
Національна академія наук України 

Інститут відновлюваної енергетики 

 

 

КЛЮС СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

 

 

УДК 662.76:662.71:661.183.2 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОМАСИ В ГОРЮЧИЙ ГАЗ 

І БІОВУГІЛЛЯ В ГАЗОГЕНЕРАТОРАХ ЩІЛЬНОГО ШАРУ ПАЛИВА  

 

 

Спеціальність 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  

технічних наук 

 

 

 

 

Київ – 2016 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Інституті відновлюваної енергетики Національної академії наук 
України, м. Київ. 
 
 
Наукові керівники:     доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

Забарний Георгій Миколайович  ; 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
Жовмір Микола Михайлович 
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 
старший науковий співробітник відділу  
відновлюваних органічних енергоносіїв. 

 
Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

Рохман Болеслав Борисович, 
Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, 
провідний науковий співробітник відділу процесів горіння  
та газифікації вугілля; 
 
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
Гелетуха Георгій Георгійович, 
Інститут технічної теплофізики НАН України, 
завідувач відділу теплофізичних проблем біоенергетики. 

 
 
Захист дисертації відбудеться « ___ » ___________ 2017 р. о ____ годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.249.01 в Інституті відновлюваної енергетики НАН 
України за адресою: 02094, м. Київ–94, вул. Гната Хоткевича, 20а; тел. 206-28-09. 
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту відновлюваної 
енергетики НАН України (02094, м. Київ–94, вул. Гната Хоткевича, 20а). 
 
Автореферат розісланий « ___ » ___________ 2017 р. 
 
Учений секретар  
спеціалізованої вченої ради Д 26.249.01   
кандидат технічних наук         Т.В. Суржик



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Одне з важливих завдань, які стоять перед Україною, 

полягає в максимальному використанні власних відновлюваних енергетичних 
ресурсів, зокрема, біомаси, замість природного газу. На державному рівні 
енергетичне використання біомаси частково стимулюється встановленням «зеленого 
тарифу» на електроенергію з біомаси, а також наданням субсидій населенню на 
придбання твердопаливних котлів та твердого біопалива. Внаслідок цього суттєво 
зростає попит на біомасу як паливо, що потребує детальнішої оцінки наявних та 
перспективних ресурсів твердої біомаси, придатної для енергетичного 
використання, та наукових досліджень у напрямку підвищення ефективності її 
використання.  

Одним із способів енергетичного перетворення біомаси є її газифікація зі 
спалюванням генераторного газу у котельних установках або його використанням у 
когенераційних установках з двигунами внутрішнього згоряння. Останні десятиліття 
набувають поширення технології часткової газифікації та двостадійної газифікації 
палива. Більшість відомих одно- та двостадійних технологій газифікації спрямовано 
на виробництво лише одного продукту – горючого газу, а можливості виробництва і 
використання біовугілля не досліджувалися. За технологією часткової газифікації 
виробляються піролізний газ та біовугілля, при цьому важливим завданням є 
покращення їх енергетичних та технологічних характеристик.  

Таким чином, дослідження умов отримання піролізного газу з підвищеною 
теплотою згоряння, а також біовугілля з високими сорбційними показниками в 
газогенераторах щільного шару палива є актуальною задачею, розв’язання якої 
сприятиме підвищенню енергетичної ефективності використання ресурсів біомаси в 
Україні. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 
робота за темою дисертації виконана у відповідності з планами наукових 
досліджень відділу відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної 
енергетики НАН України. Дослідження проводились згідно з Постановами бюро 
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за темами: 
«Розробити методи аналізу кінетики теплових, дифузійних та гідравлічних процесів 
в біоенергетичних реакторах для отримання газових та рідинних енергоносіїв» 
(шифр «Органіка-1», № ДР 0108U000419); «Розробити науково-технічні засади 
ефективного перетворення біомаси на основі оптимізації режимів функціонування 
біоенергетичних установок» (шифр «Органіка-2», № ДР 0113U000929); «Розробка 
автотермічної технології виробництва біовугілля з рослинних відходів і соломи» 
(№ ДР 0115U004203).  

У зазначених НДР автор брав безпосередню участь як виконавець.  
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення 

процесу перетворення біомаси в горючий газ підвищеної калорійності і біовугілля з 
високими сорбційними показниками в газогенераторах щільного шару палива. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 
– уточнення методу визначення обсягів відходів деревини і рослинної біомаси 

як палива для газифікації; 
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– удосконалення конструкції експериментальної високотемпературної 
газогенераторної установки для дослідження процесів часткової газифікації; 

– експериментальні дослідження часткової газифікації традиційних та 
перспективних видів біомаси з метою виявлення впливу конструкції установки та 
параметрів процесу на вихід і властивості отримуваних продуктів – горючого газу, 
біовугілля та конденсату; 

– уточнення експериментальних методів та розрахункових залежностей для 
визначення всіх складових матеріальних та енергетичних балансів процесу 
часткової газифікації як основи для оцінки його технологічної та енергетичної 
ефективності; 

– дослідженення та обґрунтування основних температурних та режимних умов 
реалізації технології виробництва із біомаси необхідних цільових продуктів – 
біовугілля, горючого газу, а також оцінка можливості їх подальшого енергетичного 
та технологічного використання. 

Об’єкт дослідження – одностадійний процес часткової газифікації біомаси 
для виробництва горючого газу та біовугілля. 

Предмет дослідження – режимно-технологічні параметри процесу часткової 
газифікації біомаси та їх вплив на вихід і властивості отримуваних продуктів та 
енергетичну ефективність процесу.  

Методи дослідження. Досягнення поставленої в роботі мети було реалізовано 
використанням: 

– методів експериментальних досліджень, постановка яких базувалась на 
положеннях теорій експериментальних досліджень горіння палив, аеродинаміки 
пористого шару та тепломасообміну. Температурні умови процесу часткової 
газифікації, інтенсивність газифікації, швидкість переміщення зони газифікації та 
товщина зони газифікації досліджувались в експериментальній установці 
періодичної дії із застосуванням повірених приладів для вимірювання температур, 
об’ємної витрати повітря, маси палива. Хімічний склад горючого газу визначався за 
допомогою газового хроматографа Agilent 6890N; хімічний склад золи – 
рентгенофлуоресцентного аналізатора Expert 3L W168U; технічні параметри 
досліджуваних зразків біомаси та отримуваних продуктів визначались за 
стандартними методиками; 

– методів математичної статистики та теорії похибок при обробці 
експериментальних даних;  

– розрахунково-аналітичних методів досліджень для визначення енергетичної 
ефективності процесу часткової газифікації відповідно до положень теорії горіння, 
законів збереження маси та енергії.  

Наукова новизна одержаних результатів: 
– уточнено науково-практичний метод оцінки енергетичного потенціалу 

рослинної біомаси шляхом поширення теорії енергоефективності аграрних 
технологій на визначення ресурсів рослинної біомаси, доступної для енергетичного 
використання; 

– вперше експериментально встановлено залежність виходу біовугілля при 
частковій газифікації біомаси від параметрів здійснення процесу – зменшення його 
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виходу зі збільшенням витрати дуттьового повітря та збільшенням вмісту вологи у 
біомасі; 

– вперше експериментально встановлено, що за часткової газифікації вологої 
березової деревини зі збільшенням питомої витрати дуттьового повітря вихід 
біовугілля зменшується, але при цьому його сорбційні показники зростають до 
величин, що відповідають промисловому активованому вугіллю; 

– уточнено складові енергетичного балансу часткової газифікації біомаси 
шляхом врахування теплоти екзотермічних реакцій розпаду біомаси та наявності 
важких вуглеводнів у піролізному газі часткової газифікації; запропоновано 
визначати коефіцієнт корисної дії часткової газифікації біомаси як відношення суми 
потенційної (хімічної) теплоти газу і біовугілля до нижчої теплоти згоряння палива. 

Практичне значення одержаних результатів. Створено експериментальні 
високотемпературні установки для дослідження процесів часткової газифікації 
дрібнодисперсної біомаси. Установки можуть бути використані для подальших 
досліджень з газифікації інших видів сировини, розробки нових технологій 
виробництва продуктів термохімічної переробки біомаси, створення енергетичного 
обладнання для промислових та побутових потреб. 

Отримано експериментальні дані щодо параметрів процесу (питомих витрат 
дуттьового повітря, температури в зоні газифікації, інтенсивності газифікації, 
виходу біовугілля) для часткової газифікації біопалив з деревини та відходів 
сільськогосподарських культур, які можуть використовуватися при проектуванні 
промислових установок. 

Удосконалено технологічні основи одностадійної автотермічної технології 
часткової газифікації біопалива, що дало змогу отримувати піролізний газ з 
підвищеною теплотою згоряння. 

Розроблено одностадійну автотермічну технологію виробництва активованого 
біовугілля з вологої березової деревини. 

Вироблене біовугілля може мати такі перспективні напрямки застосування: 
– отримання бездимного твердого палива; 
– використання біовугілля як засобу агролісомеліорації з метою збільшення 

вологомісткості ґрунтів та повернення засвоєних рослинами мінеральних 
речовин в кругообіг; 

– використання біовугілля як засобу довготривалого депонування вуглецю в 
ґрунти з метою зменшення вмісту вуглекислого газу в земній атмосфері; 

Визначено, що коефіцієнт корисної дії часткової газифікації біомаси становить 
приблизно 90%, що значно більше, ніж при повній газифікації.  

Результати досліджень використано при створенні ДСТУ 7502:2014 «Паливо 
синтетичне. Терміни та визначення понять», «Атласу енергетичного потенціалу 
відновлюваних джерел енергії України», впроваджено на підприємстві «КІМО-
БІЗНЕС» (м. Київ) та використовуються в Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційної роботи отримано 
автором особисто. Роботи [3–8, 10,11] написано автором самостійно. 

В наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належать такі 
результати: в [1] – аналіз теплотехнічних властивостей різних рослинних відходів; в 
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[2] – уточнення методики розрахунку енергетичного потенціалу твердого біопалива; 
в [9] – розрахунок матеріального та теплового балансу газифікації кубиків 
березових; в [12, 13] – визначення параметрів часткової газифікації біомаси і 
органічних відходів; в [14, 15] – запропоновано способи термічної переробки 
біомаси; в [16] – підготовка розділу синтетичного газоподібного палива; в [17] – 
розрахунок потенціалу твердої біомаси. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 
доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях «Відновлювана 
енергетика ХХІ століття» (м. Київ, 2014 р., 2015 р. і 2016 р.); «Енергія з біомаси» 
(м. Київ, 2012 р.); на наукових семінарах «Процеси та системи перетворення енергії 
органічних енергоносіїв» Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 
(м. Київ, 2016 р.) та під час проходження закордонного стажування за програмою 
«Енергетика та енергоефективність» (м. Талса, штат Оклахома, США, 2015 р.). 
Зразки побутових реакторів демонструвалися на міжнародних виставках 
«Енергоефективність. Відновлювані джерела енергії», (м. Київ, 2015, 2016 рр.), 
«Агро-2016» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 друкованих праць, а саме: 8 
статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку МОН України, 1 
стаття у міжнародному науково-технічному виданні, 4 наукових праці у вигляді тез 
доповідей на наукових конференціях, одержано 2 патенти, розроблено 1 ДСТУ, 1 
атлас. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 6 додатків. Повний 
обсяг роботи становить 143 сторінки і містить 30 таблиць та 41 рисунок. Список 
використаних джерел містить 127 найменувань.  

  
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність досліджень, зв'язок з науковими 

програмами, сформульовані мета та основні задачі наукових досліджень, викладено 
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок 
автора, наведені відомості про апробацію результатів досліджень та наукові 
публікації.  

У першому розділі проведено аналітичний огляд стану досліджень за темою 
дисертації. Показано, що прискорений розвиток біоенергетики, який відбувається в 
Україні, потребує уточнення ресурсної бази біомаси. Розробку науково-методичних 
основ оцінки енергетичного потенціалу біомаси проводили українські вчені: 
Г. М. Забарний, Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, В. О. Дубровін, М. Д. Безуглий та 
інші. Встановлено, що в розглянутих наукових роботах є різні підходи щодо 
визначення виходу як загальної кількості соломи, так і надлишку соломи і 
рослинних відходів, які можуть бути використані для енергетичних потреб.  

Обґрунтовано необхідність удосконалення сучасних наукових методів оцінки 
енергетичного потенціалу твердої біомаси.  

Показано, що одним із напрямків енергетичного перетворення біомаси є 
газифікація. Детально проаналізовано технічні параметри, фізико-хімічні основи 
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процесу та конструкції газогенераторів щільного шару палива, переваги та недоліки 
їх використання.  

Перспективним напрямком підвищення ефективності енерготехнологічного 
перетворення біопалива є застосування нової технології газифікації твердого палива, 
яка відома під назвами: часткова газифікація (окиснювальний піроліз), газифікація з 
оберненим дуттям та зустрічною (зворотною) тепловою хвилею, цільовими 
продуктами якої є коксовий залишок і горючий газ. В роботі проведено аналіз 
досліджень, присвячених частковій газифікації бурого вугілля і окремих видів 
біомаси, які відображені в працях таких вчених як С. Р. Ісламов, С. Г. Степанов, 
І. М. Карп, М. В. Губинський та інших. За результатами аналізу з’ясовано, що 
технологічні параметри виробництва коксового залишку з біомаси як проміжного 
продукту або другого кінцевого продукту не отримали належного обґрунтування. 
Сорбційні властивості біовугілля, а також енергоефективність, екологічність 
газифікації біопалива, напрямки зменшення вмісту смоли в газі в попередніх 
дослідженнях не розглядалися.  

За результатами аналізу досліджень визначено основні наукові напрямки 
роботи: 1) уточнення методології визначення потенціалу біомаси, придатної для 
енергетичного перетворення, в тому числі часткової газифікації; 
2) експериментальні дослідження часткової і повної газифікації твердих біопалив; 
3) проведення розрахунково-аналітичних досліджень часткової газифікації біомаси 
для визначення основних показників та оцінки енергоефективності газифікації 
біомаси; 4) обґрунтування одностадійної технології виробництва активованого 
біовугілля та удосконалення процесу перетворення біомаси в горючий газ 
підвищеної калорійності і біовугілля з високими сорбційними показниками в 
газогенераторах щільного шару палива. 

У другому розділі розглянуто загальний метод визначення енергетичного 
потенціалу твердої біомаси в Україні. Енергетичний потенціал біомаси, на відміну 
від інших відновлюваних джерел енергії, перш за все, залежить від природно-
кліматичних умов та обсягів господарської діяльності і тому його показники суттєво 
коливаються за роками. В роботі оцінку енергетичного потенціалу біомаси виконано 
на основі статистичних даних щодо заготівлі деревини та зернових культур за 1990-
2015 рр.  

При визначенні енергетичного потенціалу деревини враховували всі види 
відходів, а також дрова. Було враховано об’єм експорту лісу-кругляку. Таким 
чином, для оцінки енергетичного потенціалу деревини отримано залежність: 

1 2( ( ) ) ,
дер дер дер екс др дер

П V K V V K V Q= ⋅ + − ⋅ + ⋅     т н.е.,  (1) 

де Vдер − об’єм заготівлі деревини, щ. м3; Vекс − об’єм деревини, поставленої на 
експорт, щ. м3; Vдр − об’єм дров, щ. м3; Qдер – теплотворна здатність щільної 
деревини при лісозаготівлі  т н.е./м3; K1 – коефіцієнт відходів при лісозаготівлі; K2 –
 сумарний коефіцієнт відходів первинного і вторинного перероблення деревини.  

На основі статистичних даних заготівлі деревини розраховано динаміку зміни  
енергетичного потенціалу відходів деревини (рис. 1).  



Рис. 1. Динаміка зміни 

Вихід соломи і рослинних відходів 
який залежить від урожайності
зменшується, що пояснюється збільшенням маси 

Солома зернових культур використовується 
добавка та для підвищення родючості
енергетичного використання
потребами для застосування у тваринництві і для удобрення
надлишку соломи до її кількості є коефіцієнт дост
використання Kен. Для врахування втрат, які виникають під час збирання урожаю і 
транспортуванні соломи, введен

Таким чином, енергетичний потенціал соломи або рослинних відходів 
визначається за залежністю:  

сол зер від втр ен н
П В K K K Q= ⋅ − ⋅ ⋅

де Взер – валовий збір зерна, т; 
культур; Kвтр– коефіцієнт 

транспортуванні соломи; р
нQ

В результаті аналізу статистичних та літературних матеріалів було 
встановлено, що внаслідок різкого скорочення поголів’я ВРХ потреби соломи 
пшениці та ячменю для тваринництва зменшилися до 20% у 2011 р і оцінюються у 
8,2 млн. т. Потреби в соломі
оцінюються 10,3 млн. т. Надлишок соломи цих культур оцінюється у 24,6 млн. т
Загальна кількість соломи і рослинних відходів, доступних для виробництва енергії 
у 2011 р., становила понад 60 млн. т.

На рис. 2 наведено 
рослинних відходів, яка має коливальний характер для всіх видів відходів.
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Рис. 1. Динаміка зміни енергетичного потенціалу відходів деревини

д соломи і рослинних відходів визначали за коефіцієнт
залежить від урожайності. Зі збільшенням урожайності коефіцієнт відходів

зменшується, що пояснюється збільшенням маси зерна відносно 
Солома зернових культур використовується як підстилка для тварин, кормов

вищення родючості ґрунтів. Надлишок соломи, доступної для 
енергетичного використання, визначено як різницю між виходом соломи та 
потребами для застосування у тваринництві і для удобрення ґрунтів
надлишку соломи до її кількості є коефіцієнт доступності для енергетичного 

. Для врахування втрат, які виникають під час збирання урожаю і 
транспортуванні соломи, введено коефіцієнт втрат Kвтр. 

Таким чином, енергетичний потенціал соломи або рослинних відходів 
 

(1 ) ,р

сол зер від втр ен н
П В K K K Q= ⋅ − ⋅ ⋅         т н.е.

валовий збір зерна, т; Kвід – коефіцієнт відходів сільськогосподарських 
 втрат, які виникають під час збирання урожаю і 
р
нQ – теплота згоряння соломи, т н. е./т;

В результаті аналізу статистичних та літературних матеріалів було 
встановлено, що внаслідок різкого скорочення поголів’я ВРХ потреби соломи 
пшениці та ячменю для тваринництва зменшилися до 20% у 2011 р і оцінюються у 

. Потреби в соломі пшениці та ячменю для підвищення родючості 
10,3 млн. т. Надлишок соломи цих культур оцінюється у 24,6 млн. т

Загальна кількість соломи і рослинних відходів, доступних для виробництва енергії 
а понад 60 млн. т. 

 динаміку зміни енергетичного потенціалу 
рослинних відходів, яка має коливальний характер для всіх видів відходів.

 
відходів деревини 

коефіцієнтом відходів Kвід, 
коефіцієнт відходів Kвід 

 маси стебла. 
для тварин, кормова 

ґрунтів. Надлишок соломи, доступної для 
як різницю між виходом соломи та 

ґрунтів. Відношення 
упності для енергетичного 

. Для врахування втрат, які виникають під час збирання урожаю і 

Таким чином, енергетичний потенціал соломи або рослинних відходів 

н.е.   (2) 

коефіцієнт відходів сільськогосподарських 
втрат, які виникають під час збирання урожаю і 

;. 
В результаті аналізу статистичних та літературних матеріалів було 

встановлено, що внаслідок різкого скорочення поголів’я ВРХ потреби соломи 
пшениці та ячменю для тваринництва зменшилися до 20% у 2011 р і оцінюються у 

підвищення родючості ґрунту 
10,3 млн. т. Надлишок соломи цих культур оцінюється у 24,6 млн. т. 

Загальна кількість соломи і рослинних відходів, доступних для виробництва енергії 

енергетичного потенціалу соломи і 
рослинних відходів, яка має коливальний характер для всіх видів відходів. 



Рис. 2. Динаміка зміни енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів

Обґрунтовано, що енергетичні рослини
шавнат) доцільно вирощувати 
деградованих, техногенно забруднених, порушених та заболочених землях, загальна 
площа яких становить приблизно
становити приблизно 10 млн. т н.е

Одержані значення ресурсів твердої біомаси є підставою для планування 
сталого розвитку різних технологій енергетичного перетворення біомаси, 
часткової газифікації. Для перер
придатними є такі види біопалива
– лушпиння соняшнику, подрібнені стебла соняшнику, пелети з соломи
що характеризуються підвищеним вмістом лег
яких є проблематичним. Загальна кількість деревного біопалива для газифікації 
становить 200–500 тис. м
2,8 млн. т/рік. 

Третій розділ присвячен
біопалив. В роботі експериментально досліджувалися типові представники всіх 
видів твердого біопалива. 
досліджуваного біопалива за стандартними методиками, 

Аналізи хімічного складу золи виконували на рентгенофлу
аналізаторі EXPERT 3L W168
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Динаміка зміни енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів

нергетичні рослини (тополя, вільха, верба, міскантус, 
доцільно вирощувати як додатковий ресурс лише на малопродуктивних, 

деградованих, техногенно забруднених, порушених та заболочених землях, загальна 
приблизно 2,5 млн. га. Потенціал енергетичних рослин 

10 млн. т н.е. в рік. 
Одержані значення ресурсів твердої біомаси є підставою для планування 

сталого розвитку різних технологій енергетичного перетворення біомаси, 
Для переробки за технологією часткової газифікації найбільш 

палива: тріски деревні; пелети деревні
лушпиння соняшнику, подрібнені стебла соняшнику, пелети з соломи

що характеризуються підвищеним вмістом легкоплавкої золи, пряме спалювання 
Загальна кількість деревного біопалива для газифікації 

500 тис. м3 щільн./рік, соломи і рослинних відходів 

присвячено дослідженню часткової і повної 
В роботі експериментально досліджувалися типові представники всіх 

видів твердого біопалива. Попередньо визначали технічні характеристики 
біопалива за стандартними методиками, які наведен

чного складу золи виконували на рентгенофлу
168U і встановили, що зола проявляє основні властивості.

 

Динаміка зміни енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів 

(тополя, вільха, верба, міскантус, 
лише на малопродуктивних, 

деградованих, техногенно забруднених, порушених та заболочених землях, загальна 
тенціал енергетичних рослин може 

Одержані значення ресурсів твердої біомаси є підставою для планування 
сталого розвитку різних технологій енергетичного перетворення біомаси, зокрема 

обки за технологією часткової газифікації найбільш 
пелети деревні; рослинні відходи 

лушпиння соняшнику, подрібнені стебла соняшнику, пелети з соломи, зокрема ті, 
коплавкої золи, пряме спалювання 

Загальна кількість деревного біопалива для газифікації 
щільн./рік, соломи і рослинних відходів – 1,5–

і повної газифікації твердих 
В роботі експериментально досліджувалися типові представники всіх 

Попередньо визначали технічні характеристики 
які наведено в табл. 1.  

чного складу золи виконували на рентгенофлуоресцентному 
і встановили, що зола проявляє основні властивості. 
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Таблиця 1 
Види та характеристики біопалива 

№ 
з/п 

Вид біопалива, розміри 

Н
ас

ип
на

 
щ

іл
ьн

іс
ть

, 
ρ,

 к
г/

м
3  

В
м

іс
т 

во
ло

ги
, 

W
r , %

 
В

м
іс

т 
зо

ли
, 

A
d,

 %
 

1 

Д
ер

ев
ин

а Кубики соснові, 8 мм 262 6,8 0,33 
2 Пелети деревні, Ø 8 мм 587 14,2 1,33 
3 Кубики березові, 8 мм 505 45,0 0,4 
4 Кубики березові, 8 мм 290 7,7 0,4 
5 Стружка 0,2х7х12 мм 105 9,3 0,37 

6 

Е
не

рг
ет

ич
ні

 
ро

сл
ин

и Зрізки верби кущової Ø 6 мм, l=8 мм 274 9,6 3,51 

7 Тріски верби кущової, 2х5х12 мм 520 47,5 1,42 

8 

Р
ос

ли
нн

і 
ві

дх
од

и Стебла кукурудзи 0,6х4х7 мм 48 8,3 2,50 
9 Стебла соняшника 1х6х10 мм 112 9,3 2,05 

10 Лушпиння гречки δ=0,5 мм 260 8,7 0,32 
11 Пелети з соломи пшениці Ø 8 мм 608 9,0 9,0 

 

Газифікація являє собою процес 
фізико-хімічних перетворень палива в 
генераторний газ (повна газифікація), 
чи піролізний газ та біовугілля 
(часткова газифікація або 
окиснювальний піроліз). Процес 
часткової газифікації біопалива 
здійснюється в газогенераторі з 
рухомою зоною газифікації (рис. 3). 
Після запалювання палива зона 
газифікації починає рухатися назустріч 
дуттю зі сталою швидкістю. Шар  
біопалива послідовно нагрівається, 
виділяються леткі речовини, які 
окиснюються повітрям дуття. Далі 
протікають реакції газифікації вуглецю 
водяною парою і вуглекислим газом. 
За зоною газифікації залишається шар 
розпеченого біовугілля, в якому 
відбувається термічний розпад смол.  

 
Рис.3. Схема газогенератора з рухомою 

зоною газифікації 
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Рис. 4. Схема експериментальної 
установки: 

 1 – реактор; 2 – колосникова решітка; 
3 – кришка реактора; 4 – повітродувка; 
5 – дифманометр; 6 – вимірювач 
температури; 7 – комп’ютер;   
8 – холодильник-конденсатор;  
9 – вентилятор; 10 – фільтр 
високотемпературний;  
11 – бачок для води; 12 – змійовик;  
13 – засувка водяна; 14 – засувка для 
відбору газу; 15 – кран дренажний; 
16 – засувка повітряна. 

Для проведення досліджень було 
створено високотемпературну експери-
ментальну установка (рис.4). Реактор – 
вертикальний, шахтного типу з товсто-
стінної титанової труби, тепло-
ізольований. По висоті реактора для 
вимірювання температури встановлені 
термопари Т1, Т2, Т3 і термопара Т4 в 
кришці. Температуру газу після охо-
лодження вимірювали за допомогою 
термопари Т5. Всі термопари типу ХА 
підключалися до вторинного пристрою 
РТ-0102 з записом значень темпе-
ратури на комп’ютері. Під колос-
никовою решіткою реактора розміщу-
вався змійовик парогенератора, а під 
кришкою – високотемпературний 
фільтр зі скловолокна. Крім основного 
реактора з титанової труби в установці 
використовували реактори з кварцо-
вого скла Ø 165 мм, Н = 620 мм і не-
ржавіючої сталі Ø 47 мм, Н = 820 мм. 
Аналіз складу газу виконували на 
хроматографі Agilent 6890N в Центрі 
колективного користування приладами 
в Інституті газу НАНУ. Паралельно 
окремі аналізи газу на вміст СО2 
виконували на хімічному газо-
аналізаторі КГА-100. Максимальна 
розбіжність хроматографічного і 
хімічного аналізів – 5,4%.  

На першому етапі експериментів визначались обмеження параметрів 
газифікації (граничну вологість біопалива, насипну щільність, граничні питомі 
витрати повітря дуття). Було встановлено, що в діапазоні питомих витрат повітря 
дуття q=27,5–179 м3/(м2∙год) процес газифікації дрібнодисперсної біомаси з 
граничною вологістю до 47,5% і насипною щільністю понад 112 кг/м3 відбувається 
стабільно. В неоднорідному біопаливі низької насипної щільності (стружка, 
подрібнені стебла кукурудзи) зона газифікації рухається нестабільно внаслідок 
високої порозності і утворення в реакторі зон  палива з різним гідравлічним опором, 
що і було візуально зафіксовано в реакторі з кварцового скла.  

На другому етапі експериментів визначались технологічні параметри 
часткової газифікації і їх залежності від питомих витрат повітря дуття (рис. 5). 
Досліджувалися біопалива, наведені в табл. 1, за виключенням стружки і стебел 
кукурудзи.  

 



а) 

в) 
Рис. 5. Залежність параметрів процесу

повітря дуття: а) інтенсивність газифікації; б) швидкість руху зони 
газифікації; в) температури в зоні газифікації; г) вихід біовугілля

Встановлені такі закономірності: 
– зі збільшенням питомих витрат дуття: швидкість руху зони газифікації і 

інтенсивність газифікації збільшуються; швидкість нагрівання шару палива і 
температура в зоні газифікації зростають; вихід 
зменшується;  

– зі збільшенням вологості палива: швидкість руху зони газифікації і 
інтенсивність газифікації зменшуються; вихід 
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      б) 

 

      г) 
. Залежність параметрів процесу часткової газифікації 

а) інтенсивність газифікації; б) швидкість руху зони 
ікації; в) температури в зоні газифікації; г) вихід біовугілля

закономірності:  
зі збільшенням питомих витрат дуття: швидкість руху зони газифікації і 

інтенсивність газифікації збільшуються; швидкість нагрівання шару палива і 
в зоні газифікації зростають; вихід біовугілля і конденсату 

і збільшенням вологості палива: швидкість руху зони газифікації і 
інтенсивність газифікації зменшуються; вихід біовугілля зменшується

 

 

 від питомих витрат 
а) інтенсивність газифікації; б) швидкість руху зони 

ікації; в) температури в зоні газифікації; г) вихід біовугілля  

зі збільшенням питомих витрат дуття: швидкість руху зони газифікації і 
інтенсивність газифікації збільшуються; швидкість нагрівання шару палива і 

вугілля і конденсату 

і збільшенням вологості палива: швидкість руху зони газифікації і 
вугілля зменшується;  
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– зі збільшенням насипної щільності палива: інтенсивність газифікації 
зростає; швидкість руху зони газифікації зменшується. 

 Температурний режим в зоні газифікації для досліджених палив змінювався 
від 520 °С на початку процесу до 1000 °С в кінці. За результатами експериментів 
встановлено, що часткова газифікація повітряно-сухої біомаси може здійснюватися 
при максимальній питомій витраті повітря до 179 м3/(м2

⋅год), а вологої біомаси з 
вологістю до 47,5% – до 110 м3/(м2

⋅год). 
Оптимальний вихід біовугілля становив: для повітряно-сухих палив – 

20…30%; для вологих палив – 9,6…20,3%. 
Після завершення стадії часткової газифікації проводили повну газифікацію 

біовугілля пароповітряним дуттям. Пару отримували шляхом подачі води з 
крапельниці в змійовик парогенератора, який розташований під колосниковою 
решіткою реактора (рис. 4). Подачу води регулювали таким чином, щоб температура 
на колосниковій решітці не перевищувала 1000 °С. В табл. 2 наведений склад 
отриманого піролізного і генераторного газу. 

Таблиця 2  
Експериментальні дані складу газу 

Компоненти  

Піролізний газ 
Генераторний 

газ 

Деревина Рослинні відходи 
Деревне 
вугілля 

Пелети 
деревні 
∅8мм, 

W
r=14,2% 

Кубики 
березові 
∅8 мм, 

W
r=16,0% 

*Пелети 
деревні 

*Тріска 
деревна 

Пелети з 
соломи 

пшениці, 
∅8 мм, 
W

r=9%   

Стебла 
соняшнику 
1х6х10 мм, 

W
r=9,3% 

Пелети 
Кубики 
соснові 

H2 8,71 6,83 11,30 13,35 15,93 10,60 8,23 11,21 
N2 47,01 49,02 49,45 48,83 47,74 51,72 66,03 57,86 
CO 14,40 17,65 12,59 16,03 10,49 12,22 9,63 13,06 
CH4 7,65 7,07 6,71 5,57 4,50 1,92 1,96 0 
CO2 17,59 14,46 15,84 12,49 18,84 20,65 12,16 15,55 
C2H4 0,80  1,43 0,95  0,77 1,43 1,63   
C2H2 0 0,04 0,34 0,16 0 0   
C2H6 1,16 0,85 0,21 0,11 0,48 0,5   
C3H6 0,42 0,39 0 0 0,32 0,34   
C3H8 0,10 0,09 0,13 0,07 0 0   
C4H10 0,22 0,22 0 0 0,27 0,42   
H2O 1,94 1,95 2,48 2,62 0 0 1,99 2,32 
Сума 100 100 100 100 100 100 100 100 
QН, МДж/нм3 7,4 7,6 6,2 6,1 6,4 5,4 2,8 2,9 

*дані Інституту газу НАН України 

Склад піролізного газу процесу часткової газифікації різних видів деревини 
дещо відрізняється, проте його нижча теплота згоряння становила 7,4–7,6 МДж/нм3 і 
виявилася на 18% більшою, ніж в дослідженнях інших авторів. Теплота згоряння 
піролізного газу з рослинних відходів виявилася дещо меншою, ніж з деревини. Ще 
меншою виявилася теплота згоряння генераторного газу повної газифікації 
біовугілля, що узгоджується з даними інших дослідників. 
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У четвертому розділі представлено результати розрахунково-аналітичних 
досліджень часткової газифікації біомаси, а саме: розрахунок основних показників 
та оцінку енергоефективності газифікації біомаси. 

Для розрахунку показників процесу прийняли за основу метод матеріальних 
балансів, який використовується для розрахунків класичних газогенераторів з 
оберненим дуттям. Вихідними даними є елементарний склад палива та хімічний 
склад піролізного газу. Дані про елементарний хімічний склад деревини прийняті за 
довідковою літературою. З наведених у табл. 2 власних та літературних даних 
видно, що вуглеводневими компонентами газу, крім СН4, є також С2Н4, С2Н2, С2Н6, 
С3Н6, С3Н8, С4Н10, об’ємний вміст яких становить понад 30% від вмісту метану, а 
їхній вклад у теплоту згоряння становить понад 60% від вмісту метану. Тому у 
подальших розрахунках були враховані важкі вуглеводні. 

За балансом вуглецю визначено питомий вихід сухого газу на 1 кг робочої 
маси палива:  

2

22,4 ( )
,

12 ( )

r

вуг см

g

m n

C C C
V

СО СО mC H

⋅ − −
=

⋅ + +Σ
 нм3/кг,     (3) 

де C
r, Cвуг, Ссм – вміст вуглецю у робочому паливі, біовугіллі і смолі, частка за 

масою; CO, CO2, CmHn – вміст вуглецемістких газів у піролізному газі, частка за 
об’ємом. 

За балансом водню визначено вміст вологи в газі, що виходить з реактора. 
Маса вологи, яка міститься в 1 нм3 газу: 

2
r r

г см см m n

g

1 n
d = W +9H 9H m 0,804(Н +Σ  C H )

V 2

 − − 
 

 , кг/нм3,   (4) 

де Hr
, Hсм – вміст водню у робочому паливі та смолі, частка за масою; mсм – маса 

отриманої смоли, кг/кг; 0,804 – умовна густина водяної пари при 0 ºС і 760 мм рт. 
ст., кг/нм3. 

За балансом азоту визначено витрату повітря на газифікацію:  

2

0,79g

N
L V= ⋅ , нм3/кг,      (5) 

де N2 – вміст азоту у піролізному газі, частка за об’ємом.  
Перевірку правильності і достовірності визначення параметрів процесу 

здійснювали шляхом складання матеріальних і теплових балансів за результатами 
експериментів (табл. 3). При складанні теплового балансу враховано теплоту 
екзотермічних реакцій розпаду біомаси на рівні 5% від теплоти згоряння робочого 
палива.  

Коефіцієнт корисної дії часткової газифікації визначали як відношення суми 
потенційної (хімічної) теплоти газу і біовугілля до нижчої теплоти згоряння палива 

100·газ вуг

газ

пал

Q Q
η

Q

+
= %      (6) 

і отримали газη ≈90%.  
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Таблиця 3  
Матеріальний і тепловий баланс часткової газифікації кубиків березових 

Матеріальний баланс  
Прихід Витрата 

1. Маса робочого палива……....1,000 кг 
2. Маса повітря.…………..…….1,008 кг 
Разом……………………..……..2,008 кг 
 
Нев’язка матеріального балансу 1,4% 

1. Маса сухого газу.…………...1,525 кг   
2. Маса біовугілля.…………….0,122 кг 
3. Маса конденсату.…………...0,331 кг 
4. Маса смоли…………..…….0,0012 кг 
Разом………………….………. 1,979 кг  

Тепловий баланс 
Прихід кДж/кг % Витрата кДж/кг % 

Хімічна теплота 
робочого палива 1Q   

15140 94,9 Хімічна теплота сухого 
газу 5Q  

9475 60,7 

Фізична теплота 
палива 2Q  

44 0,2 Фізична теплота газу 6Q  556 3,6 

Фізична теплота 
повітря 3Q  

20,3 0,1 Хімічна теплота  
біовугілля 7Q   

4173 26,7 

Теплота термічного 
розпаду біомаси 4Q  

757 4,8 Фізична теплота  
біовугілля 8Q  

196 1,2 

Разом 15961 100 Фізична теплота водяної 
пари 9Q  

190 1,2 

Нев’язка теплового балансу 2,2% 

Хімічна теплота смоли 10Q  36 0,23 

Фізична теплота смоли 11Q  1,7 0,07 

Втрати теплоти 12Q  978 6,3 

Разом 15606 100 
 

Енергоефективність часткової газифікації деревного біопалива визначали 
через коефіцієнт енергоефективності Кее(газ): 

( )
бп

ее газ газ

антр

Е
К

Е
η

Σ

= ,      (7) 

де Ебп – енергія біопалива; Е∑антр – загальні витрати антропогенної енергії на 
виробництво біопалива; газη – ККД часткової газифікації. 

На основі літературних даних Е∑антр визначені оціночні значення Кее(газ) 
часткової газифікації тріски з енергетичної деревини Кее(газ) = 39,6 і пелет з деревини 
Кее(газ) = 20,2. 

Для оцінки енергоефективності часткової газифікації палива з рослинних 
відходів визначали вміст енергії в соломі або стеблах: 

⋅ ⋅бп відбп опЕ = 0,1 В Q K ,  ГДж/га,    (8) 

де Воп – урожай зерна, ц/га; Qбп – теплота згоряння рослинних відходів, МДж/кг. 
Визначали повні витрати антропогенної енергії на вирощування зернових 

культур:  
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1,4 1,4( ),
антр антр тз пал нас

Е Е Е Е ЕΣ = ⋅ = + +   ГДж/га   (9) 

де Еантр – прямі вирати антропогенної енергії, ГДж/га; Етз, Енас, Епал – енергетичні 
еквіваленти технічних засобів, дизельного палива, насіння та добрив у прямих 
витратах антропогенної енергії, ГДж/га, 1,4 – коефіцієнт, який враховує побічні 
витрати антропогенної енергії.  

Відповідно коефіцієнт енергоефективності часткової газифікації палива з 
рослинних відходів Кее(газ) визначали за залежністю: 

2

( )

10
,

1,4
бп оп від бп

ее газ газ газ

антр ен дп дп ен

Е В К Q С
К

Е Z K n Q Z КΣ

η η
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  (10) 

де С = 0,20–0,22 – питомий вміст енергії дизпалива в прямих витратах 
антропогенної енергії;  Z – частка антропогенної енергії, яка витрачена на утворення 
соломи або стебел. Зважаючи на те, що енергоємності основної і побічної продукції 
зернових культур близькі між собою, прийнято Z = 0,5.  

На основі літературних даних Е∑антр визначено оціночні значення 
Кее(газ) часткової газифікації стебел соняшнику Кее(газ) = 4,7–6,8; стебел кукурудзи 
Кее(газ) = 8,1–11,9; соломи пшениці Кее(газ) = 8,6–12,0. Ці значення значно менші ніж 
для деревини, що пояснюється високими енерговитратами на виробництво 
сільськогосподарської продукції. 

У п’ятому розділі викладено обґрунтування одностадійної технології 
виробництва активованого біовугілля, методи зменшення вмісту смоли у 
піролізному газі та результати випробувань дослідних зразків реакторів. 

Cорбційні показники біовугілля, яке вироблялося на експериментальній 
установці (внутрішня питома поверхня S, м2/г і йодне число Id, % по ГОСТ 6217) 
визначалися в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Було 
встановлено, що біовугілля, отримане з сухих палив, має невисокі сорбційні 
показники S = 69–178 м2/г, Id = 16,5–18,7%, а біовугілля з вологої тріски верби 
(Wr = 47,5%) має значно вищі показники S = 402 м2/г, Id=32,2%. Зважаючи на 
отриманий результат, було сформульовано робочу гіпотезу про можливість 
одностадійного виробництва активованого вугілля з вологої деревини берези. 
Проведені експерименти з часткової газифікації кубиків березових з природною 
вологістю 45% показали збільшення сорбційних показників біовугілля зі зростанням 
витрат дуття (рис. 6). При витратах дуття ≥ 53 м3/(м2∙год) активність по йоду 
відповідає промисловому активованому вугіллю ДАК за ГОСТ 6217, Id ≥ 30%. 

На рис.7 наведено типову картину динаміки профілів температур в реакторі при 
частковій газифікації вологої березової деревини. Обґрунтовано механізм 
одностадійного процесу часткової газифікації та активації біовугілля. Прийнято, що 
часткова газифікація (карбонізація) біопалива відбувається до температури 600 °С, а 
за температури від 600 до 1000 °С відбувається активація вуглецю водяною парою і 
вуглекислим газом, які утворюються внаслідок випаровування гігроскопічної вологи 
і при пірогенетичному розпаді палива. 

За результатами розрахунку матеріального балансу вологи біопалива 
встановлено, що на  активацію 1 кг біовугілля надходило 4,9–10,4 кг перегрітої до 
600–1000 °С водяної пари. 



Рис. 6. Залежність виходу і сорбційних 
кубиків березових

Рис. 7. До механізму одностадійного процесу 
біовугілля 
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Залежність виходу і сорбційних показників активованого біовугілля з 
кубиків березових від витрат повітря дуття 

. До механізму одностадійного процесу часткової газифікації

 
активованого біовугілля з 

 
часткової газифікації та активації 
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Пріоритетним напрямком є використання активованого біовугілля (S ≥ 150 м2/г) 
для боротьби з глобальним потеплінням. Шляхом часткової газифікації біопалива і 
внесення 1 кг активованого біовугілля (biochar) в ґрунт можна підвищити його 
родючість і вилучити з кругообігу 3,67 кг атмосферного СО2. Наприклад, при 
щорічній карбонізації надлишкових 30 млн. т рослинної біомаси з атмосфери буде 
вилучено приблизно 27,5 млн. т СО2. Активоване біовугілля  є хімічно інертним 
матеріалом, стійким до біодеградації впродовж століть. Рослинне біовугілля 
доцільно вносити в ґрунт. Звичайне неактивоване біовугілля з деревини 
рекомендується брикетувати і використовувати як висококалорійне бездимне 
паливо. Зразки біовугілля, отриманого шляхом одностадійної часткової газифікації 
біомаси, наведено на рис. 8. 

 

          

1      2   3   4           5 

Рис. 8. Фотографії зразків біовугілля виробленого з: 1) кубиків соснових; 2) пелет 
деревних; 3) зрізків верби; 4) стебел соняшнику; 5) пелет з соломи. 

Досліджено і узагальнено основні методи зменшення вмісту смоли в 
піролізному газі (табл. 5).  

Таблиця 5 
Методи зменшення вмісту смоли в піролізному газі 

Стадія підготовки 
палива 

Стадія термічної переробки 
палива 

Стадія фізичної очистки 
газу 

1. Використання палива 
з деревини листяних 
порід; соломи та 
рослинних відходів 

1. Розпалювання палива 
розпеченим деревним 
вугіллям 

1. Встановлення в реакторі 
високотемпературного 
фільтру з скловати 

2. Використання 
дрібнозернистої фракції 
5–12 мм 

2. Збільшення висоти шару 
палива і часу проходження 
газу через розпечене 
вугілля понад 12,7 с 

2. Встановлення холодного 
вугільного фільтру після 
реактора 

3. Використання 
вологого палива 
 

3. Низька питома витрата 
повітря дуття 
(до 30 м3/(м2∙год)) 

3. Послідовна робота двох 
технологічних ліній 
охолодження і очистки газу 

 
Отримані параметри часткової газифікації біопалива були використані при 

створенні двох експериментальних установок потужністю 200 і 380 кВт і 
підтверджені результатами проведених випробувань. Встановлено, що собівартість 
енергії, яка міститься в продуктах часткової газифікації трісок і пелет деревних у 
2,2–4,0 рази менша, ніж з природного газу. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі представлено рішення актуальної науково-технічної 
задачі щодо удосконалення процесу перетворення біомаси в горючий газ підвищеної 
калорійності  і біовугілля з високими сорбційними показниками  в газогенераторах 
щільного шару палива.  

Відповідно до поставленої мети в роботі отримано такі наукові та практичні 
результати: 

1. Для визначення ресурсної бази біомаси, придатної для газифікації, на основі 
уточненого методу оцінювання енергетичного потенціалу твердої біомаси 
встановлено, що теоретичний енергетичний потенціал біомаси в Україні за період 
1990–2015 рр. становив: відходи деревини – 1,64–3,65 млн. т н.е/рік; рослинні 
відходи – 10,0–27,9 млн. т н.е./рік. На основі отриманих значень енергетичного 
потенціалу соломи і рослинних відходів встановлено, що цей потенціал має 
тенденцію до зростання з коливальним характером як щодо окремих культур, так і в 
цілому, що необхідно враховувати при плануванні сталого розвитку різних 
технологій енергетичного перетворення біомаси, зокрема часткової газифікації. 

2. Встановлено, що для енергоефективного перетворення біомаси в горючий 
газ і біовугілля в газогенераторах щільного шару палива за технологією часткової 
газифікації найбільш придатними є деревина (тріски, пелети) та рослинні відходи 
(пелети з соломи, подрібнені стебла та лушпиння соняшнику).  

3. Експериментально досліджено газогенераторні установки потужністю до 
380 кВт по біопаливу, на яких досліджено процес часткової газифікації типових 
видів твердого дрібнодисперсного біопалива (кубиків деревини сосни і берези, пелет 
деревних; верби кущової; пелет з соломи, подрібнених стебел соняшнику, лушпиння 
гречки) в діапазоні питомих витрат повітря дуття 27,5–179 м3/(м2∙год), що дало 
змогу отримати нові дані щодо параметрів конверсії біопалива: 

- витрати повітря на газифікацію 0,58–0,78 нм3/кг; 
- інтенсивність газифікації 36,5–133,6 кг/(м2∙год); 
- середня швидкість руху зони газифікації 9,2–50,5 см/год; 
- вихід біовугілля на суху масу палива 9,6–30%; 
- вихід піролізного газу 0,97–1,25 нм3/кг;  
- температура в зоні газифікації 520–1000 ºС. 
Визначено, що стабільний процес часткової газифікації відбувається при 

насипній щільності біопалива не менше 112 кг/м3 і з природним вмістом вологи до 
47,5%. Таким чином, біопаливо для часткової газифікації не потрібно сушити. 

4. Експериментально встановлено, що піролізний газ, крім традиційних 
горючих компонентів СО і Н2, має підвищений вміст СН4 (до 7,65 %) та важких 
вуглеводнів С2–С4, об’ємний вміст яких становить понад 30% від СН4, а їхній внесок 
в теплоту згоряння – понад 60% від СН4. Наявність цих компонентів збільшує 
теплоту згоряння піролізного газу часткової газифікації біопалива з рослинних 
відходів до 6,4 МДж/нм3, з деревини – до 7,6 МДж/нм3.  

5. Уточнено і перевірено шляхом складання матеріального і теплового 
балансів метод розрахунку основних показників часткової газифікації деревини з 
урахуванням у складі піролізного газу важких вуглеводнів та теплоти реакцій 
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екзотермічного розпаду біомаси. Запропоновано визначати коефіцієнт корисної дії 
часткової газифікації біомаси як відношення суми потенційної (хімічної) теплоти 
газу і біовугілля до нижчої теплоти згоряння палива. Показано, що коефіцієнт 
корисної дії часткової газифікації біомаси становить приблизно 90%, що значно 
більше, ніж при повній газифікації. 

6. Розроблено автотермічний одностадійний спосіб виробництва активованого 
біовугілля з вологої березової деревини (Wr=45,0%) шляхом суміщення стадій 
часткової газифікації і активації. Отримане біовугілля відповідає промисловому 
активованому вугіллю марки ДАК за ГОСТ 6217, яке виробляється за двостадійною 
технологією. Активація біовугілля відбувається парогазовою сумішшю, яка 
утворюється при випаровуванні гігроскопічної вологи і пірогенетичному розпаді 
палива.  

7. Удосконалення технології часткової газифікації біопалива на основі 
запатентованих рішень (патенти України № 61303 та № 109197) дало змогу 
отримати піролізний газ з низьким вмістом смол для енергетичних установок і 
біовугілля як висококалорійне бездимне енергетичне паливо. Встановлено, що вихід 
біовугілля зменшується зі збільшенням питомої витрати повітря, максимальний 
вихід біовугілля при частковій газифікації сухого палива є вищим у порівнянні з 
вологим. 

8. Розроблено метод оцінки енергоефективності часткової газифікації 
біопалива з рослинних відходів. За цим методом коефіцієнт енергоефективності 
часткової газифікації біопалива з соломи пшениці становить 8,6–12,0, стебел 
соняшнику – 4,7–6,8, стебел кукурудзи – 8,1–11,9. 

9. Результати роботи використані при створенні ДСТУ 7502:2014 «Паливо 
синтетичне. Терміни та визначення понять», Атласу енергетичного потенціалу 
відновлюваних джерел енергії України, впроваджені на підприємстві «КІМО-
БІЗНЕС» (м. Київ) при розробці двох експериментальних газогенераторних 
установок та використовуються в Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Побутові зразки 
реакторів з об’ємом реторт 4,12 і 100 л демонструвалися на міжнародних виставках 
«Енергоефективність. Відновлювані джерела енергії» (м. Київ, 2015, 2016 рр.) та 
«Агро–2016» (м. Київ, 2016 р.). 
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АНОТАЦІЇ 
 

Клюс С. В. Енергоефективне перетворення біомаси в горючий газ і біовугілля 
в газогенераторах щільного шару палива. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. – Інститут 
відновлюваної енергетики НАН України, Київ, 2016 р. 

Дисертація присвячена дослідженню процесу енергоефективного 
перетворення дрібнодисперсного біопалива в газогенераторах щільного шару палива 
з рухомою зоною газифікації за атмосферного тиску. Мета роботи полягає в 
удосконаленні процесу перетворення біопалива в горючий газ підвищеної 
калорійності і біовугілля з високими сорбційними показниками.  

Було уточнено залежності для визначення енергетичного потенціалу  деревини  
і рослинних відходів, доступних для енергетичного використання. Встановлено, що 
теоретичний енергетичний потенціал в Україні за період 1990–2015 рр. становив: 
відходи деревини: 1,64–3,65 млн. т н.е./рік, соломи і рослинних сільськогоспо-
дарських  відходів – 10,0–27,9 млн. т н. е. в рік.  

Експериментально досліджено процес часткової газифікації деревини (сосна, 
береза, пелети), верби кущової енергетичної, рослинних сільськогосподарських 
відходів (пелети з соломи пшениці, стебел соняшнику, лушпиння гречки) в діапазоні 
питомих витрат повітря дуття 27,5–179,0 м3/(м2∙год). Встановлено, що при частковій 
газифікації деревини отриманий газ, крім значної кількості метану (7,65%) має 
підвищений вміст важких вуглеводнів, внаслідок чого теплота згоряння газу 
збільшується до 7,6 МДж/нм3. Вперше розроблено автотермічний одностадійний 
спосіб виробництва активованого біовугілля з вологої березової деревини. 

Уточнено метод розрахунку основних показників часткової газифікації 
деревини врахуванням у складі піролізного газу важких вуглеводнів та теплоти 
реакцій екзотермічного розпаду деревини. Оцінено енергоефективність часткової 
газифікації твердих біопалив.  

Ключові слова: ресурси біомаси, часткова газифікація, піролізний газ, 
активоване біовугілля. 

Клюс С. В. Энергоэффективное преобразование биомассы в горючий газ и 
биоуголь в газогенераторах плотного слоя топлива. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.14.08 – преобразование возобновляемых видов энергии. –
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины, Киев, 2016 г. 

Диссертация посвящена исследованию процесса энергоэффективного 
преобразования мелкодисперсного биотоплива в газогенераторах плотного слоя 
топлива с подвижной зоной газификации при атмосферном давлении. Цель работы 
заключается в усовершенствовании процесса преобразования биотоплива в горючий 
газ повышенной калорийности и биоуголь с высокими сорбционными показателями.  

Рассмотрено состояние исследований ресурсов твердой биомассы в Украине, 
показаны существенные различия в оценке энергетического потенциала соломы и 
растительных отходов. Поэтому были уточнены зависимости для определения  
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энергетического потенциала древесины и растительных отходов, доступных для 
энергетического использования. Установлено, что теоретический энергетический 
потенциал в Украине за период 1990–2015 годов составил: отходы древесины: 1,64–
3,65 млн. т н. э. в год, соломы и растительных сельскохозяйственных отходов – 
10,0–27,9 млн. т н. э. в год, причём потенциал соломы и растительных отходов имеет 
колебательный характер как для отдельных культур, так и в целом. 

Созданы экспериментальные высокотемпературные газогенераторные 
установки мощностью до 380 кВт по биотопливу, на которых получены новые 
данные относительно параметров конверсии биотоплива: расход воздуха на 
газификацию составляет 0,58–0,78 нм3/кг; интенсивность газификации – 36,5–113,6 
кг/(м2∙ч); средняя скорость движения зоны газификации – 9,2–50,5 см/ч; выход 
биоугля на сухую массу топлива – 9,6–30%; выход пиролизного газа – 0,97–
1,25 нм3/кг; температура в зоне газификации  – 520–1000 °С.  

Экспериментально исследован процесс частичной газификации древесины 
(сосна, береза, пеллеты), ивы кустовой энергетической, растительных отходов 
(пеллеты из соломы пшеницы, стебли подсолнечника, шелуха гречихи) в диапазоне 
удельных расходов воздуха дутья 27,5–179,0 м3/(м2∙ч). Наиболее подходящими для 
переработки по технологии частичной газификации определены следующие 
биотоплива: древесина (щепа и пеллеты), растительные отходы (пеллеты из соломы, 
измельчённые стебли подсолнечника). Установлено, что при частичной 
газификации древесины полученный газ, кроме значительного количества метана 
(7,65%), имеет повышенное содержание тяжелых углеводородов, в результате чего 
теплота сгорания газа увеличивается до 7,6 МДж/нм3.  

Уточнен метод расчета основных показателей частичной газификации 
древесины учетом в составе пиролизного газа тяжелых углеводородов и теплоты 
реакций экзотермического распада древесины. Предложено определять 
коэффициент полезного действия частичной газификации  биомассы как отношение 
суммы потенциальной (химической) теплоты газа и биоугля к низшей теплоте 
сгорания топлива и установлено его величину на уровне 90%, что существенно 
выше, чем при классической газификации. 

Впервые разработан автотермический  одностадийный способ производства 
активированного биоугля из влажной березовой древесины. Полученный биоуголь 
соответствует промышленному активированному древесному углю марки ДАК по 
ГОСТ 6217, который производится по двустадийной технологии.  

Путем усовершенствования технологии частичной газификации биотоплива 
на основе запатентованных решений (патенты Украины №61303 и №109197) 
удалось получить пиролизный газ с низким содержанием смол. 

 Оценена энергоэффективность частичной газификации твёрдых биотоплив, в 
частности коэффициент энергоэффективности частичной газификации биотоплива 
из соломы пшеницы составляет 8,6–12,0; стеблей подсолнечника – 4,7–6,8; стеблей 
кукурузы – 8,1–11,9.  

 Практические результаты диссертационной работы внедрены на предприятии 
«КИМО-Бизнес» и используются в Национальном техническом университете 
Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». 
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Ключевые слова: ресурсы биомассы, частичная газификация, пиролизный газ, 
активированный биоуголь. 

S.V. Klius. Energy efficient conversion of biomass into gas fuel and biochar in 
dense layer bed gasifier. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences, specialty 05.14.08 – 
the conversion of renewable energy. – Institute  of Renewable Energy of National 
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The process of energy-efficient conversion of solid biofuels in dense fuel layer 
gasifier with moving gasification zone at atmospheric pressure was studied. The aim of the 
work is to improve biofuel conversion process into fuel gas and biochar with high sorption 
values. 

The state of research of solid biomass resources in Ukraine revealed significant 
difference in the assessment of the energy potential of straw and crop residues. So it was 
specified relations for the definition of the energy potential of wood and plant waste 
available for energy use. It was found that the theoretical energy potential in Ukraine for 
the period of 1990–2015 years was 1.64–3.65 Mtoe/year for wood residues and 10.0–
27.9 Mtoe/year for straw and crop residues. 

Partial gasification of wood (pine, birch, pellets), energy willow bush, plant waste 
(pellets from wheat straw, sunflower stalks, buckwheat husks) at the specific air flow rate 
27.5–179.0 m3/(m2∙h) was studied experimentally. It was found that the partial gasification 
gas contains substantial amounts of methane (7.65% vol) with a high content of heavy 
hydrocarbons, whereby the heat of combustion gas is increased to 7.6 MJ/Nm3. For the 
first time developed a one-step auto-thermal method of producing activated biochar. 

The method of main indicators calculation of the partial gasification is specified by 
takіng into account the presence of heavy hydrocarbons in pyrolysis gas and the 
exothermic heat of reaction. Energy efficiency of partial gasification of solid biofuels was 
estimated.  

Keywords: biomass resources, partial gasification, pyrolysis gas, activated biochar. 


