Митове и факти:
Европа и въглищата

Добив на въглища в един от четирите открити въглищни рудници
в Колумбара, Сърбия. Снимка: Bankwatch

Индустриалната революция
започва в Европа преди
двеста години, захранвана
от въглищата. Днес гледките
от мъгливия, обвит в
пушек Лондон са вече
минало. Въглищата обаче
продължават да бъдат
смятани за ресурс, който
може да даде начален тласък
за развитие и да осигури
енергийна независимост.
Това схващане е основано на
факта, че познатият сценарий
на индустриално развитие е
проработил във времена на
изобилие от леснодостъпни
въглища. Оттогава насам
никой не се е опитал да
провери дали друга формула
би могла да даде резултати.

Скъпи въглища

Мръсни въглища

Въгледобив

Въглищата са изкопаемото гориво, което

Тези съставки могат да причинят киселинен дъжд,

Всички мерки, целящи да направят въглищата

нанася най-голяма вреда на климата, тъй като

както и тежки респираторни заболявания, или

по-чисти, неминуемо изискват мащабни

За добивa на въглища се използва много вода

разпространението на въглищната пепел

са съставени почти изцяло от въглерод, докато

да се натрупат в човешкото тяло, като доведат

инвестиции и по-високи цени за крайния

и се отделят отпадъци. Най-често мините

под формата на фини прахови частици.

другите изкопаеми горива (като петрола и газта)

до дълготрайни последици за здравето. Живакът

потребител. И тъй като освобождаването на

са открити, което е пагубно за околната

Употребеното количество вода за такива цели

съдържат едновременно въглерод и водород

в ограничена степен се регулира от новата

по-малко замърсители води до намаляне на

среда. Работната среда във въгледобива се

може да се конкурира с водата, необходима

в молекулите си. Въглищата отделят с около 40

европейска директива, наречена Директива за

рисковете за нашето здраве и околната среда,

характеризира с високи нива на замърсяване.

за земеделието, като по този начин заплашва

процента повече парникови газове, отколкото

Индустриалните Емисии (ДИЕ).

производството на енергия от въглища остава

Служителите, работещи в мините, често страдат хранителния суверенитет на страните, в

природният газ.

скъпо заради наложителните допълнителни

от професионални заболявания и са принудени които се наблюдават засушавания. Нужни са

Някои от въглищните замърсители могат да бъдат

инвестиции в електроцентралите, работещи

да се пенсионират в много по-ранна възраст.

хиляди декари земя (често обработваема) за

В допълнение към ефекта, който упражняват

ограничени до определена степен, при серния

с тях.

Въглищните електроцентрали използват

депонирането на пепелите от една въглищна

върху климата, въглищата представляват и

диоксид например това може да се случи чрез

вода за охлаждане и за предпазване от

централа и още толкова за обслужващата я

сериозен проблем за човешкото здраве, тъй като

изграждането на сероочистки.

Въздействието, което замърсяването поражда

освобождават множество вредни субстанции при

в резултат от икономическата активност, е

изгарянето си, в това число живак, серен диоксид

известно като „външни ефекти“. В случая с

и азотни окиси.

въглищата тези външни ефекти се изразяват

минна индустрия.

в увеличени разходи за здравеопазване и в
унищожена околна среда. Превръщането им
във „вътрешни” (а това става като лицето,
носещо отговорност за замърсяването, бива
задължено да поеме разходите) води до
увеличаване на цената на продукта.
Централа, захранвана от лигнитни въглища.
Снимка: Bankwatch

Електричеството

чисти ВЪГЛИЩА?
Няма подобно
нещо

За да произведат електричество

Към това се добавят и значителните

конвенционалните топло-електрически

допълнителни загуби по мрежата.

централи изгарят въглища. Едва една

Въглищните, точно както и ядрените централи,

трета от получената енергия се превръща

се използват като „базови мощности“,

в електричество, останалата част се губи

осигуряващи непрекъснати енергийни

Не по-малко проблеми в голяма част от Европа

в атмосферата във вид на пара. И тъй

доставки. Тези централи не са гъвкави и

и Русия създава и използването на въглища

като въглищните централи обикновено са

работят денонощно. Това представлява голям

като пряк източник на топлинна енергия за

огромни, те не могат да намерят пазар на

проблем, тъй като въглищните централи не

домакинствата. Изгарянето на въглища в

цялата произведена топлина (в рамките

могат да спират работа, ако няма потребление.

стари и неефективни печки е практика, която

на топлофикационна мрежа осигуряваща

Използването на централи като базови

освобождава вредни за човешкото здраве

отоплението на съседен град например).

мощности поражда ефект на „изместване“.

емисии директно в жилищните райони. В

Загубите на електричество през преносната

Той се изразява в невъзможността да бъдат

много части от Източна Европа това е обичайно

мрежа са значителни най-малко поради

изградени по-чисти алтернативи, които да се

явление, а през зимата миризмата на сяра и

факта, че тези централи често се строят далеч

използват паралелно с въглищата и атомната

задушаващият смог са навсякъде. Хората не

от консуматорите. В някои държави, между

енергия, без да се конкурират с тях.

са наясно с последствията от тази практика

които и България, тези загуби достигат до

и заради енергийната бедност са принудени

50 процента. Дори само поради факта, че

Въглищните централи имат и ефект на капан.

да използват най-евтиния наличен източник

една малка част от енергията от въглищните

Веднъж построени те се използват за период от

на топлинна енергия. Ситуацията доведе до

централи се превръща в електричество,

40 до 60 години. Ако искаме да предотвратим

нарастващи мерки за енергийна ефективност

използването на електроенергията за

опасните изменения на климата, не трябва

и използване на по-чисти източници като

отопляване на сгради е крайно неефективно.

да допускаме да се строят нови въглищни

дървесна биомаса и брикети или пелети от

централи на мястото на старите.

слама и тръстика, изгаряни в ефективни нови
печки.

Почистване на пепел от въглищна електроцентрала
Снимка: Southern Studies

Държавните банки Разходи и субсидии
В опит въглищата да бъдат реабилитирани
се промотира и т. нар. технология „улавяне и

Европейската инвестиционна банка и

съхранение на въглерод” (УСВ) като по-чиста

Европейската банка за възстановяване и

форма на употребата им. Идеята на УСВ е

развитие все още финансират проекти с

въглеродният двуокис от електроцентралите да

въглища, въпреки заявения им ангажимент

се складира дълбоко под земята, в подходящи

към европейските климатични цели. Някои

геоложки формации, които да го съхраняват

търговски банки определиха инвестициите

безопасно за дълъг период от време. Такива

във въглища като твърде рискови, скъпи и

решения обаче са твърде скъпи и ще доведат

неконкурентоспособни, осигурявайки оше една

до увеличение на цената на електричеството от

сериозна причина и публичните банки да ги

30 до 80 процента. Очаква се още използването

избягват. Освен това структурните и кохезионни

на тази технология за индустриални цели

фондове на ЕС не подкрепят пряко въглищата.

да бъде възможно едва след 15-20 години.

Въпреки това состават някои механизми като

Евентуалното прилагане на технологита в

Системата за търговия с емисии, чрез които ЕС

някакъв бъдещ не може да бъде оправдание за

продължава да поддържа въглищната индустрия.

изграждането на нови централи.

Подобно на други мащабни форми на енергийно
производство, въглищните проекти също са
благодатна почва за възникването на корупция.
В големите проекти паричните потоци се
пренасочват лесно, а множество трикове
подсигуряват пълненето на частни джобове
за сметка на обществото. Скорошен пример
е планираната електроцентрала Шощан в
Словения, където развихрилия се корупционен
скандал не попречи на ЕИБ да вложи милиони
евро в проекта.

Снимка: Carles Cerulla

Още по темата:

Сравнени с проектите за възобновяема енергия,
въглищните електроцентрали може и да

Carbon rising, CEE Bankwatch Network

изглеждат по-евтини за построяване. Те обаче

http://bankwatch.org/publications/carbon-

се нуждаят от гориво за изгаряне, а поради

rising-european-investment-bank-energy-lend-

високите температури в горивните камери

ing-2007-2010

е необходима и скъпа и честа поддръжка.
Годишните разходи за поддръжка на въглищна

EBRD and EIB stop financing coal, CEE Bankwatch

електроцентрала могат да достигнат до 10% от

Network

първоначалната инвестиция за изграждането й.

http://bankwatch.org/publications/ebrd-and-

След затварянето на множество ядрени

eib-stop-financing-coal

централи в Европа въглищната енергия се надява
на възход. Но изборът между ядрена и въглищна

Неплатената здравна цена на въглищата(Coal's

енергия само зимества фокусът от обещаните

unpaid health bill), HEAL

мерки за енергийна ефективност и използване

http://www.env-health.org/resources/projects/

на възобновяеми енергийни източници. До

unpaid-health-bill

този момент субсидиите за изкопаеми горива
би следвало да бъдат напълно преустановени.

Phasing out fossil fuel subsidies must be one of

775 милиарда щатски долара бяха изразходени

the major outcomes of Rio+20, NRDC

като субсидии за изкопаеми горива през 2011

http://switchboard.nrdc.org/blogs/jschmidt/

г., докато едва 66 милиарда бяха отделени за

phasing-out_fossil_fuel_subsid.html

чиста енергия. Спирането на субсидиите за
изкопаемите горива е първата и най-необходима
стъпка към нисковъглеродното бъдеще.

Инсталация пред сградата Берлеймонт на Европейската комисия,
осъждаща финансирането на електроцентралата, захранвана от
лигнитни въглища Состанж. Снимка: Counter Balance

България и
въглищата

Настоящата публикация е издадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Съдържанието на тази брошура е само и единствено отговорност на Counter Balance и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява позициите на Европейския съюз.

Но България не разполага с геоложки

120 милиона евро на година. Сума, която би

формации, които да са подходящи за

била достатъчна да се субсидира напълно

Въглищата осигуряват над 50%

УСВ - единствените възможни такива

закупуването на бойлери от биомаса или

от електричеството в България.

са разположени на повече от 300 км. от

прилагането на друга форма на отопление от

Замърсяването от големите

басейна на Марица-Изток. Изграждането на

възобновяеми енергийни източници за 40 до

електроцентрали като Марица-Изток

толкова дълъг тръбопровод задължително

80 хиляди домакинства. За да изразим колко

дълги години можеше да бъде

ще направи проекта възможно най-скъп.

сериозно е положението, ще споменем, че

видяно и помирисано. Понякога то

Освен това, България страда от използването

европейската директива за качеството на

все още може да бъде усетено, макар

на топлинна енергия от въглища за

въздуха изисква определени нива на фините

новите инсталации да подобриха

домакинствата, чийто ефект не се следи и

частици във въздуха да не се превишават

малко положението. Марица-

анализира. Различни доклади твърдят, че

повече от 35 пъти на година, а в България има

Изток е един от най-мащабните

почти 58% от домакинствата в страната се

градове, които ги превишават над 200 пъти.

производители на въглероден

отопляват с въглища, дърва или комбинация

диоксид в Европа. От друга страна

от двете, което е причината за екстремно

новите, по-чисти мощности там

високите нива на фини частици във въздуха

осигуряват скъпо електричество,

в градовете. Ако страната не отговори на

което е една от множеството

изискванията на ЕС за фините частици, това

причини за скорошното увеличение

може да доведе до глоби от порядъка на

на цените в държавата.
Независимо от това съществуват
планове за изграждане на нови
мощности чрез блокове с готовност
за УСВ.

Coal-fired power plants in Poland
Photo: Bankwatch
Изгарянето на въглища е неефективен начин за генериране на
електричество. Снимка: Bankwatch

