.
Методи на изследване
Методическата форма на дисертацията има комплексен характер. В
процеса на работа е използвана система от интердисциплинарни методи за
трите основни фази на научното изследване.
В проучвателната фаза се анализира актуалността на проблема. В нея е
проучена планировъчната структура, чрез факторен анализ на обекта и
предмета на изследване, чрез анализ на състоянието на проблема в
архитектурната област и съседни научни области, чрез сравнителен анализ на
видовете технологии и предприятия от практиката, както и чрез наблюдения на
място - в реализирани обекти.
В експерименталната фаза е направен избор на предприятия и
групирането им в категории. Снети са графически данни и количествени
показатели за съставяне на база данни. Използван е корелационен анализ на
данните и графически анализ за формулиране на регресионни уравнения, като
метод за извеждане на количествените параметри на групите обекти.
В приложно-творческата фаза са групирани обектите според
резултатите от емпирическото изследване. Създадени са планировъчни модели
за систематизация чрез комплексен анализ на резултатите от първите две фази.
Апробация
Част от изследванията и резултатите от тях са публикувани в шест
статии, представени на международни научни конференции в България през
2012 и 2013г.- три самостоятелни и три в съавторство. Допълнителна апробация
по темата е осъществена чрез: участие в работна среща на млади учени в RIBA
– Лондон, 2012г.; самостоятелна публикация в сп.<Архитектура>, бр.1/2013г. и
самостоятелен доклад, приет за отпечатване в <Годишник на УАСГ‘2013>.
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II.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Г лава пъ рва
Същност на биорафинерийното производство
Терминът <биорафинерия> се среща за пръв път в литературата в
началото на 90-те години на XX век. Тогава започва производството на
нехранителни продукти от биомаса, което насърчава научно-изследователската
дейност в сектора на биопроизводството и в последствие привлича вниманието
на най-големите компании в биоенергийния сектор. Според някои учени
биорафинерията е концепция за разумно усвояване на биомасата чрез
интегрирани процеси от няколко сектора на икономиката, а не отделно
предприятие с единствена производствена технология.
1.1. Понятие за биорафинерия
Проучването на терминологията дава основание да се обобщи, че
биорафинерията е промишлено предприятие за устойчиво преобразуване на
биомаса и отпадъци в горива, потребна енергия и субпродукти с добавена
стойност.
Основните разлики между биорафинерията и традиционната рафинерия
са по-сложните технологически процеси за фракциониране на суровината и
мащабът на предприятието. Второто се обуславя от необходимостта биомасата
да бъде събрана от лимитиран ареал и транспортирана до биорафинерията по
най-икономичен начин. В контекста на устойчивото производство, в
дългосрочен план не се очаква повсеместно изграждане на биорафинериигиганти.
1.2. Исторически преглед
Като съвременно явление, интегриращо много технологически
платформи, които са все още в процес на развитие, биорафинерията няма ясно
определено начало. Тази производствена концепция е плод от наслагването на
много открития, започнали от началото на XIX в.
Първото голямо предприятие за производство на биогаз е открито през
1950 г. в гр. Целе (Долна Саксония). След петролната криза от 70-те години
започва изграждането на първите предприятия за производство на биоетанол в
Бразилия и САЩ. През 1987г. Австрийската компания <Гаскок> изгражда
първото пилотно предприятие за производство на биодизел, а през 1989г.
построява първото комерсиално промишлено предприятие.
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1.3. Политики за стимулиране на биорафинерийното производство
Политическите усилия за развитие на устойчиво производство чрез
подхода на биорафинерията се реализират посредством световни, регионални и
национални инициативи. За изпълнение на инициативите е необходим
интегриран подход, базиращ се на социални, икономически и екологически
предпоставки, влияещи пряко върху локализацията на биорафинерийното
производство.
1.4. Социално-икономически предпоставки за локализиране на
биорафинерията
Повишената значимост на биобазираните продукти за ключови
индустриални сектори е следствие на четири необратими до момента глобални
тенденции: демографски прираст и повишаване на икономическите стремежи
на развиващите се страни; необходимост от повишена геополитическа
енергийна независимост; влошаване на икономическите предпоставки за
нефтохимическите продукти; повишаване на обществения натиск за опазване
на околната среда.
При избора на подходящ терен за биорафинерия се преминава през
четири нива на селекция: географска оценка на възможностите, чрез която се
проучват наличните суровини в региона и се определя топографски найподходящ имот; политическа оценка на възможностите, чрез която се проучват
законовата рамка и възможните пазари за пласиране на готовата продукция;
икономическа оценка на възможностите, чрез която се прави оптимизация на
инвестиционния избор; техническа оценка на възможностите, чрез която се
проучват инфраструктурни, логистични и други предпоставки.
1.5. Преглед на систематизациите и методи за тяхното прилагане
Броят на видовете биорафинерии постоянно нараства, а технологическите
процеси се усложняват. Това е сериозна бариера за извеждане на универсална
систематизация на биорафинериите.
В практиката се срещат разнообразни видове биорафинерии, които са
описани от различните автори като лигноцелулозна, зърнена, зелена,
двуплатформена, традиционна, термохимическа, морска, горска.
В теорията са известни два сходни опита за систематизиране на
биорафинериите - на Б.Кам и М.Кам и на Рий и Аневелинк. Тези
систематизации имат твърде опростена структура, в която не са изяснени
специфичните данни, вариациите и комбинациите на технологиите в
биорафинерийното производство.
Систематизацията на Черубини и колектив заслужава внимание, поради
нейната гъвкавост. Тя представя подробно възможностите за интегриране на
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биорафинерийното производство в съществуващите сектори на икономиката.
Екипът извежда четири групи критерии за систематизиране на биорафинериите,
подредени в низходящ ред според тяхната значимост: технологическа
платформа; готови продукти; суровини; технологически процеси.
Прилагането на систематизацията представлява метод за описание и
създаване на блок-схема за конкретна биорафинерийна система чрез
субординационно определяне на спецификите на четирите критерия. Според
степента на комплексност на производството авторите разделят
биорафинериите в две големи групи – единични биорафинерийни системи и
комбинирани биорафинерийни системи (съчетание от единичните).
Освен тази систематизация, обектът на изследване е проучен според
технологическия жизнения цикъл на проекта и според инвестиционните
намерения и специфичните цели на биорафинерията.
В този раздел е разкрита същността на проблема според съседните за
архитектурата научни области. Оттук възникват въпроси, свързани с
архитектурната теория и практика в контекста на индустриалните сгради, а
именно: Какви фактори влияят върху устройственото планиране на
биорафинериите?; Какви са характеристиките на тяхната архитектурна
планировъчна структура?; Какви са основните обемно-планировъчни елементи
според типологията на промишлените сгради?; Какъв е архитектурният образ
на различните видове биорафинерии?; Как биорафинериите се вписват в
околната среда?; Могат ли биорафинериите да бъдат систематизирани според
определени планировъчни модели?; Възможно ли е прилагането на
универсален апарат за планиране и проектиране на биорафинериите според
технологическата им природа?
Търсенето на отговори на поставените въпроси е основата за доказване на
хипотезата, че съществува потенциал за организиране на предприятията за
биорафинерийно производство в систематизация, като следствие на
взаимовръзката технология - специфичен архитектурен облик.
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Г лава вто ра
Фрагментиране на архитектурната планировъчна структура
Понятието архитектурна планировъчна структура (наричана за краткост
АПС) се използва в контекста на организацията на генералния план и нейното
влияние върху цялостния архитектурен облик на предприятието.
Терминът фрагментиране се използва като синоним на думите
<раздробяване> и <декомпозиране>, в смисъл на <разделяне на цялото на
съставните му части>. Процесът на фрагментиране е базисно условие за
провеждане на емпирическите изследвания върху конкретни обекти от
практиката.
2.1. Признаци за групиране на обектите и подход на изследването
Според направеното проучване на систематизациите се приема, че
технологическите
процеси
и
технологическото
оборудване
(т.е.
технологическата
платформа)
имат
първостепенно
значение
за
формообразуването на планировъчните елементи в биорафинериите.
Останалите фактори (подемно-транспортните средства, санитарнотехническата
система,
социалните предпоставки, противопожарните
изисквания, видът на строителния метод и сградната конструкция) са
окачествени като второстепенни поради комплексни причини. Една от найсъществените е високото ниво на автоматизация на производствените процеси,
съответно малобройният персонал и ниската степен на населеност на
територията.
Според нивото на внедреност на технологическата платформа, в световен
мащаб, биорафинериите могат да се разделят на две големи групи:
<предприятия с традиционни технологически платформи> - внедрени до края
на XX в. и <предприятия със съвременни технологически платформи> внедрени през XXI в.
Към групата на традиционните платформи се причисляват: платформа на
биогаз, платформа на мазнини (масла), платформа на захари/скорбяла и
платформа на енергия (при директно изгаряне).
Към групата на съвременните технологически платформи се отнасят:
платформа на синтетичен газ, платформа на лигнин, платформа на водород,
платформа на пиролизна течност, платформа на органични сокове, платформа
на енергия (когенерация на биомаса) и техните комбинации.
Според нивото на внедреност и потенциал за развитие в българските
условия предприятията могат да се обединят в осем подгрупи (вж. Табл.2.1).
Например новаторските технологически платформи, които не са
комерсиализирани дори в чужбина, могат да се обединят в една подгрупа. Към
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втората група е добавена подгрупа предприятия за механично-биологично
третиране на отпадъци (МБТ).
Подходът за фрагментиране на АПС на биорафинериите представлява
първо – анализ (за всяка подгрупа предприятия поотделно) на предпоставките
за локализация на производството и технологията и тяхното влияние върху
местоположението, формата и обема на планировъчните елементи, и второ общ анализ (за всички подгрупи предприятия) на благоустройственото решение
и техническите ограничения (противопожарни, екологически, санитарнохигиенни).
Табл. 2.1. Групиране на обектите на изследване

Планировъчна структура на предприятия с традиционни
технологически платформи
Фрагментирането на АПС е направено според предназначението на
композиционните елементи – производствено, спомагателно и обслужващо.
След подробен факторен анализ трите групи са фрагментирани в четири
направления - сгради/цехове, съоръжения за съхраняване на материали
(насипни, течни, газообразни), помощни съоръжения и транспортнокомуникационни елементи.
2.2.
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Предприятия за производство на биогаз
Според мащаба и целите на производство предприятията биват: фамилен
тип; фермерски тип; централизиран тип за коферментация; индустриален тип и
инсталации за получаване на сметищен газ. Границите на изследването
изключват първия и последните два типа предприятия.
При проектирането на генералния план принципът на блокиране се
прилага рядко поради стриктните технически ограничения. В заводската
площадка са обособени условно четири функционални зони: приемна;
производствена; складово-експедиционна; санитарно-хигиенна.
Основните композиционни елементи, онагледени таблично в труда, са
фрагментирани като:
 Сгради и съоръжения с производствено предназначение - за
приемане на суровината и подготовка на субстрата, - за
преобразуване на субстрата, - за възстановяване на енергията;
 Сгради и съоръжения със спомагателно предназначение - за
съхранение на суровини, - за съхранение на спомагателни
материали и коферментори, - за съхранение и изсушаване на
дигестат, - за компостиране;
 Сгради и съоръжения с обслужващо предназначение - за
задоволяване на административни, контролно-пропускателни,
научно-изследователски, санитарно-хигиенни и рекреационни
функции.
Архитектурният образ на предприятията е нехомогенен с доминиращи
инженерно-технологически съоръжения - биореактори/резервоари/газхолдери.
В много предприятия от практиката вписването в околната среда и
ландшафта не винаги е убедително, а организацията на планировъчните
елементи на генералния план е противоречива.
Към момента на изследване в България не са изградени предприятия от
централизиран тип. В процес на реализация са няколко проекта за предприятия
от фермерски тип.
Предприятия за производство на биодизел
Локализирането на традиционните рафинерии за производство на
биодизел се определя предимно от географското положение, климата и
икономическите предпоставки.
Основните композиционни елементи, онагледени таблично в труда, са
фрагментирани като:
 Сгради и съоръжения с производствено предназначение – за
подготовка на маслодобив и екструдиране, - за екстракция на
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остатъчното масло, - за рафиниране, - за получаване на биодизел и
пречистване на страничните продукти;
 Сгради и съоръжения със спомагателно предназначение – за
приемане на суровините, - за съхранение на леснозапалими
течности, - за съхранение на течни суровини и готова продукция, за съхранение на спомагателни материали и суровини, - за
енергийно обезпечаване на производствените процеси;
 Сгради и съоръжения с обслужващо предназначение - за
задоволяване на административни, контролно-пропускателни,
научно-изследователски, санитарно-хигиенни и рекреационни
функции.
Обслужващата част на предприятието се проектира по два начина –
блокирано към основното производство или в отделна сграда.
Специфичните технически ограничения се отнасят до: противопожарните
изисквания за отстоянията на леснозапалимите и взривоопасни вещества в
складовото стопанство до сградите на основното производство; шумовото
замърсяване в цеховете за пресоване и екстракция; предпазването от неприятни
миризми, чрез ефективна филтрираща вентилационна система; праховото
замърсяване в зоната на топлоцентралата и складовото стопанство; санитарнохигиенните изисквания за лабораторните помещения; екологическите
ограничения, касаещи особено превенцията от замърсяване на подпочвените
води, чрез изграждане на пречиствателна станция за производствени и
дъждовни води от заводската площадка.
Предприятия за производство на биоетанол
Генералният план на предприятието за производство на биоетанол е
възможно да бъде решен чрез принципа на блокирането. Той се прилага
предимно в предприятия с висока цена на земята или при регенерация и
конверсия на съществуващи предприятия - по примера на предприятието за
биоетанол в гр. Горна Оряховица. Най-често обаче, архитектурната
планировъчна структура има павилионен характер.
Според функционалното предназначение основите зони, които се
предвиждат, са: товаро-разтоварна зона, складово стопанство за суровини,
основен производствен блок, производствен блок за копродукти,
топлоцентрала, складово стопанство за течни продукти и други спомагателни
сгради и съоръжения към производството.
Основните планировъчни елементи в предприятието за производство на
биоетанол и фуражи, описани последователно от входа към изхода на
производството, са: електронен кантар, разтоварище, бункер за зърно, зала за
очистка и смилане, резервоар за производствени води, хидролизна зала,
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складове за помощни материали, зала за ферменторни съдове,
административно-обслужващи помещения (контролна зала, лаборатория,
офиси, СХЗ), зала за изваряване на спирта, станция за дехидратиране на
етанола, резервоари за крайно складиране на етанола, наливна инсталация за
цистерни, зали за декантер и сушилна инсталация, зала за производство на
гранулиран фураж, склад за фураж. Често предприятията имат собствена
топлоцентрала и водоизточник, с цел оптимизиране на енергийните разходи.
Доминиращите планировъчни елементи са залите за ферментация и
дестилация, складовите стопанства за суровини и продукти.
Обикновено сградите се изграждат от стоманена скелетна конструкция
върху масивни бетонови стъпки, поемащи натоварванията на инсталацията и
нейното съдържание. Обслужването на съоръженията става по изградени
метални етажерки през различна височина според технологическите
изисквания.
Предприятия за производство на енергия чрез
директно изгаряне на отпадъци
Изгарянето на отпадъци (инсинерация) е подход за третиране чрез
контролирано горене, с цел намаляване на техния обем и оползотворяване на
отделената в процеса енергия.
Инсинераторите се разполагат в близост до интензивно урбанизирани
територии, генериращи големи количества отпадъци, а много често и в
границите на населеното място, поради внедряването на съвременни
филтриращи технологии, минимизиращи до безвредно ниво състава на
изпусканите в атмосферата газове.
Предприятията за изгаряне на отпадъци напомнят със своя архитектурен
облик традиционните ТЕЦ, работещи с въглища. Съществената разлика е в
липсата на стоманобетонните водоохладителни кули.
Елементите на АПС съдържат блокиран обем с цехове на основното
производство и инженерни съоръжения към него. За разлика от разгледаните до
момента групи предприятия, генералният план има ясна и проста композиция.
Основната производствена сграда условно се разделя на приемно-захранващ
блок, блок за термични процеси, блок за филтриране и оползотворяване на
енергията и блок за отвеждане на остатъчните газове в атмосферата.
Блокът за термични процеси има най-голям обем и височина. Във
вертикално отношение той се разделя на две зони – зона за пещ и котел (над
скарата) и зона за събиране на остатъците от горивния процес (под скарата).
Сградата на основното производство се изпълнява с монолитна
стоманобетонна конструкция в сутеренните части, в подложените на високи
натоварвания подове и в бункера за отпадъци. Останалата надземна част
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представлява сграда тип <обвивка> и се изпълнява предимно с метална
скелетна конструкция.
Коминът, като част от крайния производствен блок, е най-характерният
елемент на АПС. Въпреки безопасността на изпусканите газове неговото
разположение се търси в края на подветрената част на заводската площадка,
което значително определя разположението на основния производствен блок.
Съществените
технически
ограничения,
въздействащи
върху
организацията на АПС, са санитарно-хигиенните - за разделение на човешките
и товарните потоци. Екологическите ограничения се отнасят предимно до
разположението на комина и доброто изолиране на приемното помещение и
бункера.
Планировъчна структура на предприятия със съвременни
технологически платформи
В тази група са изследвани елементите на АПС за биорафинерии със
съвременни технологии: предприятия за когенерация на биомаса,
предприятията за механично-биологично третиране на отпадъци, новаторски
(иновационни) биорафинерии и предприятия за култивиране на водорасли.
Повечето от платформите могат да се комбинират както помежду си, така и с
вече разгледаните традиционни технологии. Те са гъвкави и неопределими
поради ниското ниво на внедреност.
2.3.

Предприятия за когенерация на биомаса
Според функционалното предназначение планировъчната структура на
предприятията за производство на топлинна и електрическа енергия от биомаса
може да се раздели в две големи групи – предварителна подготовка на
суровините и преобразуване на енергията.
В зоната за приемане на биомасата се разполага линия от повдигачи,
контейнери и конвейери, както и складова площадка за временно съхранение на
суровината.
Според мащаба на предприятието се прави избор между карова и
автоматична система за приемане и третиране. Процесите, през които
преминава суровината, са: сепарация, сушене (прилага се само при
газификация), пресяване, премахване на метали и други негорими материали и
редуциране размера на частиците. Междинното складиране се извършва в
специални бункери.
Преобразуването на биомасата (биогаза) в топлинна и електрическа
енергия се осъществява чрез директно изгаряне или газификация.
Основните планировъчни елементи на централите на биомаса са:
складово помещение за биомаса, бункер за аклиматизация и подаване на
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суровината, зала за бойлерна система с горивна камера, зала за система за
събиране на отработена пепел, помещение за филтрираща система и
топлообменник, система за отвеждане на газовете (комин), контролно табло,
резервоари за производствени води, деератор (за противопожарна превенция),
абонатна станция (когенерационна инсталация) и други помощно
производствени и обслужващи помещения.
Аналогично на инсинераторите тези предприятия позволяват изявяване
на оригинални архитектурни обеми, вписващи се по убедителен начин в
околната среда.
Предприятия за МБТ на отпадъци
Предприятията се разполагат в периферията на големите градове.
Водещите принципи за локализиране са: спазване на ограниченията за ОВОС;
достъп до добре развита инфраструктура; близост до депо за отпадъци; близост
до предприятия за възстановяване на енергията и рециклиране на материалите.
Предприятията за механично-биологично третиране се характеризират с
пет основни технологически цикъла: механично сепариране на различните
фракции; биологично третиране на органичните фракции; производство на
пелетизирано гориво (RDF) от инертните фракции; възстановяване на енергията
и материалите от сепарацията; депониране на остатъчния отпадък от
третирането.
В контекста на фрагментирането на елементите на АПС, интерес
представляват технологиите за биологично третиране и възстановяването на
енергията. Възстановяването на енергията от RDF се осъществява в
инсинератори.
Компостирането, биологичното третиране на органичната фракция,
обикновено се извършва в седем етапа: приемане и предварително третиране,
предварително компостиране; междинно третиране; крайно компостиране;
окончателно третиране; контрол на процеса; контрол на миризмата.
Степента на автоматизация на системите за компостиране зависи от
размера на инсталацията и от инвестиционните намерения. Съществуват
няколко вида системи: система на открито с редове, система на закрито,
система с открити клетки, компостиране в контейнери, компостиране в <тунел>
и затворена инсталация за компостиране с автоматично обръщане.
Според програмата на проекта и вида на системата предприятията могат
да имат блокирана или павилионна структура.
Предприятия с иновационни технологически платформи
Иновационните (новаторски) биорафинерии имат демонстрационен
характер, т.е. доказването на тяхната целесъобразност в бъдеще e основа за
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комерсиализиране на технологията. В този смисъл в труда е направен
холистичен анализ на елементите на АПС на предприятията за производство на
синтетични биогорива, биометан, етанол от второ поколение и други.
Иновационните биорафинерии представляват не само новоизградени
предприятия, а често и регенерирани части на предприятия от
нефтохимическата, захарната, хартиено-целулозната и хранително-вкусовата
промишленост или преустройства на традиционни биорафинерии. С цел
редуциране на капиталовложенията за нетехнологически мерки от съществено
значение е целесъобразното използване на съществуващата техническа и
социална инфраструктура.
Възможности за локализиране на тези производства се наблюдават в
неефективно използваните индустриални зони и изоставени територии на
градовете с традиции в химическата промишленост. Очаква се предприятията
за производство на синтетични биогорива да придобият комерсиален характер в
световен мащаб след 2020г. Възможните технологически направления имат
комплексен характер, което ограничава подробното фрагментиране на
композиционните елементи в АПС.
Предприятия за култивиране на водорасли
Процесите за култивиране на водорасли (алги) се осъществяват чрез
четири вида технологически системи: отворени водоеми, фотобиореактори,
комбинирани системи и хетеротрофни системи. Последните две системи все
още не са популярни.
Култивирането на водорасли чрез отворени водоеми е внедрено и
проучено в САЩ, Япония, Австралия, Тайланд, Китай и Израел.
Производствената технология чрез отворени водоеми се прилага в четири типа
басейни: линейни, нелинейни, писти и водоеми за третиране на отпадъчни
води.
Според АПС предприятията с отворени басейни наподобяват
фотоволтаичните паркове. При изграждането на тези предприятия проектантите
са ограничени поради технологическите изисквания. Предпазването на
басейните от замърсявания и нуждата от изцяло осветени (незасенчени) зони са
абсолютни ограничения за разполагане на висока и храстовидна растителност.
Това създава известни проблеми при естетизацията и благоустройството на
предприятието.
Алтернативата за отглеждане на водорасли е чрез закрити съоръжения фотобиореактори, в които производствената среда се контролира по-добре.
Проектирането на системи за комерсиално производство на алги чрез
фотобиореактори е в процес на научни изследвания и предприятия с
индустриален мащаб все още не са реализирани.
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В случай че бъдат доказани ползите от фотобиореакторите, в близко
бъдеще се предполага, че това явление ще бъде интегрирано в урбанизираните
зони. В момента обемно-планировъчните решения представляват по-скоро
сюрреалистични визии на концептуалистите, отколкото научнообосновани,
реализуеми принципи за формообразуване.
2.4.

Общи технически ограничения и благоустройство

Технически ограничения
С оглед спазване на противопожарната безопасност територията на
биорафинериите се разделя на противопожарни сектори. Най-значими за
генералния план са противопожарните сектори около газхолдерите и други
резервоари за съхранение на взривоопасни материали. В предприятията с
термични процеси се изграждат резервоари за съхранение на вода на по-високо
ниво от горивните камери с цел автоматично загасяване на процесите по
гравитачен път. Необходимо е да се предвидят ясни технически и
конструктивно обезпечени трасета за противопожарните екипи. Според мащаба
на производството и организацията на генералния план се предвижда мрежа от
пожарни хидранти, които е препоръчително да осигуряват дебит 1600 л/мин, с
продължителност на работа поне 2 часа.
Санитарно-хигиенните ограничения обхващат превенцията от шумово
замърсяване, превенцията от миризми, както и здравословните и безопасни
условия на труд за производствения персонал.
Екологическите ограничения налагат подробно историческо проучване на
терена на заводската площадка. Стоманобетонът за резервоарите и други
съоръжения, съдържащи опасни фракции, трябва да бъде сертифициран,
водонепропусклив и устойчив на химически агенти. Шахтите за улавяне на
разливания се изолират добре от дъждовни води и други атмосферни влияния.
Човешките потоци и товарните потоци, особено в случаите на третиране на
отпадъци, трябва да бъдат щателно разделени.
Благоустройство
Изследваните обекти са условно разделени в две групи – малки
предприятия с нискокачествено благоустройство и публично-частни с
висококачествено благоустройство. Под нискокачествено се има предвид
предприемане на част от благоустройствените мерки и придаването им на
тежест, за сметка на други мерки. При висококачественото благоустрояване
проектантите придават относително равностойна тежест на мерките по
всичките компоненти на благоустройството.
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Г лава трета
Емпирическо изследване на предприятия от
България и чужбина
В раздела са представени резултати от изследване на реализирани
предприятия за биорафинерийно производство (в България и чужбина), с цел
извеждане на усреднени устройствени параметри и създаване на подход за
устройствено планиране.
3.1. Методика
Изследването е проведено в периода януари 2012г. - януари 2013г.
Логическата последователност (редът за провеждане на експеримента) е
структурирана в шест етапа: избор на предприятия; снемане на количествени
данни; структуриране на база данни; корелационен анализ за определяне на
най-силните взаимовръзки между изведените параметри; графически анализ за
формулиране на регресионни уравнения; обобщение на резултатите.
Наличността на детайлни количествени и качествени данни, включително
научнообосновани материали за тяхната достоверност, са в основата за избор на
подходящи за изследването предприятия. След подбора изследването е
проведено за 85 биорафинерии в: България (5 бр.), Дания (26 бр.), Германия (22
бр.), САЩ (5 бр.), Швеция (4 бр.), Холандия (4 бр.), Италия (4 бр.), Австрия (4
бр.), Франция (3 бр.), Великобритания (3 бр.), Швейцария (1 бр.), Чехия (1 бр.),
Унгария (1 бр.), Испания (1 бр.) и Малта (1 бр.).
Предприятията са групирани и изследвани в последователността на Глава
втора. В изследването са изключени предприятията за култивиране на
водорасли, поради лимитирания брой реализирани обекти и специфичността на
тяхната АПС.
3.2. Същност на изследването
Предприятия за производство на биогаз
Изследваните 22 обекта са разположени в покрайнините на малки
населени места. Те са от централизиран и фермерски тип, т.е. използват като
основна суровина животински екскременти и коферменти (остатъци от
земеделието). Предназначението на биогаза е за превръщането му в топлинна и
електрическа енергия чрез когенерация. Предприятията са изградени в Дания и
Германия. Най-голямото се намира край Лемвиг (Дания) с капацитет за
преработване на 437 т/д и площ на УПИ - 82дка. Най-малкото предприятие е
разположено край Давинде (Дания) с капацитет за преработване на суровини 28
т/д с площ на УПИ - 4 дка.
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Усреднените устройствени параметри са както следва: плътност на
застрояване – 18%; интензивност на усвояване на имота – 45%; озеленяване –
55%, от което висока растителност – 29%. Средната дистанция за
транспортиране на суровината до обекта е 5,6 км, което се извършва предимно
чрез вакуум цистерни.
Предприятия за производство на биодизел
Емпирическото изследване е направено върху 15 предприятия за
производство на биодизел с традиционна технологическа платформа – Австрия
(2), България (2), Германия (8), Италия (1), Франция (1), Чехия (1). Рафинериите
са изградени в периода 1992г. – 2008г. Производственият капацитет на наймалките е 10-20 хил.т/г биодизел, а на най-големите – до 250 хил.т/г.
Суровината в десет от предприятията е олио от маслодайни земеделски култури
(рапица, слънчоглед, соя), а в останалите
- рециклирани мазнини от
ресторантьорството и/или животинска лой от ХВП. Площта на поземлените
имоти варира от 8,8 дка до над 230 дка.
За основните едноетажни корпуси отстоянията на модулната мрежа в
напречна посока са между 9м и 36м, изпълнени с метални рамкови/клетъчни
конструкции. Спомагателните сгради в повечето случаи са изградени в
познатата мрежа от 6/6м (7/7м.). Производственият процес е напълно
автоматизиран. Усредненият брой на наетия персонал е около 30 души,
работещи в трисменен режим.
Средната плътност на застрояване варира от 20% до 25%. Средната
интензивност на усвояване на имота варира от 60% до 65%. Средната
интензивност на озеленяване варира от 35% до 40%. Високата дървесна
растителност, като процент от озеленената площ, е в границите от 10% до 12%,
а в осем от предприятията това залесяване е под 5%, което се оценява като
недостатъчно.
В България функционират две предприятия - в с. Козаревец (Велико
Търново), произвеждащо 10 000 т/г биодизел от растителни мазнини и в гр.
Сливо поле - 60 000 т/г, използващо за суровина маслодайни земеделски
култури. Мощностите в гр. Провадия (60 000 т/г) са замразени поради липса на
ясна и ефективна нормативна рамка в сферата на биогоривата.
Предприятия за производство на биоетанол
Изследването е направено върху 10 предприятия за производство на
биоетанол от захарни и скорбялни култури - България (2), Германия (1),
Испания (1), САЩ (4), Унгария (1) и Франция (1). Обектите са локализирани в
земеделски или индустриални зони на райони с равнинен релеф в близост до
територии с обработваема земя.
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Най-голямото предприятие е разположено в Лоулър (Айова, САЩ), с
производствен капацитет 315 хил.т/г, а най-малкото – в Горна Малина
(България), с капацитет около 7 хил.т/г. Най-старото предприятие е изградено
през 2002г. в Стенли, (Уисконсин, САЩ), а най-новото – през 2012г. в Панония
(Унгария). В последното са наети над 150 души производствен персонал,
докато предприятието в Горна Оряховица разполага с около 15 служители.
От анализа на устройствените параметри може да се обобщи, че средното
отношение на застроената площ на отделните групи сгради и съоръжения към
общата застроена площ е както следва: разтоварища – 13%; сгради и
съоръжения за складиране на суровини – 10%; съоръжения за складиране на
готова продукция – 15%; сгради (63%) и съоръжения (37%) на основното
производство – 56%; административни и обслужващи сгради – 4% и други
сгради и съоръжения – 3%.
При проектирането на генералния план могат да се използват усреднени
стойности, изведени от изследването, а именно – за всеки 1,000т суровина на
годишна база се планират около 12 м2 за разтоварища, 9 м2 за сгради и
съоръжения за складиране на суровини, 14 м2 за готови продукти, 50 м2 за
производствени сгради (32 м2) и производствени съоръжения (18 м2), 4 м2 за
административни площи и 3 м2 за други сгради и съоръжения.
Предприятия за производство на енергия чрез
директно изгаряне на отпадъци
От изследваните 15 обекта най-старото предприятие е построено в
центъра на Виена през 1971г., а най-новото – в Милано през 2009г.
Предприятието с най-малък капацитет се намира в Haderslev (Дания) - 9 т/ч, с
площ на УПИ - 19 180 м2, а най-голямото – в Бреша (Италия) - над 100 т/ч, с
площ на УПИ 135 000 м2. Усреднените устройствени параметри са както
следва: плътност на застрояване – 29%; интензивност на усвояване – 70%;
озеленяване – 30%, от което висока растителност – 15%.
В повечето случаи предприятията са блокирани в основен производствен
обем, представляващ сграда обвивка с вертикален акцент – комин.
Предприятието Astria в Бегл (Франция) на архитектите Jean de Giacinto и
Bernard Scweitzer е един от най-добрите примери в света за интегриране на
индустриална сграда в урбанизирана среда.
Друг добър пример е предприятието в Карлсруе (Германия), проектирано
от арх. Марио Бота и реализирано през 1991г. Специфичната конструкция и
триъгълните форми на покрива са съчетани по оригинален начин чрез принципа
на нюанса, отразяващ линиите на планинските масиви в близост.
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Предприятия за когенерация на биомаса
Предприятията за производство на топлинна и електрическа енергия от
биомаса имат най-гъвкава технологическа платформа спрямо останалите
видове биорафинерийни системи. Те могат да бъдат изграждани като подобекти
на всички останали биорафинерии.
От изследваните 6 обекта най-старото предприятие е построено в
Саксобинг, (Дания) през 1999г., а най-новото в Скиве (Дания) през 2010г.
Предприятието с най-малък производствен капацитет е в Скиве - с мощност
26MW в УПИ с площ около 22 дка, а най-голямото в Содетелие (Швеция) – с
мощност 285 MW в УПИ с площ около 90 дка.
Усреднените устройствени параметри са както следва: плътност на
застрояване – 20%; интензивност на усвояване – 61%; озеленяване – 34%, от
което висока растителност – 39%. Изследването показва, че средната норма за
проектиране на зоната за приемане на биомаса е приблизително 10м2 за 1т/д
производствен капацитет.
Предприятията имат сходен архитектурен облик, както тези за
инсинерация на отпадъци. Основните разлики са в по-малкия им мащаб и
наличието на бункери и площадки за открито складиране на биомаса,
реализирани като свободностоящи съоръжения.
Предприятия за МБТ на отпадъци
В емпирическото изследване на тази група са включени 7 обекта. Найстарите предприятия са реализирани в Германия през 2005г., а най-новото е в
процес на изграждане – в България (София). Най-голямото предприятие според
производствения капацитет е разположено в Крьоберн (Германия) – 300 хил.т/г,
а най-малкото в София – 48 хил.т/г.
Усреднените устройствени параметри са както следва: плътност на
застрояване – 26%; интензивност на усвояване – 66%; озеленяване – 34%, от
което висока растителност – 21%.
Чрез събраните данни за обектите са изведени ориентировъчни норми за
проектиране на елементите на АПС, базирани на количеството отпадъци (за
1,000 т/г): приемно хале – 36 м2; халета за компостиране и узряване на компоста
– 86м2; хале за производство на RDF – 60м2; технологически съоръжения –
14м2; административен блок – 7 м2; други – 10м2.
Предприятия с иновационни технологически платформи
От тази група са изследвани 10 предприятия, разположени в Англия (2),
Германия (2), Дания (2), САЩ (1), Холандия (2), Швеция (1). Мощностите имат
иновативен характер - за производство на биоДМЕ, биометанол, биоматериали
и др. Те са локализирани в индустриални зони с добре развита инфраструктура,
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в близост до предприятия <сателити>, гарантиращи рентабилността на
производството.
Много често тези рафинерии са комбинация от сгради и съоръжения
между иновационни и традиционни технологически платформи. Поради
различните видове технологии и суровини производственият капацитет между
различните видове предприятия е несъпоставим на този етап от изследването.
Най-голямото предприятие е реализирано през 2009г. в Небраска (САЩ)
в УПИ с площ около 225 дка. В него се произвежда биоетанол от второ
поколение, а най-малкото – през 2011г. в Питео (Швеция) върху площ от около
17 дка, в което се произвежда био диметил етер.
Усреднените устройствени параметри са както следва: плътност на
застрояване – 21%; интензивност на усвояване – 63%; озеленяване – 35%, от
което висока растителност – 11%.
3.3. Анализ на данните от експеримента
Корелационен анализ
Корелацията е индикатор за силата на връзката между две променливи. В
случая този анализ се извършва чрез матрица от корелационни коефициенти за
изследваните параметри на АПС, които варират в интервала от -1 до +1. Според
емпирическите правила за интерпретация на корелационния коефициент са
търсени стойностите в интервала от 0,51 до 1,0 (от -1,0 до -0,51), т.е. с висока
взаимовръзка.
Маркирането на високите корелационни коефициенти е съпроводено от
факторен анализ за логично извеждане на двоици зависимости в
последователност - от площта на имота към залесената с висока растителност
площ. Това е съобразено с етапността на планиране и реализиране на
генералния план и тежестта на капиталовложенията.
Анализът е направен за седемте групи предприятия поотделно. За
онагледяване на неговата същност е представена извадка за една от подгрупите
на изследване (вж. Табл. 3.1).
Регресионен анализ
Този процес представлява изследване на всяка двоица параметри с
високи корелационни коефициенти с цел извеждане на регресионни уравнения
(в случая - линейни уравнения с две променливи). При този анализ се проучва
диаграмата на разсейване и тенденцията (трендът), чиято прецизност се отчита
чрез квадрата на корелационния коефициент (R2). Той показва частта от
дисперсията, която е разпределена между двете променливи безотносително
към причинността.
19

С цел онагледяване на анализа е представена графика за изследване на
двоицата „Площ на УПИ/Усвоена площ“ с коефициент 0,96 – за предприятията
за производство на биоетанол (Фиг.3.1).
Табл. 3.1. Корелационен анализ на предприятията за производство на биоетанол
(извадка)

Фиг. 3.1. Регресионен анализ на двоицата <Площ на УПИ/Усвоена площ> за
предприятията за производство на биоетанол
Анализът е приложен за общо 38 двоици, за седемте групи
биорафинерии, от който са изведени регресионните уравнения за съставяне на
алгоритъм.
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3.4. Резултати от експерименталното изследване
От проведения експеримент са получени две групи резултати –
препоръчителни устройствени параметри за биорафинериите (Табл. 3.2) и
алгоритъм за планиране на биорафинериите (Фиг. 3.2).
Табл. 3.2. Устройствени параметри за биорафинериите

Чрез използване на резултатите от регресионния анализ (38 регресионни
уравнения) е предложен алгоритъм за пространствено планиране на
биорафинериите във вид на блок-схема (Фиг. 3.2). В нея е показана
последователността за изчисление на параметрите за всеки вид предприятие.
Прилагането на алгоритъма се осъществява чрез въвеждане на входящите
данни (от т.А) и последващо заместване на известните в регресионни формули
(към т.Д). Всяка неизвестна променлива играе ролята на известна в следващото
уравнение.
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Фиг. 3.2. Алгоритъм за устройствено планиране и проектиране на биорафинерии

Г лава четвъ рта
Планировъчни модели за биорафинерии
Планирането и проектирането на биорафинерии е сложен
интердисциплинарен процес, който пряко се асоциира в съвременната практика
с т.нар. инженерен дизайн. Инженерният дизайн е мултидисциплинарен
творчески процес с отворен край, в който проектантският екип работи чрез
итеративни и интерактивни подходи с цел създаване на уникален продукт.
Предложените планировъчни модели за биорафинерии представляват
специфични шаблони за функционалното зониране на генералния план. Те са
разработени в контекста на изследваната АПС. Моделите са създадени
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интегрирано чрез качествени данни (информация от проучването на
производствата и елементите на АПС) и количествени данни (от
експерименталното изследване).
4.1. Критерий за организиране на планировъчните модели
Принципът за формиране на функционално-планировъчни и
пространствени структури от промишлени сгради и съоръжения за
биорафинериите е комплексен. Архитектурният потенциал на биорафинериите
се съдържа в тяхното специфично функционално предназначение.
От събраната база данни се установи, че организацията на
планировъчните модели чрез критерии като мащаб на предприятието,
устройствени параметри, функционално предназначение на сградите и
съоръженията,
строителна конструкция, етажност на сградите, вид на
технологическите процеси, секторна принадлежност са неподходящи за
групиране на моделите по убедителен начин. Това наложи да се изведе
комплексен критерий, чрез който да се направи организация на
биорафинериите според техния архитектурен облик. Този критерий е дяловото
разпределение на застроената площ на сградите към застроената площ на
съоръженията, като част от общата застроена площ на имота, или за
краткост наричан < ЗПсгр / ЗПсрж>.
Отношението ЗПсгр/ЗПсрж има различни стойности за седемте групи
производства. При графичен анализ на данните (Фиг. 4.1) се вижда, че групата
на новаторските биорафинерии (с иновационни технологически платформи)
има много голяма вариация на показателя ЗПсгр/ЗПсрж (70%). Тези обекти са
изключени като подгрупа при създаването на планировъчните модели. поради
високата степен на неопределеност на ЗПсгр/ЗПсрж.
От графиката се вижда, че предприятията могат да се организират в две
големи групи.
Първата група от предприятия включва биорафинериите за
производство на биогаз, биодизел и биоетанол - с усредненото дялово
отношение на ЗПсгр/ЗПсрж 40:60, но не повече от 60:40. Предприятията от тази
група са наречени биорафинерии с доминиращи съоръжения в АПС (за
краткост БРФсрж).
Втората група предприятия включва биорафинериите за преобразуване
на биомаса в топлинна и електрическа енергия, предприятията за механичнобиологично третиране на отпадъци и предприятията за директно изгаряне на
отпадъци – с усреднено дялово отношение на ЗПсгр/ЗПсрж 85:15, но не помалко от 60:40. Предприятията от тази група са наречени биорафинерии с
доминиращи сгради в АПС (за краткост БРФсгр).
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Фиг. 4.1. Дялово разпределение на застроената площ на биорафинериите
(наименованията на подгрупите предприятия са съкратени)
4.2. Видове планировъчни модели
Разработени са шест планировъчни модела, организирани в две основни
групи - модели за БРФсрж и модели за БРФсгр.
Подходът за създаване на моделите е съставен от няколко технически,
творчески и комплексни процеса, приложени в следната последователност:
(i) Определяне на входящите данни (напр. производствен капацитет);
(ii) Изчисляване на площните параметри чрез алгоритъма за
устройствено планиране и проектиране на биорафинерии;
(iii) Проверка на изходните данни чрез сравнение с препоръчителните
устройствени параметри;
(iv) Преобразуване на количествените данни в графични планировъчни
елементи върху модулна мрежа 12 х 12 м.;
(v) Адаптиране на графичните елементи към специфичните изисквания
на планировъчната структура;
(vi) Изчертаване на планировъчен модел.
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Биорафинерии с доминиращи съоръжения
За входящи данни в алгоритъма е избран хипотетично средният
производствен капацитет или средното количество суровини за изследваните
обекти, а именно: за биогаз предприятие – 200 т/д суровини; за биодизел
предприятие – 70 хил.т/г производствен капацитет; за биоетанол предприятие 135 хил.т/г производствен капацитет (Фиг. 4.2). Като част от планировъчните
модели за трите вида предприятия са разработени силуети, онагледяващи
спецификата на архитектурния облик (Фиг. 4.3).

Фиг. 4.2. Схеми на планировъчни модели на биорафинерии с доминиращи
съоръжения - (а) биогаз, (б) биодизел, (в) биоетанол

Фиг. 4.3. Типични силуети на биорафинерии с доминиращи съоръжения (а) биогаз, (б) биодизел, (в) биоетанол
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Биорафинерии с доминиращи сгради
За входящи данни в алгоритъма е избран хипотетично средният
производствен капацитет за изследваните обекти, а именно: за когенерация на
биомаса – 35MW обща производствена мощност; за МБТ на отпадъци – 140
хил.т/г; за изгаряне на отпадъци – 42 т/ч (Фиг. 4.4). Като част от
планировъчните модели за трите вида предприятия са разработени силуети,
онагледяващи спецификата на архитектурния облик (Фиг. 4.5).

Фиг. 4.4. Схеми на планировъчни модели на биорафинерии с доминиращи
сгради - (г) когенерация на биомаса (д) МБТ, (е) инсинератор

Фиг. 4.5. Типични силуети на биорафинерии с доминиращи сгради –
(г) когенерация на биомаса (д) МБТ, (е) инсинератор
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4.3. Възможности за оптимизация на моделите
Моделите представляват фактическото състояние в даден момент от
време на внедрени технологически платформи в промишлено предприятие за
биорафинерийно производство. В този смисъл гъвкавостта на планировъчните
модели и възможностите за техните изменения, при промяна на технологиите
във времето, се явява принципна хипотеза при оптимизацията на
планировъчното решение.
В контекста на предмета на дисертационното изследване достоверността
на моделите може да се прецизира при следните мерки: повишаване броя на
изследваните обекти; диверсифициране броя на видовете предприятия при
задълбочена роля на инженерите-технолози; повишаване, чрез добавяне и
фрагментиране, броя на факторите на АПС; включване на допълнителни
външни и вътрешни за системата критерии, влияещи върху архитектурното
решение.
След избор на конкретни мерки за оптимизация съществуват вътрешносистемни подходи, които биха определили гъвкавостта на планировъчните
модели и техниката за тяхното създаване в еволюционен аспект.

Г лава пета
Систематизация на биорафинериите
Извеждането на архитектурна систематизация се явява обобщение на
аналитичните постановки за АПС на биорафинериите, резултатите от
емпирическото изследване и подхода за създаване на планировъчни модели.
В широкия смисъл на понятието <архитектурна систематизация> е
направен общ анализ на външните за системата фактори, влияещи върху
планирането, устройството на територията и архитектурния облик на
биорафинериите. Подходът за онагледяване е аналогичен с подхода за обща
класификация на промишлените сгради, предложен от проф. К. Костов.
В тесния смисъл на понятието е направен комплексен анализ върху
планировъчните елементи на биорафинериите в контекста на типологията на
промишлените сгради и съоръжения.
5.1. Фактори за систематизиране
Систематизирането на биорафинериите е съставено в две йерархични
нива.
Първото ниво е организирано чрез пет базисни фактора (географски,
социално-икономически, технологически, планировъчни и други), даващи
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понятие за външните за системата въздействия върху структурата на
планировъчния модел.
Чрез второто ниво се предлага систематизация на видовете планировъчни
елементи (сгради и съоръжения) за конкретните производства.
Включените в систематизацията видове сгради са: зални едноетажни
промишлени сгради (ЕПС); многокорабни ЕПС; клетъчни ЕПС; двуетажни
промишлени сгради – основен тип; многоетажни промишлени сгради; сгради
тип <обвивка>; сгради на открито (навеси).
Включените в систематизацията видове съоръжения са: силози; бункери;
резервоари/биореактори; газхолдери; комини; вентилаторни охладителни кули;
етажерки; естакади/тръбопроводи; стълбове; мобилни съоръжения.
5.2. Систематизиране на предприятията
Задачата на анализа е да се представи нивото на съответствие между
елементите на изследване от първо и второ ниво за всяка подгрупа
предприятия. Към двете големи групи биорафинерии (БРФсрж и БРФсгр) е
добавена трета група, определена като <хибридни биорафинерии> (БРФх). В
нея са включени неопределените предприятия с иновационни технологически
платформи.
Като краен резултат, за всяка подгрупа обекти, са създадени профили на
предприятията (Фиг. 5.1), в който са представени:
 графика на съответствията за първо ниво;
 графика на съответствията за второ ниво;
 схема на планировъчния модел;
 типичен силует;
 алгоритъм за планиране;
 усреднени устройствени параметри.
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Фиг. 5.1. Профил на предприятия за производство на биоетанол (извадка)
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5.3. Обобщение на резултатите
Обобщената систематизация на биорафинериите според двете
йерархични нива е изведена чрез наслагване на графичните данни от
профилите на предприятията. Архитектурната систематизация на
биорафинериите от първо ниво е онагледена на фигура 5.2., а
систематизацията от второ ниво – на фигура 5.3.

Фиг. 5.2. Обобщена систематизация на биорафинериите според макрофактори
Тъмно сиво – пълно съответствие с категорията; Светло сиво – частично
съответствие; Бяло – липса на съответствие.
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Фиг. 5.3. Архитектурна систематизация на биорафинериите според типологията
на планировъчните елементи
Тъмно сиво - типични планировъчни елементи; Светло сиво - допустимите
планировъчни елементи; Бяло – нехарактерни планировъчни елементи
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5.4. Потенциал за изграждане на биорафинерии в България
Потенциалът за изграждане на предприятия за преобразуване на биомаса
в държавите от ЕС е изследван от компания SUES T&S. Според разработката
Българските шест региона (NUTS 2) са сред най-благоприятните локации в
Европа за изграждане на предприятия за биорафинерийно производство
Предприятия за производство на биогаз могат да бъдат изградени в
южен-централен и югоизточен регион. Югозападният регион е с потенциал за
производство на биогаз от твърди битови отпадъци.
Трите северни региона предоставят възможности за локализиране на
предприятия за производство на биоетанол поради развитото земеделие.
Биоетанол от лигноцелулозни суровини може да се произвежда в западните
райони и/или в северен-централен.
Производството на биодизел може да се реализира в северен-централен и
североизточен регион, където се отглеждат най-много маслодайни култури.
Малки предприятия за производство на биодизел могат да се изградят около
големите градове или туристически центрове, в случай на разделно събиране на
мазнините от домакинствата и ресторантьорството.
Възможност за изграждане на биорафинерии за производство на
топлинна и електрическа енергия, съществува в районите на Горна Оряховица,
Казанлък, Варна, Разлог, Троян, Пловдив и Силистра, където са разположени
най-големите дървопреработвателни предприятия.
Потенциал за локализиране на <зелени> биорафинерии, използващи като
суровина треви и зелена биомаса, има в областите Видин и Хасково, в които
необработваемите земеделски площи представляват 1/5 от всички
необработваеми площи в България.
Високите стойности на слънчева радиация, предполагат възможности за
култивиране на водорасли във вътрешността на крайморските територии на
югоизточен район – при наличие на ефикасна хидромелиорационна система.
Поради нестабилния пазар и високите нива на инвестиционен риск
иновационните биорафинерии за производство на синтетични биопродукти и
други материали с висока добавена стойност нямат потенциал в България на
този етап. При подобряване на условията биха се открили добри възможности
за изграждане на иновационни биорафинерии в районите с традиции в
химическата индустрия – Бургас, Димитровград, Плевен, Враца.
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Зак лю чени е
Дисертационният труд допълва теоретическия апарат и извежда
принципи за пространствената гъвкавост на биопроизводството, в контекста на
динамично променящите се социални, икономически и екологически
предпоставки.
Изследването определя хипотеза за групиране на предприятията според
еволюцията на технологическата платформа. Установено е, че използваните в
биорафинериите планировъчни елементи, според своя типологичен характер,
съответстват с планировъчните елементи на предприятията от химическата
промишленост, енергетиката и аграрния сектор.
Основните приноси на дисертационния труд могат да се обобщят по
следния начин:
1. От емпирическото изследване са изведени устройствени параметри за
различните видове производства. Показателите биха могли да се
приложат в изготвянето на ПУП и идейни проекти, или при контрола
на инвестиционния процес.
2. Експериментално е установено, че средната плътност на застрояване
за обектите варира между 20% и 25%, средната интензивност на
усвояване на терена спрямо застроената площ е около 60%, средното
отношение на застроената площ към комуникационната усвоеност е
1:2 и средната интензивност на озеленяване на имота е около 40%, от
които 20% са залесени с висока растителност.
3. Разработена е методика на изследване чрез прилагане на анализи от
точните науки – корелация и регресия, с цел изключване от
изследването на факторите с ниски взаимовръзки. Методиката има
универсален характер и може да се използва за създаване на
аналогични модели за други обекти от архитектурната област.
Резултатът от прилагането на методиката е алгоритъм за планиране и
изчисляване на устройствени параметри за биорафинериите.
4. Въведена и обоснована е хипотезата за взаимовръзка между
архитектурния облик на биорафинериите и отношението на
застроената площ на сградите към застроената площ на съоръженията.
Според планировъчната структура моделите са разделени в две
основни групи: <Биорафинерии с доминиращи съоръжения> - с
усредненото дялово отношение на сградите към съоръженията 40:60,
но не повече от 60:40 и <Биорафинерии с доминиращи сгради> с
усреднено дялово отношение - 85:15, но не по-малко от 60:40.
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5. Създадените планировъчни модели дават за пръв път теоретична
представа за специфичния архитектурен облик на биорафинериите. От
факторния анализ на планировъчните модели е направено
предложение за архитектурна систематизация в две йерархични нива –
според външни за системата фактори (макрофактори) и според
типологията на промишлените сгради и съоръжения.
6. Разработените теоретични принципи биха подпомогнали процесите за
ефикасно
проектиране,
строителство
и
експлоатация
на
биорафинерийните предприятия в условията на професионалното
проектно управление. Инвеститорите биха използвали графоаналитичните резултати от систематизацията при оптимизацията на
инвестиционния избор във фазата <предпроектно проучване>.
7. Предложената методика и резултатите от дисертацията биха могли да
се използват за съставянето на нормативни и проектни документи в
контекста
на
стратегическото
планиране,
териториалноустройственото планиране и инвестиционното проектиране.
Препоръки и насоки за бъдещи изследвания
Формализираното описание на принципите за локализиране на
биорафинериите,
технологическите
процеси,
характеристиките
на
планировъчните елементи и зависимостите между тях представляват:
(i)
възможност за стесняване предмета на изследване при бъдещи
разработки;
(ii) възможност за внедряване на явлението <биорафинерия> в учебнометодическия процес по дисциплината „Промишлени сгради“;
(iii) възможност за популяризиране на ползите от биорафинериите.
Предвид влиянието на гъвкавите производствените технологии е
необходимо да се изследват подробно възможностите за конверсия и
регенерация на неефикасно използвани части от предприятия в биорафинерии.
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UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY
FACULTY OF ARCHITECTURE
INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL BUILDINGS DEPARTMENT

Arch. Stefan Valterov Asparuhov
Planning Models for Architectural Systematization of Biorefineries
The object of the study is the architectural planning structure of the biorefineries and
their compositional elements - buildings and facilities for the production and storage of
energy and organic material. The aim of the dissertation research is to develop models for
planning systematization of biorefineries, according to their architecture.
The research phase, presented in the first chapter, is an analysis of the current
problem. There have been assessed the historical, political, social and economical aspects of
the biorefining. In the second chapter are viewed, the different types of technological
platforms and their impact on the elements of the architectural planning structure, and the
specific technical restrictions (requirements/codes) as well.
In the experimental phase, presented in the third Chapter, is presented a case-study
analysis of eighty-five biorefineries in Bulgaria and abroad. These processing plants are
grouped in seven categories based on the technological platform. The selected data of each
category is tested by individual regression analysis as a method of creating an approach to
biorefinery planning. Therefore, it is proposed an algorithm, which is illustrated by a
schematic way (flowchart). The application of the algorithm consists of the consecutive
calculation of the linear equations with two variables. The estimations resulted into
approximate areal indices (e.g. plot area; developed area, built area, planted area).
As a result, It is determined that the average built area varies between 20% and 25%
of the site area. The average total usage of the plot is approximately 60%. Secondary, the
ratio between the built-up areas and the internal communication usage is 1:2. The average
green area is approximately 40%, of which 20 % is planted with trees and shrubs.
In the application phase, presented in the fourth and fifth Chapters, the objects are
grouped according to the case-study results. The hypothesis of the dissertation leads to the
statement that the biorefineries are grouped into two major categories according to the
planning indication – facility built-up area to buildings built-up area ratio. The first group
of biorefineries, so called “biorefineries with dominant facilities (BrDF)”, has average ratio
40:60 and not more than 60:40. The second group, so called “biorefineries with dominant
buildings (BrDB)”, has average ratio 85:15 and not less than 60:40.
The created patterns provide a new perspective of the specific architectural
appearance of biorefineries. The analysis of the architectural planning structure leads to
approach for architectural systematization in two hierarchical levels – firstly, according to
the external factors and secondly, according to the typology of the industrial buildings and
industrial facilities.
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