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ABSTRACT: The aim of this study was to estimate mathematical relationships between higher heating value
(HHV) and viscosity, density or flash point measurements of biodiesel fuel from spent coffe ground. The HHV is
an important property defining the energy content and thereby efficiency of fuels, such as vegetable oils and
biodiesels. The biodiesels were characterized for their physical and main fuel properties including viscosity,
density, flash point and higher heating value. The viscosities of biodiesels (2.0–5.0 mm2 /s at 40C) were much
less than those of pure oils (23–53 mm2 /s at 40C), and their HHVs of approximately 41 MJ/kg were 10% less
than those of petrodiesel fules (46MJ/kg). There is high regression between viscosity and higher heating value
for vegetable oil and biodiesel samples. An increase in density from 848 to 885 g/L for biodiesels increases the
viscosity from 2.8 to 5.1 cSt and the increases are highly regular. There is high regression between density and
viscosity values vegetable oil methyl esters. The relationships between viscosity and flash point for vegetable oil
methyl esters are considerably regular.
Key words: correlation, biofuels, spent coffee ground, between higher heating value, properties.

Въведение

Недостигът на изкопаеми горива и все по ожесточените мерки за опазването на околната
среда, довеждат до използване на биогорива от възобновяеми ресурси. Непрекъснатото
увеличаване на цената на нефта, довежда до използване на растителни масла и техните
деривативи като алтернативни горива за дизелови двигатели.

Растителните масла са по-привлекателни за употреба поради това, че „щадят” околната
среда, както и факта, че са извлечени от възобновяеми източници. Основните проблеми, поради
които не се използват чисти растителни масла за гориво в дизеловите двигатели са по-високия
им вискозитет и плътност, по високата им температура на течливост и гранична температура на
филтруемост, по-високата им температура на възпламеняване, по слаба стабилност на
окисление породена от наличието на двойни връзки в молекулите им.

Растителните масла имат вискозитет около десет пъти по-висок от петролния дизел.
Производните на растителните масла, техните метилови естери са по-подходящи за употреба в
дизеловите двигатели. Те обикновено се наричат биодизел.

Биодизелът обикновено се получава чрез преестерификация на масните киселини
съдържащи се в растителните масла с алкохол в присъствието на алкален катализатор. Целта на
преестерификацията е да се намали вискозитета на маслото. Сред алкохоли, които могат да
бъдат използвани в реакция са метанол, етанол, пропанол, бутанол и амилов алкохол и др.

През последните години се наложи получаването на биогорива от отпадни продукти от бита
и промишлеността [1, 2].

Показателите на горива получени от растителни масла могат да се групират по няколко
принципа физични, химични и термични. Физичните показатели включват вискозитет,
плътност, температура на помътняване, температура на течливост, пламна температура,
дестилационни характеристики, температура на замръзване и индекс на рефракция. Химичните
показатели обхващат химичната структура, киселинно число, осапунително число, йодно
число, перооксидно число, топлина на изгаряне, съдържание на пепел и сяра, корозия, вода и
седименти, стабилност на окисление и др. Термичните показатели са съдържание на кокс,
специфична топлина на изгаряне, термична проводимост и др.
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Стандартна мярка за енергийното съдържание на горивото е топлината на изгаряне, която
понякога се нарича калоричност. Топлината на изгаряне се получава чрез пълното изгаряне на
единица количество на горивото в колориметричен бомба в среда от кислород при точно
определени условия. Колкото е по-висока стойност на топлината на изгаряне толкова горивото
е по-качествено и ефективно.

Определянето на специфичната топлина на изгаряне на дадено гориво често изисква
оборудване, което скъпо и трудно достъпно [3, 4].

Целта на настоящата статия е да се изведат корелационни зависимости между различните
физикохимични показатели на биодизела и специфичната топлина на изгаряне.

Експериментална част

Маслата необходими за получаването на биодизел са извлечени от 14 вида утайка от кафе,
доставени от различни ресторанти и питейни заведения. Обозначени за с номера от 1 до 14
включително.

Екстракцията на маслата е проведена в сокслетов апарат, при използване на разтворител
хексан. Процесът на преестерификация е проведен при следните условия. Стъклен реактор с
разбъркване при температура 60С и продължителност 3 часа. Метанол в отношение 1:3, и
алкален катализатор. След приключване на реакцията в делителна фуния се разделят масления
и глицериновия слой. На масления слой се прави няколкократно измиване с вода, след което
следва отделяне на алкохола в ротационен вакуум изпарител.

Специфичната топлина на изгаряне на получените образци от биодизел е определена
съгласно стандарт ASTM D 240[5].

Кинематичния вискозитет е измерен в термостатична баня при температура 40С при
условията на стандарт БДС EN ISO 3104+АС [6]. Плътността е измерена при 15 С с ареометър
при условията на стандарт БДС EN ISO 3675 [7].

Пламната температура в затворен тигел е измерена в апарат WALTHER HERZOG semi
automatic при условията на стандарт БДС EN ISO 2719 [8]. Физикохимичните показатели на
получените биодизелови горива за показани в таблица 1.

Таблица 1. Физикохимични показатели на получените биодизелови горива от утайка
от кафе.

Номер на
пробата

Кинематичен
вискозитет,

mm2/s

Плътност,
kg/m3

Пламна
температура,

K

Пламна
температура,

C

Специфична
топлина,

MJ/kg
1 3.750.06 871.00.4 4555 1825 41.182.90
2 3.620.06 873.00.4 4275 1545 41.142.88
3 5.120.08 848.00.4 4635 1905 41.982.91
4 3.590.07 875.00.4 4255 1525 41.122.65
5 2.830.05 885.00.4 4155 1425 40.842.66
6 4.100.06 866.00.4 4425 1695 41.302.86
7 4.180.06 860.00.4 4475 1745 41.352.82
8 3.940.06 867.00.4 4345 1615 41.242.81
9 4.600.07 857.00.4 4535 1805 41.552.83
10 4.030.04 866.00.4 4405 1675 41.262.72
11 3.040.05 880.00.4 4185 1455 40.902.80
12 4.080.05 865.00.4 4415 1685 41.282.88
13 4.160.06 863.00.4 4395 1665 41.332.90
14 4.110.06 864.00.4 4435 1705 41.322.91

Резултати и обсъждания

От данните от таблица 1 се забелязва, че с увеличаване на стойностите на кинематичния
вискозитет при 40 С стойностите на специфичната топлина на изгаряне се покачват (фиг.1). С



153

увеличаване на плътността при 15 С тя намалява (фиг.2), а с увеличаване на пламната
темпаратура в затворен тигел тя отново нараства (фиг.3 и фиг.4). От фигурите се забелязва
много висока корелационна зависимост.
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Фиг. 1. Зависимост на кинематичния вискозитет и специфичната топлина на изгаряне.
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Фиг. 2. Зависимост на плътността и специфичната топлина на изгаряне.
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Фиг. 3. Зависимост на пламната температура в затворен тигел , К и специфичната
топлина на изгаряне.
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Фиг. 4. Зависимост на пламната температура в затворен тигел , С и специфичната
топлина на изгаряне.

С помощта на програмата STATISTICA 2007 изведохме и следните уравнения за
изчисляване на специфичната топлина на изгаряне.

HHV=A*VIS40 + B*D15 +C R2=0.97 (1)
HHV=A*VIS40 + B*D15 + C*FP + D R2=0.97 (2)
Където:

HHV-специфична топлина на изгаряне, MJ/kg; VIS40 – кинематичен вискозитет при 40 С; D15 –
плътност при 15С; FP – пламна температура; А, B, C, D – коефициенти.

В таблица 2 са показани коефициентите за уравнения 1 и 2.

Таблица 2. Стойности за коефициентите за уравнения 1 и 2.
А B C D

Уравнение 1 0.447952 -0.000795 40.19543 —
Уравнение 2 0.452700 -0.000872 -0.000281 40.36676

Таблица 3. Сравнение между е експериментално определената стойност на
специфичната топлина на изгаряне и тази изчислена по уравнения 1 и 2.

Специфична
топлина на

изгаряне, MJ/kg,
експериментална

Специфична
топлина на

изгаряне, MJ/kg,
изчислена по
уравнение 1

Относителна
грешка, %

Специфична
топлина на

изгаряне, MJ/kg,
изчислена по
уравнение 2

Относителна
грешка, %

41,18 41,18 0,007 41,18 0,007
41,14 41,12 0,041 41,12 0,038
41,98 41,81 0,394 41,82 0,393
41,12 41,11 0,029 41,11 0,025
40,84 40,76 0,197 40,76 0,197
41,30 41,34 0,105 41,34 0,105
41,35 41,38 0,083 41,38 0,081
41,24 41,27 0,075 41,27 0,079
41,55 41,57 0,059 41,57 0,059
41,26 41,31 0,127 41,31 0,127
40,90 40,86 0,104 40,86 0,102
41,28 41,34 0,134 41,34 0,135
41,33 41,37 0,104 41,37 0,107
41,32 41,35 0,072 41,35 0,071
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В таблица 3 е показано сравнение между експериментално определената стойност на
специфичната топлина на изгаряне и тази изчислена по уравнения 1 и 2. Показано е също и
относителната грешка.

Изводи

Изведени са уравнения за изчисляване на специфичната топлина на изгаряне на
биопродукти, включващи техния кинематичен вискозитет, плътност, и пламата температура в
затворен тигел.

Изведените уравнение имат достатъчно висока за практиката точност. Относителната
грешка не надвишава 0.2%.

Показателите на биодизела са подобни на тези на петролния дизел, затова изведените
зависимости могат да се използват и за него.
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