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ABSTRACT: Тhe article refers to the need of recycling technology for agro-residues and 
in particular lavender oil production.
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Използването на селскостопанските отпадъци като индустриална су-
ровина не е новост. Интересът към производството на строителни панели от 
остатъчни продукти на жътвата датират още от началото на 1900 година. В 
днешно време панели се произвеждат от сламата на редица дребнозърнес-
ти култури като пшеница, ечемик, овес и други маслодайни култури. Тази 
индустрия от бавно развиваща се бързо премина към значително развитите 
индустрии. Заедно с това потреблението и търсенето на този вид суровина 
поставя затруднения пред комерсиално насочените производители.

Настоящите целулозни изолации, предлагани на пазара, са изработени 
предимно от рециклирана хартия, достигаща до 80% от основния обем на 
материала. При изработката на тази хартия са използвани множество раз-
лични химикали, с които тя е била обработена (амониев сулфат, сярна ки-
селина, боракс, борна киселина, и други химикали), които могат да доведат 
до отделянето на токсични изпарения и да причинят кожни и респираторни 
проблеми.
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Целулозата е навярно един от най-екосъобразните материали, използ-

вани при топлоизолация. Основното предимство на изработването на този 
вид материал е сравнително малката енергия, нужна за добиването му. Из-
работва се от рециклиран картон, хартия, и други подобни материали. Це-
лулозата има R-стойност около R-3.1 до R-3.7. Проучвания през последните 
години доказаха, че тя е добър избор при минимизиране на щети, нанесени 
от пожар. Поради своята компактност целулозата не съдържа кислород и по-
ради тази причина се смята, че намалява потенциалните последици от пожар. 
Изолацията от целулоза се произвежда в различни варианти, като най-често 
използваните са: 

• Под формата на влакна; 
• Под формата на пресовани под налягане панели.
България е номер 1 в производството на лавандулово масло в света за 

2015 година. До края на 2015 г. в България е имало засети над 40 хил. дка ла-
вандулови насаждения, като след коситба добивът на цвят и стръкове е меж-
ду 200 и 600 кг/дка в зависимост от засадените сортове, което прави средно 
около 12000 тона отпаден продукт след изваряването на лавандулата. Про-
блемите с отпадните материали от изваряването на лавандулата са основно 
свързани с тяхното депониране от страна на собственика на рафинерията.

Към момента най-много насаждения от лавандула се намират в Средна 
и Североизточна България, като тенденцията за 2016 година е засятата с ла-
вандула площ да се увеличи с минимум 10 %. Използването на лавандулови 
стръкове като биомаса за производство на изолационни материали от целу-
лоза в България има все по-голяма приложимост.

Основният проблем при комерсиалното производство е набавянето на 
суровина, като най-големият разход е неговото транспортиране до мястото 
на преработка на суровината. Именно затова производствената база за пре-
работка на суровините трябва да бъде ситуирана в зоните, които са в бли-
зост до рафинериите за етерични масла. Използването на такава суровина 
за производството на панели ще доведе до получаването на продукт, който е 
конкурентно способен както по цена така и по качество спрямо останалите 
изолационни продукти на пазара.

За изработката на такъв вид панели чрез използването на температура, 
налягане и лигнин като свързващо средство са направени проучвания, които 
дават положителни резултати и покриват европейските стандарти за качест-
во и устойчивост.

В зависимост от вида на крайният продукт преработената лавандулова 
целулоза намира различни приложения: 

• Декоративни облицовъчни панелиедин от които е Organoid®, създа-
ден от естествени материали, обикновено формовани под формата 
на (HPL) панел (панел пресован под високо налягане), чрез използ-
ване на фенолни свързващи смоли. Тези ръчно изработени панели 
се използват за декорация на вертикални интериорни повърхности. 

Използване на лавандулови стръкове като биомаса за производство на ...
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В зависимост от суровината, която е 
използвана за изработката им, се про-
меня и тяхната износо- и водоустой-
чивост, а като показателите могат да 
бъдат променяни с прилагането на до-
пълнителни покрития 

• Вдухана целулоза – това е екологосъобразен изолационен материал, 
който се полага в кухини на стени и тавани и притежава изключител-
ни термо- и шумоизолационни качества

Едно от съществените предимства на този вид изолационен материал е 
неговата способност да абсорбира около 30% от влагата и да я отдава посте-
пенно в помещенията. Изолацията е устойчива на плесен, насекоми и гриза-
чи. Целулозата е естествен и екологичен продукт, който не предизвика драз-
нене, негорим е, няма вредни добавки и мирис, няма токсични изпарения, не 
образува прах, който застрашава Вашето здраве.
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