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Резюме: Целта на настоящата статия е да се определят разновидностите на биопелетите и етапите на тяхното 

производство. Извършено е моделиране на а мехатронна система (МС) за производство на биопелети от дървесни отпадъци. Въз 
основа на предварително избрана компоновка на МС за дървесна работна суровина е разработена обобщена мрежа на Петри, 
като се изхожда от изпълняваните технологични и спомагателни операции от структурните единици изграждащи системата. 
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1. Общи положения 
Жизненият стандарт на всяка държава зависи от 

развитието на различните отрасли на индустрията и степента 
на нейната автоматизация. Жизненият стандарт на хората в 
една държава се повишава, когато техниката и технологиите се 
съвместяват със висока степен на автоматизация. Реализира се 
успешно производството на продукти с по-малко човешки 
ресурси и високо качество. Понастоящем особено актуален за 
нашата страна е въпроса за издигане на равнището на 
технологиите и автоматизацията в различните фирми и 
предприятия. 

Използването на енергийни източници без конфликт с 
природата води до намаляване на емисиите на въглероден 
диоксид (CO2), намаляване на енергийната зависимост, 
развитие на нови производства и създаване на нови, “зелени” 
работни места. Постигането на тази цел е важна и се свързва с 
внедряването на нови алтернативни горива. Съществува голямо 
разнообразие от видове биомаса, но тези, които представляват 
интерес от гледна точка на използването им за енергийни цели 
са: дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и 
лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и 
индустриални отпадъци. За отоплителни инсталации, при които 
е реализирана висока автоматизация най-разпространени са: 

дървесните пелети, дървесен чипс и др. Производството на 
пелети от дърво е индустрия, която попада в енергийния сектор 
като източник на топлина и производство на електроенергия. 
Дървените пелети са част от семейството на Възобновяемите 
Енергийни Източници (ВЕИ) и по точно горива от биомаса. 

В последните години се забелязва непрекъснат ръст в 
производството и употребата на биогорива. Редица са 
факторите, определящи този процес. Основен е фактът, че като 
алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата 
са екологично чисти, а  употребата им води и до икономически 
ползи. 

Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма 
популярност биогорива са биопелетите. За кратко време те 
заеха сериозен пазарен дял и спечелиха доверието на 
потребителите. Пелетите са подходящо гориво както за 
битовия, така и за промишления сектор. Горивата от биомаса 
варират в широк обхват на запалими/горими продукти от 
хранителни до дървени отпадъци.[2] Използването на тези 
ресурси в световен мащаб е все още в ранна фаза, но една 
форма на гориво от биомаса – дървени пелети, става 
разпознаваема опция с редица приложения, която може да 
замени изкопаемите горива. На фиг. 1 е представена 
класификация на биопелетите. 

 

 
 

Фиг.1  Класификация на пелети от биомаса 
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Отпадъчните продукти се изгарят за да произведат 

топлина и електричество, вместо да се складират по сметища 
където да се разграждат. Уредите за изгаряне на пелетите 
стават все по-добри, ефикасни, с възможност да осигурят 
отопление без почти никаква странична интервенция. Тези 
уреди варират от големи котли и специални приспособления за 
камини, до индустриални решения. 

2. Основни етапи и използвани съоръжения в 
производството  

Пелетите се произвеждат в компактни размери под 
формата на гранули със стандартни размери, получени чрез 
пресоване под налягане на дървесни отпадъци. При 
производството им към използваната суровина, биомаса, не се 

добавят допълнително  химически слепващи вещества. 
Оформят се в пелетна преса при високо налягане и 
температура. При натиска се получава загряване, което 
позволява на съдържащият се в дървесината лигнин, служещ 
като естествено „лепило”, да се разтопи, което от своя страна 
позволява на пресованата дървесина да придобие желаната 
форма и задържа цялостта на пелетите, след като се охладят. 
Необходимата суровина за производството на около един тон 
пелети обикновено е около 4 - 7 m3 дървесина, в зависимост от 
влажността и вида на използваните дървесни отпадъци. 

С използването на  немския стандарт DIN 51731 и от 
2010 г.- европейския стандарт EN 14961-2 се предвиждат 
еднакви параметри  за дървесни пелети (табл.1). 

 
Таблица 1. Европейски сертификат за дървесни пелети 

Параметри Измервателни 
единици  

ENplus-A1  ENplus-A2  

Диаметър  mm  6 (± 1) 8 (± 1)  6 (± 1) 8 (± 1)  
Дължина  mm  3,15 ≤ L ≤ 40  3,15 ≤ L ≤ 40   
Насипна плътност  kg / m3  ≥ 600  ≥ 600  
Калоричност  MJ / kg  ≥ 16,5-19  ≥ 16,3-19  
Влажност  Ма .-%  ≤ 10  ≤ 10  
Прах  Ма .-%  ≤ 1   ≤ 1  
Механична якост  Ма .-%  ≥ 97,5   ≥ 97,5  
Пепел  Ма .-% 2)  ≤ 0,7  ≤ 1,5  
Точката на топене на пепелта °C ≥ 1200 ≥ 1100 
Съдържание на хлор Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 
Съдържание на сяра Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 
Съдържание на азот Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 
Съдържание на мед mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на хром mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на арсен mg / kg 2) ≤ 1,0 ≤ 1,0 
Съдържание на кадмий mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Съдържание на живак mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Съдържание на олово mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на никел mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на цинк mg / kg 2) ≤ 100 ≤ 100 

 

За разлика от другите видове твърдо гориво, с тях се работи 
лесно и пепелният остатък е минимален. Химичният състав на 
дървесината в процентно изражение може да се представи със 
следното равенство: 

                                    С + Н + О + N + S+ А + U = 100%, 
където: 
- C е въглерод, %; 
- H – водород, %; 
- O – кислород, %; 
- N – азот, %; 
- S – сяра, %; 
- А - пепелно съдържание, %; 
- U - съдържание на вода, %. 
 

С = 48 %  Н = 6,2 %  О = 44 %  N = 0,4 %  А = 1,4 %    S 
=   1.4 % 

 
Това гориво е СО 2 неутрално, т.е. при изгарянето му се 

освобождава само онова количество СО2, което преди това е 
било усвоено от атмосферата при фотосинтеза. Това помага за 
запазване на екологично чиста природата. Няма опасност от 
самозапалване при съхранението му за разлика от първично 
складираните  дървесни отпадъци. Образуващото се по време 
на производството им повърхностно покритие възпрепятства 
проникването на влага 

Основните технически параметри на пелетите са дадени 
в табл. 2. 

 
Таблица 2. Технически параметри 

Покозатели Дименсия Стойност 
Диаметър mm 4 -20 
Дължина mm 4 -40 
Плътност kg/m3 800 - 1100 
Влажност % 8 - 10 
Калоричност kWh/kg 4300-5100 
КПД % 85 - 90 
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Производственият процес протича през няколко 
основни етапа (фиг. 2). Обикновено, като първи етап се посочва 
осигуряването на подходяща суровина, следват едро смилане 
на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане, 
пакетиране и складиране, като при използването на суха 
дървесина може да се наложи към производствената схема да 

се добави и водоподготовка на дървесината.  Мехатронни 
системи (МС) за производство и изгаряне на биопелети се 
характеризират с висока степен на автоматизация -  
автоматичното подаване на горивото, наличието на прецизно 
електронно управление  и високия КПД.  На фиг. 2. са 
представени етапите на производство. 

 

  
Фиг. 2 Етапи на производствения процес 

 
3. Моделиране работата на МС за  производство на 

пелети от дървесни отпадъци 
Независимо от голямото разнообразие в зависимост от 

технологични процеси в зависимост от суровината стремежът е 
да се използва единен подход и методология  при 
производството, като се прилагат едни и същи методи и 
технически средства, отчитайки и спецификата на отделните 
технологични процеси от гледна точка на автоматизацията. 

Технологичният процес включва множество 
технологични операции, подредени в определена 
последователност, която при производството на продукт - 
пелети, като съвременно екологично гориво,се състои в 
следното:. 

• Подаване на суровината – (1) 
• Раздробяване – (2) 
• Изсушаване – (3) 
• Пресоване / пелетизиране – (6) 
• Охлаждане – (7) 
• Пресяване – (8) 
• Пакетиране – (9) 

Работният цикъл на МС за производство на пелети от 
дървесина  включва следната последователност: суровината се 
намира в бункер (1) откъдето посредством транспортна лента 
/или редлер/ се транспортира да машина за раздробяване (2). 

Може да се използва за раздробяване  чукова дробилка. След 
това обработената суровина ( части от клони, храсти, дървесни 
кори и др. смлени до размер от 3 -4 mm в диаметър) постъпва 
за изсушаване в сушилня шнеков тип (3). Постъпилата 
суровина се изсушава до постигане на влагосъдържание до12%. 
В сушилнята се подава горещ въздух до 2500С с висока 
скорост, като се получава обмен между суровината и горещия 
въздух. В процеса на сушене студен чист въздух се нагрява в 
горивната камера (3-А) и постъпва в сушилнята. Материалът 
посредством разтоварващият блок (4) и изсушен постъпва в 
циклон-филтър (5). В процеса на сушене студен чист въздух се 
нагрява в горивната камера (3-А) и постъпва в сушилнята. 
Материалът посредством разтоварващият блок (4)  изсушен 
постъпва в циклон-филтър (5). От него обработената суровина 
се подава на пресата (6) оформяща пелетите. Пресата 
произвежда пелети с висока плътност и има автоматична 
система за контрол на температурата. Топлите пелети 
постъпват в охлаждаща машина (7). В нея попадат върху 
специална скара и влизат в контакт със студен въздух, 
засмукван от вентилатор, който ги охлажда. След охладителя 
пелетите постъпват в плоско контролно сито (8) предназначено 
за отсяване на счупените пелети и случайно попаднали чужди 
тела. Така чистите пелети постъпват за опаковане в 
пакетиращата машина (9) и след това са складират. 

 

Суровина Транспортиране Раздробяване(смилане) 

Изсушаване Пресоване Контрол 

Охлаждане Пакетиране Складиране 

Да 
Не 
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Фиг. 3 МС за производство на дървесни пелети 
 

Мрежите на Петри са мощен теоретичен апарат за моделиране с цел анализ на протичащите процеси (паралелни) в дадена 
система. В една мрежа на Петри са вградени два вида предметни знания: логическата структура на моделираната система като 
множество от събития с техните пред и пост условия и началната маркировка на мрежата, съответстваща на начолното състояние 
на системата. Благодарение на това разделяне системната динамика се интерпретира, основана на правилата на механизма на 
сработване, без явното използване на параметъра време. [1] 

Моделирането на процеси с използване на мрежите на Петри се основава на взаимодействието на събития и условия. 
Формалното описание на мрежа на Петри има вида[3]: 

N = 〈 P, T, E, Mo 〉 
 
 Графически мрежата на Петри се представя с двуделен граф с два типа върхове: pi∈P – позиции; tj∈T – преходи; ek∈Е – 
дъги на графа, могат да бъдат насочени само от позиции към преходи. 
 

Разработване мрежа на Петри за моделиране на производството на биопелети чрез МС. 
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Фиг. 4. Мрежа на Петри в начално състояние за моделиране производството на пелети с МС 

 
На фиг. 4 е представена графично мрежата на Петри за 

моделиране на работата на АМС. 
В табл. 3 са представени основните възли и състояния Pi 

, а преходите тактове ti  - действията, извършвани при 
преходите в системата. 

В началното състояние Р1, материалът е в бункера за 
подаване на суровина и е готов за работа. Задейства се 

преходът t1 (транспортиране до машината за раздробяване), 
преминава се в състояние Р2 (материалът е транспортиран до 
машината за раздробяване). Такт t2 е прехода - раздробяване на 
материала. Във възел Р3 - материалът е смлян до необходимия 
размер и се изпълнява преходът t3 – транспортиране до 
сушилнята и т.н..  

 
                                       Таблица 3 Основни състояния и преходи на МС 

Състояния Значение на всяко състояние Преходи Действия, извършвани при 
преходите 

P1 Материалът е в бункера за 
суровината 

t1 Транспортиране до машината за 
раздробяване 

P2 Материалът е транспортиран до 
машината за раздробяване 

t2 Раздробяване на материала 

P3 Материалът е смлян до необходимия 
размер 

t3 Транспортиране до сушилня 

P4 Материалът е в сушилнята t4 Изсушаване на материала 
P5 Материалът е добре изсушен t5 Връщане на материала в сушилната 

машина 
P6 Материалът е влажен t6 Подаване на горещ въздух към 

сушилната машина 
P7 Материалът е овъглен t7 Изхвърляне на овъгления материал 
P8 Материалът е изхвърлен t8 Намаляване на температурата на 

подавания въздух 
P9 Горивната камера е готова t9 Предаване към циклон-филтъра 

чрез разтоварващ блок 
P10 Материалът е в циклон-филтъра t10 Филтриране и предаване към 

пресата 
P11 Материалът е в пресата t11 Пресоване 
P12 Материалът е в охлаждащата 

машщина 
t12 Охлаждане 

P13 Студен въздух t13 Отсяване на счупените пелети 
P14 Материалът е в ситото t14 Опаковане 
P15 Пелетите са готови за опаковане   
P16 Пелетите са опаковани и готови за 

транспортиране 
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След като пелетите са попаднали в машината за 
пакетиране и са готови за отвеждане и складиране. 

Симулирани са транспортните потоци, преминаващи 
през отделните работни позиции. Получените резултати 
осигуряват ефективната работа на създадената МС за 
производство на пелети от дървесни отпадъци. 

 
4. Изводи 
• Направена е класификация на различните 

биопелети и са представени етапите за реализиране 
на производствения процис. 

• Предложен е метод за моделиране на МС за 
производство на пелети, чрез мрежите на Петри 

• Определени са състоянията и преходите на МС и е 
разработена обобщена мрежа на Петри, описваща 
работата на системата. 
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FOR PRODUCTION OF PELLETS FROM WOOD WASTE 
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Ugrinov, R. Semkov 
 

Abstract: Тhe purpose of this article is to identify the varieties of 
biopeletite and stages of their production. There has been modeling 
a mechatronic system (MS) to produce biopeleti wood waste. Based 
on the selected layout for CM Wood Working stock is developed 
generalized Petri nets, starting from a technological and auxiliary 
operations of the structural units constituting the system 
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