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Коротка інформація про Німецький
дослідницький центр біомаси (DBFZ)д д ц ц р ( )
• Неприбутковий дослідницький інститут заснований 

Федеральним міністерством з продовольства, сільського 
господарства та захисту прав споживачів

• Приблизно 180 працівників  бюджет у 2011: приблизно 11 • Приблизно 180 працівників, бюджет у 2011: приблизно 11 
мільйонів Євро

• Головний фокус на технологіях конверсії біомаси, прикладних 
дослідженнях

• Підтримка прийняття рішень та стратегічного розвитку політики, 
промисловості та ін  промисловості та ін. 

Stefan Majer, Berlin, October 17, 2012 2
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План

● Вступ – оцінка життєвого циклу продукції
● Оцінка викидів СО2 для рідкої і твердої біомаси – Головні Оцінка викидів СО2 для рідкої і твердої біомаси Головні 
аспекти
● Приклади власних розрахунків● Приклади власних розрахунків
● Непрямі зміни землекористування (iLUC)
● Приклади існуючих інструментів для розрахунку викидів● Приклади існуючих інструментів для розрахунку викидів
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Вступ – оцінка життєвого циклу (LCA)у ц ц у ( )

● Головна ідея методології LCA:       
Оцінка екологічних впливів протягом життєвого 
циклу продуктуциклу продукту

● Стандартизовано в ISO 14040 & 14044, Рекомендації 
в посібниках ILCD

Гарантування того, що LCA здійснено певним 
чином.

Що можна зробити з LCA?● Що можна зробити з LCA?

1. Розробка чи покращення продукту чи проекту
2 С і

Доступно на http://lct.jrc.ec.europa.eu

2. Стратегічне планування
3. Планування державної політики
4. Маркетинг та екологічні деклараціїр р
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Оцінка викидів СО2 для твердої та рідкої ц д д рд р д
біомаси (ДВДЕ та COM(2010)11)

● ДВДЕ ЄС (Директива ЄС 2009/28/EC):
− ціль 10% відновлюваних джерел енергії у транспорті до 2020

● Звіт з твердої біомаси для виробництва електроенергії, опалення та 
охолодження (COM(2010)11):

− Рекомендації для критеріїв сталості та розрахунків ПГ

Критерії сталості:Критерії сталості:  
− Вимоги до скорочення викидів ПГ, 
− Визначення методології розрахунку викидів ПГ
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Основні аспекти методології ДВДЕ ЄС з д Д Д
обліку вуглецю (викидів СО2екв.)

В б  
● ДВДЕ ЄС надає методологію для оцінки 

викидів ПГ від виробництва та використання 
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Значення за замовчування порівняно до у р д
фактичних розрахунків
● Відповідно до ст. 19 ДВДЕ 

оператори повинні можуть 
використовувати:
− значення за замовчуванням
− розрахунок фактичних 
значень відповідно до 
Додатку V

Скорочення викидів ПГ на 35%

Скорочення викидів ПГ на 50%

С і ПГ 60%Додатку V
− поєднання фактичних 
значень зі значеннями за 
замовчуванням

Скорочення викидів ПГ на 60%

замовчуванням 
● Значення за замовчуванням 

ДВДЕ відображають середні 
значення за консервативними 
оцінками, розрахунок на основі 
фактичних даних дає кращі Приклади різних значень за замовчуванням  відповідно  ДВДЕ 2009/28

результати.
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Як працює методологія ДВДЕ ЄС р ц д Д Д
Приклад з виробництва ріпаку

C l l ti b d JRC l DBFZ 2010
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Calculations based on: JRC values, DBFZ 2010 



Значення за замовчування порівняно до 
фактичних розрахунків I 
приклади результатів – виробництво 
біомаси
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Calculations based on: JRC values, DBFZ 2010 Biodiesel



Значення за замовчування порівняно до фактичних 
розрахунків II розрахунків II 
приклади результатів – виробництво та використання 
біопаливабіопалива
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Етанол Біодизель

DBFZ 2012 



Невизначеності у розрахунках викидів ПГ 
від виробництва та використання біомаси -від виробництва та використання біомаси
iLUC

Початковий статус Виробництво енергетичних непряма зміна 
землекористування (iLUC)культур землекористування (iLUC)

Додаткове використання 
території для 

Існуюче використання 
території

Заміщення первинної 
виробничої системир р д

виробництва 
енергетичних культур 

р р р

Додатковий попит на 
сільгоспвиробництво
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Знищення важливих
територій-накопичувачів

вуглецюPictures: maps.google.de



Оцінка вуглецевого відбитку енергетичного 
використання біомаси – існуючі 
інструменти для розрахунку викидів I
● Інструмент Biograce: http://www.biograce.net
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Оцінка вуглецевого відбитку енергетичного 
використання біомаси – існуючі 
інструменти для розрахунку викидів II
● Інструмент Abengoa: http://www.abengoa.com/corp/web/es/
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Оцінка вуглецевого відбитку енергетичного 
використання біомаси – існуючі інструменти 
для розрахунку викидів  III
● Інструмент RSB: http://buiprojekte.f2.htw-berlin.de:1339/welcome
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Основи оцінки вуглецевого відбитку – огляд
ій  і і ПГ іметодологій з оцінки викидів ПГ та регуляторні
вимоги (фокус на ДВДЕ)

Контакти
stefan.majer@dbfz.de

DBFZ  Deutsches 
Biomasseforschungszentrum stefan.majer@dbfz.de

Тел. +49 (0)341  2434 – 411
g

gemeinnützige GmbH
Torgauer Straße 116
D-04347 Leipzig, Germany D 04347 Leipzig, Germany 
Tel. +49 (0)341 2434 – 112
E-Mail: info@dbfz.de

dbf dwww.dbfz.de


