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МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА  ОД 
МАЛИНЕ КАО ЕНЕРГЕНАТА 

 У ДОМАЋИНСТВИМА И ИНДУСТРИЈИ 
Проф. Др Срећко Ћурчић 
Факултет техничких наука у Чачку 
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• Отпад из пољопривреде као енргент 
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Неки новоформирани засади 

малине на територијии 

општине Ивањица 
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Новоформирани засади 

малине на територији општине 

Нова Варош 
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Количина отпада са око 50 

ари засада малине 
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Количина отпада са око 80 

ари засада малине која се не 

користи  
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 Биљна биомаса  између редова 

малине која се не користи   
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• ТОК УГЉЕНИКА И КИСЕОНИКА У ПРИРОДИ 
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• Отпад од малине има веома велики 

енергетски потенцијал који се уопште 

или нимало не користи.  

Са око 1 hа засада малине добије се 10-

12 м3 енергента. 

У 1 м3 има 250-350 кг потенцијалног  

енергента.  
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• ДРВНА И БИЉНА БИОМАСА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

• Дрвна и биљна маса представља део материје 

биолошког порекла које називамо заједничким 

именом биомаса и потенцијални су обновљиви 

извори енергије. Разликујемо дрвну масу 

намењену искључиво за ложење, и биљну масу 

која представља технолошки отпад, а може се 

користити  као енергент. 
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Стратешки циљеви коришћења  дрвне и биљне биомасе као 
енергента су: 

• мање коришћење фосилних горива,  

• остваривање дефинисаног удела обновљивих извора у финалној 
потрошњи енергије,  

• унапређење и заштита животне животне средине.  

 

Активности за постизање циљева: 

• изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу 
енергетске ефикасности и коришћења биомасе као енергента,  

• енергетска санација зграда и увођење грејања на енергенте од 
биомасе у сектору зградарства (углавном у јавном сектору),  

• замена уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за 
грејање биомасом,  

• увођење даљинских система грејања базираних на коришћењу 
биомасе и комбинованој производњи електричне и топлотне енергије,  

• коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити 
ефикасније коришћење енергије из биомасе.  
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Кључне активности на остваривању 
наведених циљева су: 

• обезбеђивање водеће улоге јавног и приватног  сектора у 
спровођењу ефикасне употребе енергије из биомасе,  

• постављање ефикасне употребе енергије из биомасе на 
начин да се подстакне економски развој земље 
(производња опреме и технологије за зелену енергију),  

• развијање одрживе производње биомасе и обезбеђивање 
финансијске подршке за такав развој,  

• формирање тржишта енергије од биомасе. 
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Мере подршке за остваривање  
     наведених циљева су: 

 
• унапређење правног оквира који ће подстаћи енергетски ефикасније 

коришћење енергије и веће коришћење биомасе као енергента,  

• мере економских подстицаја (кроз настављање већ успостављене 
шеме подршке за производњу електричне енергије из обновљивих 
извора и когенерације топлотне и електричне енергије са високом 
ефикасношћу процеса, као и припремом смерница за подршку 
производње топлотне енергије из биомасе на локалном нивоу), 
директне финансијске стимулације и одговарајуће пореске политике,  

• мере које ће подстаћи одрживо тржиште биомасе,  

• систематско промовисање најбољих пракси примењених у земљама 
ЕУ (ефикасно коришћење енергије од биомасе),  

• систематско планирање пројеката у области енергетског коришћења 
биомасе.  
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Xi, Yi – координате t-тог извора у  km 

                 Qi – количине отпада  у i-том 

извору у (т) тонама  

Одређивање локација за  сакупљање отпада  

од малине: 
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Тачке подршке за коришћење отпада од 
малине су: 

• Минимизација трошкова транспорта 

• Минимизација времена припреме 

• Минимизација залиха 

• Максимизација добити 

• Максимизација искоришћености капацитета и  

• Тачно дефинисање рокова 
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Бајина Башта са суседним општинама 
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Енергетски потенцијала од остатака који настају из 
пољопривредне  производње (ратарство, 
повртарство) 
 

• Усвојене вредности топлотне моћи од 
пољопривредних остатака, израчунате су 
вредности топлотне моћи, према расположивим 
количинама и  на обрађеним површинама са 
територије општине Бајина Башта у (MWh/god) 
дате су тебели 1. 
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Укупан потенцијал расположивих енергената је: 
Врста енергента од  

отпада  Укупно  
(MWh/god)  

Житарице (1/4) 3.577,00 

Кукуруз (1/4) 3.106,56 

Паприка (1/4) 6,11 

Парадајиз (1/4) 8,89 

Кромпир (1/4) 956,25 

Воће  20.930,00 

Виногради занемарљив 

Малина 45.575,00 

Купина 2.690,67 
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Врста енергента од  

отпада  Укупно  
(MWh/god)  

Житарице (1/4) 29761,7 
Кукуруз (1/4) 4443,7 
Паприка (1/4) 1997,8 

Парадајиз (1/4) 4097,5 
Кромпир (1/4) 11492,8 

Воће  147573,3 
Виногради 836,7333 
Малина 42164,96 
Купина 9735,489 

Укупан потенцијал расположивих енергенатаса омеђеног 

 дела планине Рудник од пољопривредних остатака 
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Границе омеђеног дела планине Рудник 
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ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ ОТПАДА ОД 
МАЛИНЕ 

Услед све веће потребе за енергентима, који су све скупљи, 
на територији урбаних и руралних средина неопходно је 
идентификовани потенцијалне кориснике отпада од 
малине и они се могу поделити на:  

• индивидуалне пољопривредне произвођаче којима су 
потребни енергенти за догревање стакленика у зимском 
периоду, 

• објекте који нису прикључени на централно грејање,  
• друге јавне установе којима је неопходно грејање и  
• когенерацијска постројења. 
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Потенцијални енргенти од отпада малине су: брикети и пелети 
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Механизација за припрему енергената од дрвне и биљне биомасе отпада код 

малине 
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Трактор са дробилицом за дрвни отпад од малине 
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ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА ОД МАЛИНЕ 
• Биомасни  отпад од малине се не може користити на месту где се 

сакупља, већ се мора транспортовати до одговарајућих постројења за 
прераду. Потребно је размотрити врсте и количине дрвенасте отпадне 
биомасе од малине које сакупљају произвођачи малина, као и 
зависности између времена прикупљања отпада од малине, њиховог 
транспорта и одговарајућих трошкова. Такође, потребно је 
анализирати могућности управљања токовима транспорта отпадне 
биомасе од малине.  

• Како би се пронашло оптимално решење за коришћење отпадних 
биомаса од малине, потребно је да транспортни трошкови буду 
сведени на минимум. Овде се ради о обимним количинама 
материјала, па би било компликовано и беспотребно користити неке 
друге видове транспорта осим друмског транспорта који у потпуности 
подмирује потребе потенцијалног корисника.  
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Подручја складишта за 

отпадне биомасе од малине 

Системи мешовитог 

снабдевања отпадним 

биомасама од малине 

СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДНЕ БИОМАСЕ ОД МАЛИНЕ У ФУНКЦИЈИ  

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
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• Идејно решење складишта 
за коршћење биомаса и 
отпадног дрвета  
комуналних система  из 
урбаних и руралних 
средина 

• При избору типа складишта 
разматране су различите 
варијанте, па због 
специфичности ове 
проблематике изабран је тип 
складишта који је дат на слици .  

     Ово идејно решење задовољава 
функцију селектовања, 
припреме и сладиштења свих 
врста отпадне биомасе од 
дрвета коју сакупљају 
произвођачи малине. 

 

 

Prihvat otpada

Zona selekcije i

prerade

Zona

skladištenja

Otprema energenata Transportna sredstva

Пример складишта за биомасе и отпадно дрво 
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Предложени логистички концепт управљања биомасним 
отпадом од малине у функцији енергетске ефикасности 

У ширем смислу, логистички систем треба да се састоји 
од три основна подсистема: сакупљања, 
дистрибуције и коришћења. 

Са аспекта логистике као функције, њени задаци код 
коришћења отпада од малине су: 

• да помоћу логистичких метода ради на решавању 
проблема у области транспорта, складиштења-
одлагања и управљања отпадом, и 

• да прати и анализира примењивост логистичких 
метода у коришћењу биомасног отпада од малине. 
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Сортирање (селектовање) отпада од малине 

Депоновање отпада од малине треба да је 
тема потенцијалних корисника овог ресурса 
као енергента и шире јавности.  

 У претходним периодима, нису рађени  
ПРОЈЕКТИ у циљу решавања ове 
проблематике (пројекти депоновања и 
спаљивања...), па  до сада није ниједан 
реализован.  
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Тип параметра Мере параметра 

Коришћење ресурса 
Укупна потрошња енергије 

Укупна потрошња материјала 

 Повраћај 

вредности 

производа 

 Поновна обрада 

 Поновна 

употреба 

 Рециклажа 

 

 Време потребно за повраћај производа (вредности) % материјала који се може 

рециклирати 

 % запремине или масе производа који је враћен или поново употребљен 

 Чистоћа материјала који се може рециклирати и поново му је враћена вредност 

 % рециклираног материјала/маса или запремина 

 % производа који је уништен или спаљен 

 Број рециклиране амбалаже или контејнера 

 Стопа повраћаја материјала 

 Однос нетакнутог према рециклираном богатству 

 Однос рециклираног материјала према материјалу који се потенцијално може 

рециклирати 

 Продуктивност материјала: економски резултат по јединици инпута материјала 

Карактеристике 

производа 

Корисни оперативни век производа 

Укупна маса произведених производа 

Емисија отпада и 

излагање опасним 

материјалима 

 Укупна количина употребљнеих токсичних или опасних материја 

 Укупна количина произведених токсичних или опасних отпада 

 Емитовање чврстих отпада 

 % производа који се одлажу на депоније 

 Концентрација опасних материја у производима 

 Процењен годишњи ризик од неповољног утицаја на људе и живи свет 

Економичност  Просечни трошкови животног циклуса производа 

 Трошкови набавке и оперативни трошкови 

 Уштеде у просечним трошковима укупног циклуса заједно са побољшањима у 

дизајну 

 Економска ефикасност 

Еколошка ефикасност  Еколошка ефикасност: додавање највеће вредности са најмањом употребом 

богатстава и најмањим загађењем 

 Уопштено, способност да се истовремено задовоље циљеви у погледу трошкова, 

квалитета и перформанси, редукују утицаји на животну средину и очува вредно 

богатство 
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МОГУЋЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОТПАДНЕ БИОМАСЕ 
ОД МАЛИНЕ 

Технологије прераде биомасе у енергију се могу 
поделити на примарне и секундарне. У примарне 
технологије спадају технологије које се заснивају 
на термохемијским (у које спада и процес 
директног сагоревања) и биохемијским 
процесима конверзије биомасе. У секундарне 
технологије спадају оне које се заснивају на 
процесима који се одвијају у парним и гасним 
турбинама, моторима са унутрашњим 
сагоревањем и горивим ћелијама.  
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Могућности  коришћења биомасе у производњи 

електричне и топлотне енергије 
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Искоришћење енергетског потенцијала од  

дрвне и биљне биомасе 
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Постројења за сагоревање  
дрвног отпада од малине 



Funded by the European Union’s 
Seventh Framework Programme Аутоматизована котларница на биомасу 
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Парамтри колгенерације: α-однос ел.-топ. у  

зависности од величине постројења 
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Преглед когенерацијских постројења у  
раду која користе сагоревање биомасе 

 Јединица Аустрија 
Швајцарс

ка 
Финска Белгија Данска Холандија Шведска 

Укупан број    3 80 1 16 
1) 

3 15 
4) 

Укупан инсталиран 

електрични 

капацитет 

MWe 310  2000 27 209,4 
2) 

27 340 
5) 

Укупан инсталиран 

топлотни капацитет 
MWt  15,7 5000  416,1 

3) 
5,3 1000 

5) 

Топлотно 

контролисан рад 
%   90  88 33 100 

Електрично 

контролисан рад 
%   10  12 67 0 

 
Напомене:  

1)...осим главних когенерацијских јединица (постројења велике снаге > 100 MWe, смештених близу 

великих градова);  

2)... укључујући капацитет горива 2 постројења која учествују у паљењу биомасе: са природним гасом 

који генерише 89 MWe и са угљем 19,6 MWe;  

3)... укључујући капацитет горива 2 постројења која учествују у паљењу биомасе: са природним гасом 

који генерише 174 MWt и са угљем 60 MWt, број је топлотни капацитет предат као индустријска пара у 3 

когенерацијске јединице у дрвној индустрији;  

4)...означена постројења су изграђена уз помоћ Владе и изграђено је неколико њих без помоћи Владе 

али није доступан њихов укупан број;  

5)... за 15 постројења изнад 
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Година Аустрија Швајцарска Финска Данска Холандија 

Број инсталираних постројења 

1990 22 0 н.и 6 н.и 

1995 25 2 н.и 9 н.и 

2000 32 3 70 14 2 

2003 
1) 

62 н.и 80 16 3 

Електрични капацитет инсталираних постројења у MWe 

1990 212 н.и н.и 31 н.и 

1995 223 н.и н.и 79 н.и 

2000 234 н.и н.и 120 н.и 

2003 
1) 

310 н.и 2000 209 н.и 

Топлотни капацитет инсталираних постројења у MWt 

1990 н.и н.и н.и 49 н.и 

1995 н.и н.и н.и 179 н.и 

2000 н.и н.и н.и 242 26 

2003 
1) 

н.и н.и 5000 416 27 

 

Развој когенерацијских постројења базираних на сагоревању биомасе 
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Технологија Број опсег капацитета у МWе 

Системи базирани на сагоревању 

Парна турбина 127 0,6 – 697 

Парно клипни мотор 2 1 

Мотор са пропелером 1 0,8 

ОРЦ  процес 7
1) 

0,4 – 1,5 

Стирлингов мотор 3 0,035 – 0,075 

Гасна турбина са директним сагоревањем н.и. н.и. 

Гасна турбина са индиректним 

сагоревањем 
н.и. н.и. 

Системи базирани на гасификацији 

Гасификација са непомичним лежиштем + 

гасни мотор 
2 0,115 – 1,4 

Гасификација са непомичним лежиштем + 

Стирлингов мотор 
1 0,031 

Гасификација са флуидизованим слојем + 

гасни мотор 
3 < 1 – 10 

Гасификација са флуидизованим слојем + 

гасна турбина 
н.и. н.и. 

 
Објашњења: 

н.и. ... нема индикатора;  

1) у раду је, додатно на истражена постројења у одабраним земљама, 5 постројења у 

Немачкој и 1 постројење у Италији; година посматрања: 2003. 
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Системи базирани на сагоревању 

Парна турбина x x   x x 

Парно клипни мотор o x   o  

Мотор са пропелером x o     

ОРЦ процес x x  o   

Стирлингов мотор x o o x o  

Гасна турбина са директним 

сагоревањем 
o o    o 

Гасна турбина са индиректним 

сагоревањем 
o o o   o 

Системи базирани на гасификацији 

Гасификација са непомичним 

лежиштем + гасни мотор 
x o o o o  

Гасификација са непомичним 

лежиштем + Стирлингов мотор 
x  o o o  

Гасификација са флуидизованим 

слојем + гасни мотор 
x x  o o o 

Т
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н
о
л

о
г
и
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Гасификација са флуидизованим 

слојем + гасна турбина 
o o     
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Технологије сагоревања и технологије 
гасификације 

• Технологије сагоревања и технологије 
гасификације 

Технологије гасификације за електроенергетска постројења различитих снага 
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Логистичко-маркетиншки приступ у 

реализацији пројеката енергетске ефикасности 

Подсистем: повећање сигурности снабдевања 

• Елементи: 

– Смањење увозне ѕависности 

– Отварање могућности за употребу различитих извора енергије 

Подсистем: Повећење конкурентности на макро (држава) и микро  
(предузеће) плану 

• Елементи: 

– Мањи трошкови за енергију 

– Нови производни програми и услуге 

– Повећање запослености 

Подсистем: Смањење утицаја на животну средину, а пре свега 
смањење емисије CO2 

• Елементи: 

– Глобални циљ 
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Пројекат за процес компостирања од 
одговарајућег отпада од малине 

Циљеви компостирања су следећи: 

• Компостирање мокрог отпада на 
компостани и развој могућности примене 
компоста у пољопривреди, енергетици  и 
пројектима рекултивације деградираних 
површина.  

• Развијен систем за компостирање мокрог 
отпада: компостана, мини компостатери.  

• Компостирање органске фракције отпада.  
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Биљна биомаса између редова 

малине која може да се користи 

за производњу компоста 
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ПРЕДЛОГ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ НЕОПХОДНА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОТПАДНЕ БИОМАСЕ ОД 
МАЛИНЕ 

Да би добро функционисао нови систем транспорта неопходно је, ако постојећи 
возни парк може да задовољи еколошки систем збрињавања ОТПАДА ОД 
МАЛИНЕ, набавити и возила посебне намене – специјална возила.  

 Значај возила посебне намене огледа се кроз, како експлоатационе тако и 
еколошке карактеристике, а при избору треба водити рачуна о следећем:  

 
• Специјална возила за биоотпад – за транспорт - треба да се бирају и велика и 

мала доставна возила. 
• Свакодневни одвоз (у летњој сезони) неопходан је код свих произвођача 

малине. 
• Из претоварних станица треба да се користе теретна возила са затвореним 

теретним простором, која су опремљена подизачем терета до 200 кг.    
• За сакупљање и транспорт отпадног дрвенастог материјала од малине дрвета 

осим камиона користити и тракроре ИМТ 542 са приколицом 
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Расположиви енергетски 

потенцијал од малине са 

дефинисаних територија 

Општина Ивањица има под засадима 

малине око 2500 ха, Ариље око 2000 ха, 

Ваљево око 1800 ха, Косјерић 1500 ха 

итд. 
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• Колико се произведе струје у MWh 

толико се смањи CO2 у (t). 
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ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ УШТЕДА 
ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИОД 
ОТПАДА МАЛИНЕ 

• Ако би се расположиве биљне 

биомасе од малине користиле могло 
би се произвести  произвести око 1000 
m3 компоста са територије општине 

Ивањица која има под засадом око 
2500 hа.  Ова биљна биомаса настаје 

на првом месту између редова у 

малинама. 
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Будућност припада онима који знају да су информација, питка 

вода и храна стратешки производ 21. века и услов опстанка. 

 

„Постоје само два квалитета на свету: ефикасност и 

неефикасност и само две врсте људи: ефикасни и 

неефикасни.” 

          George Bernard Shaw 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


