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1. Същност на биогоривта
Биогоривата са горива, произведени от биомаса и се използват в транспорта. Те
разнообразяват енергийния баланс и намаляват зависимостта от минерални горива.Все
още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива, но в
контекста на нарастващите цени на горивата, тяхната практическа изчерпаемост и
глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната
среда, поставят биогоривата на една нова позиция - гориво на бъдещето. Биогоривата
са получени в резултат на обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем
източник, биогоривата представляват директен заместител на изкопаемите горива в
транспортния сектор и могат лесно да бъдат интегрирани в системата за снабдяване с
горива. Нарастване търсенето на петрол, най-вече за сектор транспорт, през
следващите 20 години, намаляването на продукцията, в следствие на ограничените
залежи в Световен мащаб, добивът на суров петрол при експлоатация на трудно
достъпни залежи, са част от факторите, които ще доведат до по-голямо търсене и
съответно до използването на повече биогорива.
•

•

Биогориво е термин, използван за горива за двигатели с вътрешно горене, които
се произвеждат от биомаса. Те включват биогаз, които се формира при
ферментацията на органични субстанции, биодизел, който е плод на химическа
реакция на базата на растителни и животински мазнини, биоетанол, който е
продукт на алкохолна ферментация и BTL горива (biomass-to-liquid), който се
произвежда по химически път от суровини като плътна биомаса (слама)
Синтетичните горива са обещаваща алтернатива на конвенционалните. Те се
произвеждат по два различни начина: химическо превръщане на природен газ от
нефтногазови находища в течност - gas-to-liquid (GTL) или химическо
превръщане на биомаса от възстановими растителни източници в течност
biomass-to-liquid (BTL)

2. Биогоривата от поколение на поколение
Много често в информацията за биогорива започнаха да се използват понятията
като първо, второ, трето и дори четвърто поколение. Но какво означава това и каква е
разликата между различните поколения биогорива? Отговорът се крие доколко
науката, технологиите и практиката са напреднали в получаването и използването на
алтернативните горива. Отделните поколения имат своите предимства и недостатъци и
пред всички тях стоят ред предизвикателства.
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Първото
поколение
биогирива са тези,
които се получават от
нишесте или други
лесно
достъпни
захари и растителни
масла от семена на
пшеница, царевица,
соя,
захарна
тръстика,
рапица,
слънчоглед.
Крайният продукт при ферментирането на нишестето на зърното е биоетанол, а
семената на маслодайните растения се пресоват до получаването на растителни масла,
от които се произвежда биодизел. Недостатък на това поколение е, че суровините,
използвани за производство, могат да служат като храна за животните или за хората и
следователно биогоривата от първо поколение се конкурират с храната. роблемите са
широко дискутирани: от нетни енергийни загуби, през емитирането на парникови
газове
до
драстичното
поскъпване
на
храните.
Повечето дистрибутори на биогорива , като Propel Biofuels и Conserv Fuel, предлагат
именно тези от първо поколение, „защото това е всичко, което е достъпно в момента“.

Второ поколение са биогоривата, произведени по съвременни технологии от
нехранителни суровини, например отпадъци от селскостопанската и горската
промишленост, енергийни култури и водорасли. С използването на специализирани
микроорганизми целулозата се разлага до захари и след това се подлага на
ферментация. Алтернативата е термохимичен процес, при който биомасата първо се
довежда до газообразно състояние и след това се втечнява. Като цяло, тези биогорива
се считат за по-устойчиво, тъй като суровините и методите, използвани за
получаването им предлагат по-голямо редуциране на емисиите от парникови газове и
не се конкурират с хранителни култури за използване на земята. Но в крайна сметка,
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целта на технологиите от второ
поколение
е
да
произвеждат
биогорива с разширени свойства от
устойчиви суровини, които не се
конкурират с производството на
храни и не довеждат до обезлесяване.
В стартирането на мощности за
производство на биогоривата от второ
поколение в момента се вливат
голямо количество рискови капитали,
в търсене на един цялостен и евтин
процес
за
производство.
Kior
разработват техния „каталитичен крекинг на биомаса“, докато Coskata претендират, че
могат да призведат етанол на цена от само $1 на галон, като използват стари гуми за
суровина. Mascoma работят в търсене на „супер микроб“, който да разгражда
лигноцелулозата, докато ZeaChem планират да „източат“ биогориво от тополите.
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Третото
поколение
биогорива
се
произвеждат
предимно от енергийни култури
и
микроводорасли.
При
микроводораслите
има
два
начина за култивиране. Единият
е с отглеждане на културата в
затворени фотобиореактори, в
които се контролират физикохимичните параметри, а другият
е в открити водоеми, в които се
разпространява хранителна среда, за да се гарантира оптимално развитие на водорасли.
Системите са много чувствителни към замърсяване, но риск от такова има само при
откритите водоеми. Микроводораслите могат да преминат през различни
трансформации, които да бъдат модернизирани за получаване на биогориво. В тях
могат да се натрупват мастни киселини до 80% от сухото им тегло. Това позволява
около 30 пъти по-високи добиви от хектар в сравнение с наземни маслодайни видове.
Тези мастни киселини трябва да бъдат извлечени и след това подложени на
трансестерификация
за производството на
биодизел.
Други
видове
микроводорасли
могат да съдържат
захари, които да
ферментират
в
биоетанол, или да
метанизират
до
получаване
на
биогаз.
Има
предложени
варианти, в които добивът на липиди и въглехидрати във водораслите се увеличава
значително чрез култивиране на генно модифицирани организми. Въпросите с
модифицираните на генетично ниво водорасли още не са напълно изяснени.
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Технологиите от четвърто поколение
съчетават подобрени суровини, които натрупват
максимално количество въглерод с генетично
подобрени микроорганизми, които ги преработват
в биогорива. Тук подобренията са в две посоки - и
към суровината, както е в трето поколение, и към
преработващите бактерии – постига се много по бърз растеж, което означава по - бързо
трансформиране в биогорива. Открити са начини
за
увеличаване
на
дневния
растеж
на
микроводораслите с 30-40%, което може да доведе
до голям напредък в производството на биогорива.
Тук обаче, отново стоят въпросите за ГМО.
Въпреки този факт редица учени смятат, че
горивото на бъдещето ще се получава по
биологичен път и считат за най-ефективно модифицирането на генетичния код на
прости организми, които да превръщат захарите и въглеродния диоксид в екологични
горива.
Това
е
чудесна
перспектива
въглеродният
диоксид,
от
който
така
стремително се опитваме да се
отървем, да се превърне в
гориво.

3. Синтетични горива – същност
Синтетично гориво или synfuel е течно гориво, получено от въглища, природен газ,
нефтени шисти или биомаса. Той може също да се отнесе към горива, получени от
други твърди материали като пластмаса или отпадъци от гума. Честата употреба на
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термина "синтетично гориво" е да се опишат горивата, произведени чрез процеса на
Фишер-Тропс и преобразуването на метанол в бензин или директно втечняване на
въглища. Терминът "синтетично гориво" има няколко различни значения и може да
включва различни видове горива. Повечето традиционни определения, например
определението, дадено от Международната агенция по енергетика, определя
"синтетично гориво" като всяко течно гориво, получено от въглища или природен газ.
Energy Information Administration определя синтетичните горива в годишния си Energy
Outlook 2006 доклад, като горива, произведени от въглища, природен газ, или биомаса
суровини чрез химическа конверсия в синтетичен суров и/или синтетични течни
продукти.
3.1 Процеси
3.1.1 Непряко преобразуване
Непрякото преобразуване като цяло се отнася до процес, в който биомаса,
въглища или природен газ се превръща в смес от водород и въглероден оксид, известен
като синтетичен газ чрез газификация или промяна на формата на метана с водна пара,
и този синтетичен газ се преработва в течни горива използвайки един от редица
различни техники за преобразуване, в зависимост от желания краен продукт.

Основните технологии, които произвеждат синтетично гориво от синтетичен газ са
процеса на Fischer-Tropsch и Mobil процеса (известен също като от Метанол в бензин,
или
MTG.

Fischer-Tropsch процеса реагира със синтетичен газ обикновено с катализатор като
кобалт или желязо и превръща газа в течни продукти (предимно дизелово гориво и
гориво за самолети )
Процесът на производство synfuels чрез непряко преобразуване често се отнася като
въглища към течности (coal-to-liquids), газ към течности ( gas-to-liquids) или биомаса
течности ( biomass-to-liquids), в зависимост от първоначалната суровина.
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3.1.2

Пряко преобразуване

Прякото преобразуване се отнася за процеси, в които се превръщат въглища или
биомаса, директно в междинни или крайни продукти, без да се минава през междинна
стъпка на преобразуване на синтетичен газ чрез газификация. Директните процеси на
преобразуване могат да бъдат разделени в два различни метода: пиролиза и
карбонизация, и хидрогениране.
•

Хидрогенериране

Един от основните методи за пряко преобразуване на въглища в течности чрез
хидрогениране е чрез процеса Bergius. В този процес, въглищата се втечняват чрез
смесването му с водород в газообразно състояние и загряването на системата
(хидрогениране). Сухите въглища се смесват с мазута, които е бил рециклирани от вече
протеклия процеса. Обикновено се добавя катализатор към сместа. Възниква реакция
между 400 °C (752 °F) до 5000 °C (9,030 °F) и 20 -70 MPa налягане на
водорода. Реакцията може да се обобщи, както следва:

•

процесите на пиролиза и карбонизация

Съществуват
няколко различни процеси на карбонизация. Процеса на
карбонизация се осъществява, чрез пиролиза или деструктивната дестилация
произвеждайки кондензиращи въглищен катран , масло и водна пара, некондензиращи
синтетичен газ и твърди остатъци. Кондензираните въглищен катран и масло след това
се обработват допълнително чрез хидрогениране за премахване на сяра и азотни
видове, след което те се обработват в горивата. Типичен пример за карбонизация е
процес Карик (Karrick). Процесът е бил изобретен от Луис Кас Карик през 1920 година.
Процесът Karrick е с ниска температура карбонизация процес, където въглищата се
загряват от 680 °F (360 °C) до 1380 °F (750 °C) в отсъствието на въздух.

4. Процес на Фишер-Тропш
Процесът на Фишер-Тропш (или синтез на Фишер-Тропш) е съвкупност от
химически реакции, при които от въглероден оксид и водород се получава смес от
(течни)въглеводороди.
При
процеса
се
получават
например
синтетични моторни
масла или
синтетични горива. Синтезът на Фишер-Тропш се радва на бурен интерес като
източник на дизелово гориво с ниско съдържание на сяра и като средство за решаване
на проблема с изчерпването на природния нефт и високата му цена.
4.1 Описание на процеса
Синтезът на Фишер-Тропш включва няколко реакции,, при които се получават
различни въглеводороди. Най-предпочитаните реакции дават алкани:
9

с n тук е означено положително цяло число. Получаването на метан (n = 1) обикновено
не е желано. Повечето от получените въглеводороди са нормални (с неразклонена
верига) и са подходящи за дизелово гориво. При странични реакции се получават
малки количества алкени, алкохоли и други производни на въглеводородите,
съдържащи кислородни атоми.
Синтеза на Фишер-Тропш се провежда обикновено в температурния интервал 150°C 300°C. Високите температури водят до по-висока скорост на химичните реакции, но
благоприятстват образуването на метан. По тази причина температурата се поддържа в
долната граница или средата на посочения интервал. Увеличението на налягането води
до по-висока скорост на превръщане и благоприятства образуването на въглеводороди
с по-дълга въглеродна верига, като и 2-та ефекта са желателни. Обикновено налягането
е в интервала от 1 до няколко десетки атмосфери. Още по-високите налягания
увеличават инвестиционните разходи и водят до проблеми с катализатора.
4.2 Катализатор
При синтеза на Фишер-Тропш могат да се използват най-различни катализатори, но
най-честите са преходни метали като кобалт, желязо или рутений. Никел също може да
се използва, но той благоприятства образуването на метан. Кобалтовите катализатори
имат висока активност, а желязото е по-подходящо при изходни смеси, бедни на
водород. Наред с главния компонент в катализатора се съдържа и "подобрител"
(промотер) като например калий или мед. Катализаторът е разположен на носител с
висока специфична повърхност катосиликагел, алуминиев оксид или зеолит.
4.3 Изходни вещества
Като изходна суровина за процеса може да се използва природен
газ, въглища или биомаса. При използването на въглища или биомаса те трябва да се
превърнат в смес от въглероден оксид и водород чрез т. нар. газификация. Получената
по този начин смес от водород и въглероден монооксид има съотношение H2/CO около
0.7, докато желаното съотношение при синтеза на Фишер-Тропш е към 2. Затова към
сместа се добавя вода, която реагира с водородния оксид, като дава водород
и въглероден диоксид.
Синтезът на Фишер-Тропш е използван като основен начин за получаване на
синтетични биогорива, затова е включено разяснение какво представлява, описание на
процеса и какви катализатори е необходимо да се използват за нормалното протичане
на процеса.

5. Примери
5.1 LS9 Inc. - Бактерии ще произвеждат нефт
Във времето на непрекъснато растящи цени на нефта и усилия да се намери негов
заместител, американски учени съобщават, че са открили начин на земята вечно да има
нефт.
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Звучи невероятно, но те заявяват, че имат технология за производство на нефт от
...бактерии, при това с цена за барел около 50 долара. Откритието е на базата на генно
модифицирани бактерии, които могат да произвеждат нефт. Досега нефтът е
класифициран като невъзобновяемо гориво. Всеки ден можем да видим прогнози как
запасите от нефт се изчерпват. Експертите от американската фирма LS9 от Sillicon
Valley в Калифорния, могат да преобърнат тези представи ако доведат докрай
технологията
за
производство
на
нефт
от
бактерии.
Като се модифицира ДНК на бактерии от вида E. Coli, те ще могат да произвеждат
вместо етанол по класическия познат процес на ферментация, нефт също чрез
ферментация. За този процес бактериите се нуждаят от биомаса. Според учените от
LS9 ще може да се използва практически всичко като начална суровина. Във фирмата
са използвали всички отпадъчни продукти от една земеделска ферма. Могат да се
използват дървесни отпадъци, домакински отпадъци и много други суровини, които
сега замърсяват околната среда. В процеса на производството и използването на нефта
от бактерии се освобождават много по-малки вредни емисии от CO2. Новият
„възстановим” нефт е по-добър вариант от биогоривата и ще се произвежда по-лесно
от тях.
•

Синтез на биогориво

Учените от LS9 са разработи 1стъпков процес на ферментация,
която използва патентованата
DesignerMicrobes
™
за
конвертиране
на
междинни
продукти на мастни киселини в
заместващи петролни продукти
чрез
ферментация
на
възобновяема 5 и 6 въглеродни
захари. След като организмът е
погълнало захарите, организмът
отделя необходимия краен продукт, които искаме, и го разделя на втори слой, тъй като
молекулите след това се смесват с вода. След крайния продукт е отделен, много
ефективен процес на отделяне за течност-течността се използва за възстановяване на
продукта. Сравнение с изкопаемите горива, горива, произведени от тези организми
(обикновено клетки на Escherichia Coli ) са възобновяеми и имат по-нисък профил на
парникови газове и в същото време избягват производството на вредни химикали като
бензоли и други тежки метали.
•

Крайния продукт

Крайния продукт, произведен в процеса на ферментация са LS9 UltraClean ™ горива,
създадени чрез силата на синтетичната биология. С използването на нисковъглеродни,
естествени източници на захар като захарна тръстика и целулозни биомаса, тези
възобновяеми горива окончателно ще променят света на транспортно гориво и ще
подготви сцената за по-нататъшни изследвания в изместването на познатия до сега
нефт. Тези горива са с по-високи енергийни стойности от етанола или бутанола и имат
свойствата на гориво практически неразличими от тези, които намираме в бензина,
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дизела и керосина. Горивата, произведени от LS9 могат да бъдат въведени директно в
употреба в превозните средства, които се използват сега без никаква модификация на
двигателя, докато биогоривата от първо поколение се нуждят от модификации по
двигателя на МПС-то, за да бъдат използвани.
5.2 The Air Fuel Synthesis process

1. Въздуха се издухва в тръба и се среща с мъгла на разтвор на натриев хидроксид.
Въглероден диоксид във въздуха се абсорбира от реакция с натриев хидроксид,
за да образува натриев карбонат. Въпреки че има напредък в технологията за
улавяне на CO2, натриев хидроксид е бил избран, тъй като лесно се намира на
пазара
2. Натриев хидроксид/карбонат разтвор,които е резултат от Стъпка 1 се изпомпва
в електролизна клетка, през които преминава електрически ток. Преминалата
електроенергия води до освобождаването на въглероден двуокис, който се
събира и съхранява за последваща реакция.
3. По избор, влагоуловителя кондензира вода от въздуха, който се предава в
натриев хидроксид спрей кула. Кондензираната вода се предава на electrolyser,
където електрически ток разделя водата на водород и кислород. Водата може да
се получи от всеки източник, толкова дълго, тъй като тя е или може да се
направи достатъчно чиста, за да бъде поставена в electrolyser.
4. Въглероден диоксид и водород реагират, за да се направи смес на
въглеводороди, условията на реакцията варират в зависимост от вида на
горивото, което се изисква.
5. Продуктът AFD ще изискват добавянето на същите добавки, използвани в
сегашните горива, за да се улесни стартирането на двигателя, да работят
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нормално и да се избегнат проблеми с корозията. Като биогориво може да бъдат
смесени директно с бензин, дизел и авиационо гориво.

5.3

Shell – Gas-to-liquids process (GTL)

1. Производство на природен газ
В северната част на Катар се намира най-голямото в света находище на природен газ.
Той съдържа над 900 трилиона кубически фута природен газ, около 15% в светпвен
мащаб. Две безпилотни платформи в открито море работят 11 кладенеца. Газовите
потоци минават през два тръбопровода, които газ се обработва на сушата в RAS
LAFFAN промишлена зона.
2. Отделянето на газта
Вода и кондензати се отделя от газа. Други компоненти, такива като сяра, се
отстраняват и се почистват. След това газът се охлажда и течните газове се отстраняват
чрез дестилация. Останалият чист природен газ (метан) потоци към участъка за
газификацията.
3. Синтетичен газ
В газификатора на около 2,200-2,650 °F (1,400-1,600 °C) метан и кислород се
превръщат в смес от водород и въглероден оксид, известен като синтетичен газ, или
сингаз.
4. Правене на течни восъко подобни въглеводороди
Синтетичен газ влиза в един от 24 реактора. Всеки реактор притежава голям брой
тръби, съдържащи Shell патентовани катализатори. Катализатора служи за ускоряване
на химичната реакция, при които синтезираният газ се превръща в дълги вериги восъко
подобни въглеводороди и вода.
5. Достигане до крайния продукт ( от газ към течност)
Заводът създава гама от продукти от природен газ, които иначе биха били произведени
от петрол. Използвате други Shell патентовани катализатори дълги въглеводородни
молекули от GTL реактор са в контакт с водород и нарязани (сцепени) в гама от помалки молекули с различна дължина и форма. Дестилацията ги разделя на продукти с
различна температура на кипене.
GTL продукти
 GTL Нафта се използва като химическа суровина за производството на
пластмаси.
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 GTL керосин може да се смесва с конвенционално самолетно гориво (до 50%) за
използване във въздухоплаването.
 GTL нормални парафини се използват за вземане на икономически поефективни почистващи препарати.
 GTL газоил е дизелов тип гориво, което може да се смесва със световния резерв
за доставка на дизелово гориво.
 GTL базови масла се използват за направата на висококачествени смазочни
материали.
Част А
Извличане на чист кислород
Чист кислород за процеса на газификация се извлича от въздуха чрез осем огромни
единици за разделяне на въздуха. Въздухът се охлажда за да се втечни кислорода и
азота. Дестилация отделя кислород в "студена кутия" - като хладилник, това помага да
се поддържа ниска температура, която е необходима за отделяне на кислород.
Част Б
Генериране на енергия чрез използване на остатъчната топлина
Остатъчна топлина от различните етапи на процеса прави пара, която помага да се
задвижват големи компресори.

6. Заключение
С всеки изминал ден, все повече се усеща нуждата от намирането на нови изтичници
на гориво. С драстичното повишаване на цената на петрола, повече и повече компании
се опитват да прозивеждат горива по-нови и различни начини. Така за няколко години
се стига от първо поколение на биогоривата до четвърто. В близкото бъдеще 2015-2030
се очаква производството и потреблението на биогорива да надвишава 30% от общото
потребление на горива. Това ще помогне за опазването на планета от замърсявания и
друго вредни отпадъци, които се изхвърлят в природата. Ето защо колкото по-бързо се
стигне до промишлено производство на големи количества биогориво, толкова подобре за нас хората и планетата като цяло.
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