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UTILIZATION OF WASTE PRODUCTS TO OBTAIN BIOPELETS
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ABSTRACT: The compacted biofuels differ from primary biomass with improved properties in terms of their
energy density, better transport, low moisture, storage stability and low negative environmental impact. The
high density fuels are known as biopelets and biobriquettes. The idea of this study was a combination of a variety
of plant and other wastes to waste by-products and waste materials for biodiesel production in order to obtain a
suitable specific calorific value and ash content.To achieve the objective were used sawdust, coffee Bianchi,
roasted and packed in special technology for vending machines, waste product of biodiesel production. By the
particular combination of the described materials have been obtained different compositions with specific
calorific around 8-9 MJ/kg, which are suitable fuel for industrial heating systems and domestic stoves and
boilers.
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Въведение

 В настоящият момент от 6  до 13%  от
световните енергийни потребности се
задоволяват от ресурси включени в раздела
„биомаса”. Това се равнява на около 1000000
тона нефт за денонощие. Тази енергия е
много малка част от общия енергиен ресурс
на биомасата.  Само в горите ежедневно се
произвежда биомаса с енергиен потенциал
надхвърлящ 3 пъти световните енергийни
потребности.
 Въпреки тези общи оценки за енергийния
потенциал на биомасата,  трябва да се отчетат
и редицата условия, които влияят върху
използването й, а именно:
 - Производството на биомаса като
енергиен продукт се конкурира с
използването й за изхранване на населението
и животинския свят. На сегашния етап на
развитието на производството на храни и
наличните ресурси от хранителни суровини
се предполага приоритетно използване на
наличните ресурси (обработваеми площи) за
производство на храни;
 - Предположението, че могат да се
използват необработваеми (не
селскостопански площи) за производство на
биомаса като енергиен ресурс е в голяма
степен нереалистично. Тези земи обикновено

са недостъпни за конвенционален транспорт,
слабоплодородни са, падат рядко дъждове и
т.н. Такива площи изискват твърде много
капиталовложения, за да бъдат доведени до
условия, благоприятстващи производството
на биомаса за енергийни цели
(www.shtrakov.net/RET/Lect_09.pdf).
  Биомасата включва всички органични
материали синтезирани от растенията
(включително водораслите), дърветата и
семената и са специфична форма на
акумулирана слънчева енергия посредством
фотосинтеза. Енергията от биомаса или
биоенергията се явява трансформация на
биомасата в подходяща форма на енергия,
като топлина, електрическа енергия или
течни горива.
 Съществува голямо разнообразие от
видове биомаса, но тези които представляват
интерес от гледна точка на използването им
за енергийни цели са:
 -  дървесината (дърва за огрев,  отпадна
дървесина от горското стопанство и др.);
 - енергийни култури – бързорастящи
дървесни видове (върбови, тополови и др.),
маслодайни култури за производство на
течни биогорива (слънчоглед, раписа и др.);
 - селскостопански отпадъци – твърди
отпадъци от земеделски култури (слама,
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царевични стъбла и др.), течни отпадъци
(животински и др.);
 - индустриални отпадъци – твърди (хартия,
талаш, стърготини от дървопреработване,
мебелна промишленост и производство на
строителна дограма), течни (от хранително-
вкусовата промишленост и др.);
 - градски отпадъци – твърди (органични
твърди фракции от домакинствата и
търговския сектор), течни (отпадни води);
 - утайки от пречиствателните станции.
 Химичният състав на биомасата се
различава в зависимост от вида й, но
растенията се състоят от около 25% лигнин и
75% въглехидрати или захари.
Въглехидратната част е съставена от много
молекули захар, свързани в дълги полимерни
вериги. Две по-големи въглехидратни
категории със значителна стойност са
целулозата и полицелулозата. Лигниновата
фракция се състои от незахарни типове
молекули(www.shtrakov.net/RET/Lect_09.pdf).
 В последните години се провеждат
изследвания за получаване на биогорива от
отпадни суровинни източници. Получените
биогорива не съдържат сяра, не са токсични и
напълно се разлагат биологично (Tian et. al.,
2008; Michael, 2008; Hong et. al., 2009).
 Производителите на кафе в целия свят
произвеждат повече от 8 млн. тона всяка
година. Това, което остава след
производството на еспресо и капучино,
обикновено се изхвърля или в редки случаи
се използва за подхранване на почвата.
Учените правят приблизителна оценка, че
годишно могат да бъдат произведени около
1,28  млрд.  литра гориво от утайка на кафе.
Кафето има следния химичен състав:  вода –
8.15%, мазнини – 10.95%, белтъци – 11.29%,
минерални соли – 4.14%, неразтворими във
вода, алкохол и бензенови производни в сума
– 47.6% (Yordanov D. et al., 2013).
 Въпреки,  че глицеролът,  който се явява
отпаден продукт от производството на

биодизелово гориво, има своите пазарни
индустриални приложения, производството
на биодизел е достигнало своя върхов
капацитет на използване на отпадния
глицерол.
 Целта на настоящото изследване е
комбиниране на различни видове отпадни
продукти с отпаден глицерол от
производството на биодизелово гориво в
определени съотношения за получаване на
подходящ състав на биопелети.

Основна част

 За решаването на гореописаната задача са
използвани следните суровини и материали, а
именно:
 1. Утайка от кафе от вендинг-автомати
(изсушени на околната среда - 20°С, 24 часа).
 2. Отпаден продукт (глицерол) от
получаването на биодизел от различни
суровини.
 3. Дървени стърготини.
 Комбинацията на гореописаните продукти
в различните съотношения е представена в
табл. 1.
 Специфичната топлина на изгаряне на
съставите от табл. 1 и съдържанието на пепел
са определени чрез диференциално-
сканираща калориметрия (DSC). Анализът е
извършен на апарат STA 449 F3 Jupiter
(Netzch, Германия) с високотемпературна
пещ. Пробата в количество 6.0±0.2 mg e
нагрята до 800ºС със скорост 20 К/min.
Използван е платинов тигел с размери 6х3
mm. За еталон се използва празен такъв.
Пробата е изгорена в среда от синтетичен
въздух с дебит 30  ml/min.  Като протекторен
газ е използван азот с дебит 10 ml/min.
 Резултатите от анализите на получените
продукти са представени на фигури 1-11:
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Tаблица 1. Определяне на основните характеристики на получените продукти при различни
съотношения между суровините (дървени стърготини, утайка от кафе “Bianchi” от вендинг-
автомат, изсушени при 20°С в продължение на 24 часа и отпаден глицерол от производството
на биодизел).

№ (Дървени стърготини : утайка): отпаден

глицерол

Q, MJ/kg Съдържание

на пепел, %

1. (1:3)1 : 1 8,54 0,43

2. (1:1)1 : 1 7,74 7,14

3. (3:1)1 : 1 9,20 6,30

4. (1:3)1,5 : 1 9,20 6,69

5. (1:1)1,5 : 1 9,58 2,51

6. (3:1)1,5 : 1 8,71 8,82

7. (1:3)2 : 1 8,52 7,54

8. (1:1)2 : 1 9,11 8,17

9. (3:1)2 : 1 8,93 6,24

Фиг. 1. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №1 по табл. 1.
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Фиг. 2. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №2 по табл. 1.

Фиг. 3. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №3 по табл. 1.
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Фиг. 4. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №4 по табл. 1.

Фиг. 5. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №5 по табл. 1.
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Фиг. 6. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №6 по табл. 1.

Фиг. 7. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №7 по табл. 1.
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Фиг. 8. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №8 по табл. 1.

Фиг. 9. Диференциално-сканираща калориметрия на проба с №9 по табл. 1.
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Фиг. 10. Диференциално-сканираща калориметрия на проба изсушена утайка от кафе.

Фиг. 11. Диференциално-сканираща калориметрия на проба изсушени дървени стърготини.

 От получените данни от термичния анализ
на различните проби може да се каже,  че са
характерни следните температурни
интервали: от 40-100°С,  където загубата на
маса е от 6.84 до 14.87%, от 180 до 400°С,
където загубата на маса е от 50  до 62% и от
400 до 560°С, където загубата на маса е от 20
до 42%.

 Загубата на маса в първия интервал е в
резултат на изпарението на абсорбираната и
съдържащата се в състава влага в пробите,
докато загубата на маса във втория интервал
се дължи на термичното разлагане на
основните компоненти на дървените
стърготини и утайката от кафе, а именно
целулоза, хемицелулоза и лигнин.
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 Доказателство за това е характерът и
стъпалата на ТГ-кривите на фиг. 1-11.
 Посочените компоненти на дървените
стърготини и утайката от кафе са много
податливи на химично въздействие и
термично разлагане в температурния
интервал 150-500°С, а именно:
хемицелулозата основно в интервала 150-
350°С, целулозата в интервала 275-350°С и
лигнинът в интервала 250-500°С.
 Различните стойности на загубата на маса
за основния процес на разлагане са
забелязани за всички проби на основата на
различното количество дървени стърготини и
утайка от кафе в съставите,  което е
доказателство за термичното им поведение.
 Загубата на маса в края на термичното
разлагане на пробите е чувствително по-
голяма с увеличаването на съдържанието на
утайката от кафе в съставите.  Доказателство
за това е характерът на ТГ-кривата на фиг. 10.
 От така представените данни за
специфичната топлина на изгаряне и
съдържанието на пепел може да се каже,  че
при състав с №5  се постига максимум в
топлината на изгаряне. Минимумът в
топлината на изгаряне е при продукт с №7, а
именно 8,52 MJ/kg.
 Съдържанието на пепел е в границите от
0,43% при продукт с №1 до 8,82% при
продукт с №6.

Заключение

1. В настоящото изследване са комбинирани в
различни съотношения отпадна биомаса
(дървени стърготини, утайка от кафе от
вендинг-автомат) и отпаден глицерол от
производството на биодизелово гориво.
2. На така получените състави са изследвани
основните показатели специфична топлина на
изгаряне и съдържание на пепел чрез
диференциално-сканираща калориметрия.
Получените резултати за тези два показателя
показват,  че се постига максимум (9,58
MJ/kg) за специфичната топлина на изгаряне
при състав с №5  и минимум (0,43%)  в
съдържанието на пепел при състав с №1.
3.  От така представените данни може да се
каже,  че е получен подходящ състав за

производство на биопелети (продукт с №5),
при който специфичната топлина на изгаряне
е 9,58 MJ/kg, а съдържанието на пепел е
2,51%.
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Биомаса. Биомасата като енергиен източник.
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