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ВСТУП 

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: 
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«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; 

– 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. 
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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 

виходу зі збільшенням витрати дуттьового повітря та збільшенням вмісту вологи у 

біомасі; 
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– 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; 
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– 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 [41, 78, 84, 91, 103, 104] написано автором самостійно. 

В наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належать такі 

результати: в [83] – аналіз теплотехнічних властивостей різних рослинних відходів; 

в [10] – уточнення методики розрахунку енергетичного потенціалу твердого 

біопалива; в [42] – розрахунок матеріального та теплового балансу газифікації 

кубиків березових;  в [120, 121] – запропоновано способи термічної переробки 

біомаси; в [13] – підготовка розділу синтетичного газоподібного палива; в [123] – 

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 
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стаття у міжнародному науково-технічному виданні, 4 наукових праці у вигляді тез 

доповідей на наукових конференціях, одержано 2 патенти, розроблено 1 ДСТУ, 1 

атлас. 



11 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ 

1.1. Ресурси біомаси 

 

Основою для розвитку біоенергетики є наявність сировинної бази. 

Прискорений розвиток біоенергетики, який відбувається останніми роками в 

Україні, потребує уточнення ресурсної бази біомаси як сировини для виробництва 

твердого палива, що може використовуватися для газифікації, піролізу, спалювання 

або одержання рідкого моторного біопалива другого покоління. Тому необхідно 

мати чіткі дані щодо загального щорічного обсягу утворення твердої біомаси в 

Україні, а також тієї частини біомаси, яка доступна для енергетичного 

використання.   

Дослідження стосовно розробки науково-методичних основ оцінки 

енергетичного потенціалу біомаси проведені Г. М. Забарним, Г. Г. Гелетухою,  

Т. А. Желєзною, В. О. Дубровіним, М. Д. Безуглим та іншими науковцями. 

Результати цих досліджень опубліковані в роботах [1–12]. 

Найбільш ґрунтовно ресурси рідкого моторного біопалива першого покоління 

досліджувалися в роботі [11], а потенціал виробництва біогазу – в роботах [6, 12]. В 

зазначених роботах оцінка та прогноз біогазу і рідкого моторного біопалива 

першого покоління виконані за умови збільшення використання вільної площі ріллі 

під ріпак, сою, кукурудзу та інші продовольчі культури, які можуть бути 

використані для виробництва енергії, що деякі автори вважають недоцільним [8, 9]. 

Стосовно оцінки потенціалу твердого біопалива, зокрема, відходів деревини, 

суттєвих розбіжностей між результатами виконаних досліджень немає, що пов’язано 

з незначними щорічними коливаннями в об’ємах заготівлі деревини. 

В той же час існують різні погляди щодо оцінки потенціалу соломи та 

рослинних відходів в Україні. Такі оцінки стали актуальними тільки з появою 

попиту на солому. Дотепер залишки соломи, що спалювались на полях, залишались 



12 

поза увагою. Більшість досліджень потенціалу виконано лише для соломи зернових 

і зернобобових культур. Практично не досліджувався потенціал соломи ріпаку, сої, 

стебел кукурудзи та соняшнику. Основною причиною суттєвих розбіжностей оцінки 

енергетичного потенціалу соломи є різні підходи щодо визначення виходу як 

загальної кількості соломи, так і надлишку соломи і рослинних решток, який може 

бути використаний для енергетичних потреб [1, 3, 5]. 

Також існують різні погляди щодо оцінки потенціалу спеціальних 

енергетичних рослин (міскантус, верба, тополя). Так,  Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. 

та інші автори прогнозують можливість вирощування енергетичних рослин на 

вільній площі сільськогосподарської ріллі [6]. При цьому вони припускають, що 

половину площі вільної ріллі буде використано для вирощування спеціальних 

енергетичних рослин, а іншу половину – для вирощування традиційних 

сільськогосподарських культур з метою виробництва біопалива. Інші фахівці з 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (Роїк В. М., 

Курило В. Л. та ін.) вважають, що, враховуючи невибагливість енергетичних рослин 

до ґрунтових умов, їх доцільно вирощувати на малопродуктивних, виведених із 

сівозмін землях, яких в Україні налічується від 3 до 5 млн. га [8].  

У Європі, де біомасу для енергетичних потреб використовують впродовж 

останніх 40 років, для оцінки потенціалу біомаси застосовують два основні підходи: 

ресурсно-орієнтований та орієнтований на енергетичні потреби. Перший підхід 

ґрунтується на дослідженні ресурсної бази і питань енергетичного та 

неенергетичного використання біомаси. У другому підході оцінюється 

конкурентоспроможність різних технологій виробництва енергії з біомаси порівняно 

з іншими видами відновлюваних джерел енергії та викопними паливами [5, 6]. 

Для оцінки потенціалу біомаси в Україні пропонується застосування 

поглибленого статистичного методу [5]. Згідно з цим методом розрізняють три 

основних види потенціалу: теоретично-можливий, технічно-доступний, економічно-

доцільний, між якими немає чітких меж [3, 5, 6].  В зазначених роботах наводяться 

кінцеві значення потенціалу окремих видів біомаси, проте не наведено методику їх 

розрахунків. Тому в умовах поглиблення світової енергетичної та продовольчої криз 
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важливим завданням є оптимальне поєднання виробництва біоенергії та 

продовольства за умови збереження сільськогосподарських угідь для виробництва 

харчових продуктів. Таким чином, однією з задач цієї роботи є удосконалення 

наявних наукових методів оцінки енергетичного потенціалу твердої біомаси з 

врахуванням проблеми «продовольство чи енергія». 

 

1.2. Технологічні схеми повної газифікації біомаси для виробництва 

горючого газу 

 

Одним із напрямків енергетичного використання біомаси є газифікація. 

Газифікацією називається процес перетворення органічного палива в горючі гази, 

який відбувається під дією вільного або зв’язаного у вигляді Н2О або СО2 кисню за 

високих температур [13–24]. На сьогодні основні способи газифікації твердого 

палива і типи газогенераторів можна класифікувати в залежності від розміру, стану 

часток палива та конструктивних особливостей реакційної зони  

(рис. 1.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація газогенераторів 

 На дослідно-промисловому рівні відпрацьовується ще близько 20 технологій 

газифікації твердого палива нового покоління. 

Газогенератори 

Щільного шару, 
паливо 10–80 мм 

Киплячого шару, 
паливо 1–10 мм 

Пиловугільного 
потоку,      

паливо ≤ 0,1 мм 

З водовугільною  
суспензією, 

паливо ≤ 1 мм 

Лургі; 
Газогенераторбуд 

Вінклер, ДІАП Копперс-Тотцек Тексако 
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Процеси газифікації палива близькі до процесів горіння. Основа цих процесів 

полягає в хімічному з’єднанні вуглецю і водню палива з окиснювачем (киснем). 

Відмінність лише в тому, що при горінні відбувається повне окиснення палива в 

умовах надлишку кисню, а газифікація відбувається за умови дефіциту кисню, при 

цьому вуглець окиснюється лише частково. 

Газоподібне паливо (генераторний газ) має ряд суттєвих переваг у порівнянні 

з твердим паливом: 

– газ згоряє без диму і кіптяви. Коефіцієнт використання тепла згоряння газу 

вищий, ніж твердих видів палива, навіть тих, які згоряють у пиловидному стані; 

– при спалюванні газу просто регулювати температуру та подачу тепла; 

 – можна створювати довгий факел полум’я, який охоплює предмет, що 

нагрівається,  а також концентрувати горіння в короткому факелі; 

 – спалювання газу відбувається майже з теоретичною кількістю повітря, а газ 

можна змішувати з повітрям до спалювання, завдяки чому збільшується швидкість 

згоряння, шляхом попереднього підігріву повітря температура згоряння може бути 

збільшена; 

– газ вільний від всіх природних недоліків твердого палива – золи, вологи і 

інших домішок. 

Генераторний газ можна транспортувати трубопроводами, в тому числі в 

суміші з природним газом [25]. 

Генераторний газ в залежності від призначення поділяється на такі види:   

– котельний, призначений для спалювання у пальниках котельних; 

– технологічний, призначений для синтезу рідких біопалив; 

– моторний (силовий), призначений для спалювання у двигунах внутрішнього 

згоряння або газових турбінах. 

В залежності від способу газифікації та параметрів процесу калорійність 

генераторного газу перебуває в межах 4,2–21 МДж/м3 [14, 19]. Головна перевага 

термохімічної газифікації палива перед прямим спалюванням полягає у можливості 

використання більш економічних термодинамічних циклів (газодизельний, 
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газотурбінний) замість парового при виробленні механічної та електричної енергії і 

менш жорсткі вимоги до підготовки палива. 

Газифікація біопалива відбувається в основному в газогенераторах з 

щільним шаром палива, які, в залежності від напряму потоків палива, 

повітря, що надходить, та газу, що відходить, можна поділити на прямий, 

обернений, двозонний та горизонтальний (рис. 1.2) [18, 23]. 

Умовно у процесі газифікації можна виділити три етапи:  

1 − нагрівання і сушіння біопалива; 

2 − пірогенетичний  розпад  біопалива  на леткі  речовини  і  твердий коксовий 

залишок; 

3 − газифікація коксового залишку. 

В газогенераторах відбуваються пов’язані між собою процеси сушіння і 

пірогенетичного розпаду біопалива з утворенням біовугілля, взаємодії газів дуття з 

вуглецем біовугілля, а також взаємодія утворених під час газифікації газів між 

собою і вуглецем палива. В цілому процес газифікації біопалива становить складну 

сукупність окиснювально-відновлювальних хімічних реакцій, склад яких 

визначається головним чином видом дуття, температурою і тиском процесу.  

При газифікації за прямим процесом, який має найбільше розповсюдження, 

повітря підводиться в нижню частину газогенератора. Газовий потік при цьому 

рухається через шар палива знизу вгору (рис. 1.2, а). На колосниковій решітці 

виникає зона окиснення. Вуглець палива з'єднується з киснем повітря. Це з'єднання, 

згідно з сучасними уявленнями про процес газифікації твердого палива, 

відбувається за такими екзотермічними реакціями [19]: 

 

С + О2 = СО2 + 407 МДж/кмоль вуглецю,                              (1.1) 

 

С +0,5 О2 = СО + 123 МДж/кмоль вуглецю.                            (1.2) 

 

Внаслідок теплоти, яка виділяється в зоні згоряння, нагрівається і розпікається 

паливо в зоні відновлення. 
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Рис. 1.2. Схеми газогенераторів щільного шару палива: 

а) прямого процесу; б) оберненого процесу; в) двозонного процесу;  

г) горизонтального процесу 
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Проходячи через розпечений кокс вуглекислий газ реагує з новими порціями 

вуглецю згідно з ендотермічною реакцією, що відома як реакція Будуара:  

 

2 2 161,5CO C CO+ −�   МДж/кмоль вуглецю.               (1.3) 

 

У відновлювальній зоні також відбуваються ендотермічні реакції розпаду 

водяної пари на розпеченому коксі (реакції водяного газу): 

 

С + Н2О = CO + Н2 – 118,7 МДж/кмоль вуглецю;                (1.4) 

 

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 – 75,5 МДж/кмоль вуглецю.               (1.5) 

 

Водяна пара, яка реагує з коксом, може бути отримана внаслідок термічного 

розпаду клітковини палива (так звана пірогенна або хімічна вода) і за рахунок 

гігроскопічної вологи палива.  

При прямому процесі газифікації в реакції водяного газу приймає участь 

головним чином, пірогенна вода, a гігроскопічна вода випаровується в бункері до 

моменту згоряння палива. Зони згоряння і відновлення утворюють так звану 

активну зону (зону газифікації), в якій відбуваються основні реакції 

газогенераторного процесу. 

Таким чином, при взаємодії окиснювачів з вуглецем утворена суміш газів 

складається з двох горючих компонентів: оксид вуглецю і водень. В  газовій фазі 

можуть відбуватися й інші реакції. Так, можлива реакція між оксидом вуглецю і 

водяною парою: 

 

2 2 2 43,6СO Н О CO Н+ + +�  МДж/кмоль.                 (1.6) 

 
При підвищеному тиску процесу реакції утворення метану протікають 

швидше: 
 

2 42 74,5C Н СН+ = +  МДж/кмоль вуглецю;    (1.7) 
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2 4 2 206,43 ОCО Н СН Н ++ = +  МДж/кмоль вуглецю;   (1.8) 

 

2 4 2 248,32 2CО Н СН СО ++ = +  МДж/кг моль вуглецю;  (1.9) 

 

2 2 4 2 1614 2 ОСО Н СН Н ++ = +  МДж/кг моль вуглецю.  (1.10) 

 

Над активною зоною розміщуються зони сухої перегонки палива і підсушки. 

Сухою перегонкою палива, як відомо, називається процес нагрівання палива до 

відповідної температури без доступу повітря. Так, при нагріванні біопалива до 

105 °С в зоні сушіння виділяється гігроскопічна волога палива. До того часу, поки 

не випарується вся гігроскопічна волога, температура палива не підвищується. Після 

закінчення сушки температура палива починає швидко збільшуватися і при 

подальшому нагріванні до 200 °С з біомаси виділяється вуглекислий газ СО2. При 

нагріванні понад 280 °С починається бурхливий розпад біомаси, який відбувається 

екзотермічно і закінчується в основному за температури 400 °С. Кількість тепла, що 

виділяється при цьому, становить приблизно 6% від теплоти згоряння деревини, a 

кількість газів і пари із зони сухої перегонки становить до 30% від газів активної 

зони [19, 20]. 

При відборі газу з верхньої частини газогенератора продукти газифікації 

механічно змішуються з продуктами сухої перегонки (леткими речовинами), 

внаслідок чого збільшується теплота згоряння генераторного газу. Проте при 

охолодженні генераторного газу відбувається конденсація смоли, води, фенолу та 

інших речовин, які необхідно виділяти. Такий газ використовується переважно для 

спалювання у пальниках котлів. Використання цього газу для роботи двигунів 

внутрішнього згоряння як силового можливе лише після його багатоступінчастого 

очищення від пилу і смоли. Тому в газогенераторах прямого процесу газифікації 

використовують паливо з низьким вмістом летких речовин (кокс, антрацит, деревне 

вугілля). 

Палива з високим вмістом летких речовин, які ще називають бітумінозними і 

до яких належать деревина, торф, солома, газифікують в генераторах оберненого 
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процесу. В газогенераторі оберненого процесу (рис. 1.2, б) повітря подається в 

середню за висотою частину газогенератора, а газ, що отримується, відводиться 

знизу. При такому напрямку газового потоку зона горіння розміщується над зоною 

відновлення, тобто вони міняються місцями порівняно з газогенератором прямого 

процесу, а зони сушіння і сухої перегонки залишаються на попередньому місці. 

Тому продукти сухої перегонки палива мають пройти через активну зону перед 

виходом із газогенератора. При проходженні через активну зону частина продуктів 

сухої перегонки згоряє, інша частина крекінгується, а частина водяної пари 

розкладається за реакціями водяного газу. В реакціях водяного газу приймає участь 

як гігроскопічна, так і пірогенна вода палива, тобто кількість водяної пари, що 

прореагує з коксом більша, ніж при прямому процесі.  

Бітумінозні палива мають низький відсоток вуглецю, високий відсоток кисню 

і під час термічного розпаду дають високий вихід смоли, кислот і пірогенної води. 

Як встановлено дослідженнями [21], кількість пірогенної води, яка утворюється з 

бітумінозного палива, достатня для реакцій водяного газу. Таким чином, вся 

гігроскопічна волога, яка входить до складу робочого палива, є баластом. Вона 

поглинає теплоту на своє випаровування, потім змішується з генераторним газом і 

погіршує його якість. На рис. 1.3 наведено графіки залежності хімічного складу газу 

від вологості деревини [21].   

Так, зі збільшенням вологості деревини зменшується вміст СО і збільшується 

вміст СО2. Максимальний вихід Н2 відповідає вологості 20%. Тому абсолютна 

вологість деревини для оберненого процесу газифікації не повинна перевищувати  

20–25% [21]. В газогенераторі оберненого процесу висота активної зони чітко 

фіксується відстанню від місця подачі повітря до колосникової решітки. 

Генераторний газ оберненого процесу містить незначну кількість смоли, має більш 

сталий хімічний склад і використовується як моторний для роботи двигунів 

внутрішнього згоряння. 
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Рис. 1.3. Графіки залежності хімічного складу газу від вологості деревини  

Численні порівняльні аналізи складу генераторного газу прямого і оберненого 

процесів газифікації деревини і торфу свідчать, що вміст пари смоли, оцтової 

кислоти, фенолу та інших шкідливих домішок в генераторному газі оберненого 

процесу в десятки і сотні разів менший, ніж у газі прямого процесу. Зазначена 

перевага дає змогу значно спростити технологічні схеми газогенераторних 

установок, оскільки зменшується кількість апаратури для очищення генераторного 

газу. В таблиці 1.1 наведено порівняльні дані щодо складу генераторного газу, 

одержаного у прямому і оберненому процесах газифікації деревини [20, 22, 23]. 

Таблиця 1.1 

Хімічний склад генераторного газу  

Процес і 
паливо 

СО, % Н2, % СН4, % СО2, % N2, % 
Смола, 

г/м3
 

Р
HQ , 

МДж/м3 

Прямий 
(деревина) 

29,0 15,4 1,6 6,6 47,2 50–100 5,4 

Обернений 
(деревина) 

16,4 11,3 2,2 13,2 57 0,36 4,0 

 



21 

В газогенераторі горизонтального процесу газифікації (рис. 1.2, в) повітря 

підводиться через фурму, розміщену в нижній частині газогенератора. Газовідбірна 

решітка розміщена з протилежної сторони – зі сторони газовідбірного патрубка. 

Активна зона зосереджена на невеликому просторі між кінцем фурми і 

газовідбірною решіткою. Над активною зоною розміщені зони сухої перегонки і 

зона підсушування палива. В газогенераторі горизонтального процесу 

використовуються безсмольні палива (деревне вугілля, торф’яний кокс) з вмістом 

летких речовин до 30%. В результаті досліджень процесу газоутворення 

встановлено, що процес відновлення вуглекислого газу закінчується на короткій 

відстані від кінця фурми (120–150 мм). Це пояснюється високотемпературним 

режимом в зоні горіння, в межах 1600–1700 °С. Утворення водню відбувається біля 

газовідбірної решітки, де оксид вуглецю взаємодіє з водяною парою. Як і в 

газогенераторі оберненого процесу, продукти сухої перегонки палива проходять 

через активну зону, тому абсолютна вологість палива обмежується величиною 20–

24% [22]. 

Газогенератори двозонного процесу поєднують прямий і обернені процеси 

газифікації. В нижній частині такого газогенератора паливо газифікується за прямим 

процесом, а у верхній – за оберненим. Відбір газу відбувається між зонами 

відновлення за вищої температури. Якщо за оберненого процесу температура газу на 

виході становить 400–500 °С, то для двозонного вона підвищується до 700 °С [18]. 

Одним з найважливіших показників генераторного газу є його якість, під якою 

розуміється вміст у газі твердих частинок у вигляді пилу та конденсуючих домішок 

у вигляді смоли. Тому підвищення ефективності виробництва генераторного газу з 

біопалива полягає у вдосконаленні технологій і конструкцій для одержання 

насамперед малосмольного газу. 

Переважна більшість наукових досліджень та дослідно-конструкторських 

робіт виконується за напрямком вдосконалення конструкцій і обладнання для 

газифікації твердого палива, зокрема газогенераторів оберненого процесу. Перші 

конструкції газогенераторних автомобілів з’явились у Радянському Союзі ще в 

1926–1928 pp. Піонерами транспортного газогенераторобудування були конструктор 
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Декаленков С. І., професор Наумов B. C. та ін. Серійний випуск газогенераторних 

установок оберненого процесу для автомобілів, тракторів, автономних 

електростанцій розпочався в 1936–1938 роках, тривав до середини 60-х років і був 

зупинений внаслідок появи достатньої кількості дешевих нафтопродуктів. 

Після розпаду Радянського Союзу в Україні внаслідок дефіциту і дорожнечі 

нафтопродуктів починає відроджуватися газогенераторобудування. Київський 

інженер В. Костецький одним із перших побудував транспортний газогенератор для 

бензинового двигуна автомобіля «Волга». В цей же час в Національному морському 

технічному університеті (м. Миколаїв) була виготовлена стаціонарна 

газогенераторна установка для дизельної електростанції потужністю 40 кВт. Проте 

ці дослідно-конструкторські розробки мали лише демонстраційний характер. 

На цей час на ринку обладнання для газифікації палива наявні пропозиції 

автономних електростанцій на біомасі потужністю від 10 до 500 кВт від виробників 

з країн Азії, Європи, США, Росії. Ці пропозиції, з одного боку, свідчать про 

актуальність робіт в цьому напрямку, з іншого – виробники не розкривають суть 

поліпшень обладнання, посилаючись на комерційну таємницю. 

Інститутом газу НАН України розробляються стаціонарні газогенераторні 

установки потужністю 0,3...3,0 МВт на деревних трісках [26]. Установки 

виробляють котельний газ, який надто складно очистити від смолистих речовин і 

пилу. 

Наукові дослідження стосовно вдосконалення конструкцій газогенераторів, 

визначення режимів процесу газифікації, основних показників роботи двигунів на 

генераторному газі проводяться в Житомирському агроекологічному університеті 

під керівництвом проф. Лося Л. В., в Санкт-Петербурзькому державному 

політехнічному університеті, Об’єднаному інституті енергетичних і ядерних 

досліджень НАН Білорусії та інших установах. Результати цих досліджень 

опубліковані в роботах [27–35]. Аналізуючи результати, викладені в вищезгаданих 

роботах, слід зазначити, що в них відтворюються з деякими поліпшеннями 

конструкції газогенераторів 1960-х років. Досягнути суттєвого покращення 
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результатів роботи класичних шарових газогенераторів не вдалося, що дало нагоду 

окремим скептикам назвати цей напрямок як «дорога в нікуди» [36]. 

 

1.3. Технологія часткової газифікації біомаси для виробництва горючого 

газу та біовугілля 

 

Останнім часом увага багатьох дослідників спрямована на дослідження та 

впровадження у практику нової технології газифікації твердого палива, у тому числі 

біомаси, яка відома під різними назвами: часткова газифікація (карбонізація, 

окиснювальний піроліз), процес газифікації з оберненим дуттям та зустрічною 

хвилею, процес зі зворотною тепловою хвилею. Цільовими продуктами такої 

технології є коксовий залишок (карбонізат) і горючий газ, тоді як у класичних 

технологіях газифікації цільовим продуктом є лише горючий газ. Далі в роботі цей 

процес будемо називати часткова газифікація (окиснювальний піроліз) [37–42]. 

Напрямок енерготехнологічного перетворення палива вперше було розглянуто 

в роботі [43]. Подальшого розвитку він дістав при переробленні бурого вугілля у 

напівкокс і безсмольний газ. Технологія перероблення бурого вугілля в 

газогенераторах щільного шару «Термококс» розроблена на початку 1990-х років 

російськими вченими С. Р. Ісламовим, С. Г. Степановим, А. Б. Морозовим [44–46]. 

В основу технології покладено ефект «зворотної теплової хвилі» в шарі вугілля. Ця 

технологія має принципову відмінність від класичної газифікації палива в 

газогенераторах щільного шару, яка полягає в тому, що зворотна теплова хвиля 

(зона газифікації) рухається зі сталою швидкістю вздовж масиву вугілля, залишаючи 

позаду продукти газифікації. На рис. 1.4 наведено схему реалізації процесу 

окиснювального піролізу [40].  

Газогенератор становить вертикальний реактор періодичної дії, в якому 

знаходиться щільний шар палива. Розпалювання палива відбувається зверху, а 

подача повітря – знизу, як у газогенераторі прямого процесу. Після запалювання 

високотемпературна область починає рухатися назустріч дуттю зі сталою 

швидкістю. Це явище нагадує фронт теплового і хімічного перетворень палива або 
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зону газифікації. Зона газифікації – це частина шару, яка розділяє зони сирого 

біопалива і утвореного біовугілля. Рух зони газифікації відбувається завдяки високій 

теплопровідності палива. 

 

Рис. 1.4. Схема процесу окиснювального піролізу 

Шар біопалива поступово нагрівається і відбувається його піроліз. В зоні 

піролізу леткі речовини окиснюються киснем повітря. Потім відбувається окиснення 

частини біовугілля і кисень повністю витрачається. Далі протікають реакції 

окиснення вуглецю з водяною парою і вуглекислим газом. За фронтом  горіння 

залишається шар розпеченого біовугілля, в якому відбувається термічний розпад 

(крекінг) смол, як у газогенераторі оберненого процесу. Таким чином, у 

газогенераторі з рухомою зоною газифікації використовується комбінація елементів 

прямого і оберненого процесів газифікації. Коефіцієнт надлишку повітря для 

часткової газифікації становить α = 0,12–0,25; а для повної – α = 0,30–0,50 [40, 97].  

В роботі Гроо О. О. [38] експериментальні дослідження переробки вугілля 
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були виконані на шахтному футерованому газифікаторі з зовнішнім діаметром  

1000 мм і внутрішнім діаметром 500 мм. Розмір фракцій вугілля: 2,4–5,0 мм; 10,0–

13,0 мм; 20,0–30,0 мм. Під час експериментів у безперервному режимі вимірювалися 

об’ємні концентрації СО, СО2 і Н2 в сухому газі і температура шару в 5 точках за 

висотою. Питомі витрати дуття повітря змінювалися в діапазоні 100–200 м3/(м2∙год). 

Розрахунками встановлено, що при низькій питомій витраті дуття повітря менше за 

18 м3/(м2∙год) потік окиснювача не гарантує необхідне тепловиділення, а при 

високій більше за 7920 м3/(м2∙год) виноситься все тепло, тому хвиля затухає.  

С. Р. Ісламов досліджував [37] переробку бурого вугілля у шахтному 

газогенераторі з внутрішнім діаметром 300 мм і висотою 1400 мм. Розмір фракцій 

вугілля: 1–3 мм; 3–5 мм; 5–8 мм; 3–10 мм. Питомі витрати дуття повітря становлять 

72–468 м3/(м2∙год). В експериментах вимірювалися і розраховувалися такі параметри 

газифікації: швидкість зворотної теплової хвилі; швидкість втрати маси вугілля; 

питомий вихід; хімічний склад і калорійність газу; вихід коксу і його теплота 

горіння; максимальна температура у фронті теплової хвилі.  

Було встановлено, що швидкість процесу газифікації бурого вугілля і 

швидкість руху теплової хвилі лінійно збільшуються з витратами повітря. В області 

високих витрат дуття швидкість теплової хвилі для фракції 1–3 мм приблизно на 

40% більша, ніж для фракції 5–8 мм.  

При малих витратах дуття вихід генераторного газу мінімальний, а його 

калорійність низька, тобто він є побічним продуктом. При великих витратах дуття 

досягається максимум виходу газу і його калорійності, а вихід коксу зменшується до 

мінімуму і він являє собою зольний залишок з невеликою кількістю вуглецю.  

Таким чином, встановлено дві області реалізації економічно обґрунтованих 

режимів переробки бурого вугілля:  

1) часткова газифікація – виробництво середньотемпературного коксу в 

інтервалі питомих витрат дуття повітря 72–180 м3/(м2∙год);  

2) повна газифікація – виробництво низькокалорійного генераторного газу в 

інтервалі питомих витрат дуття повітря 360–468 м3/(м2∙год).  

При збільшенні витрат повітря більше 468 м3/(м2∙год) процес газифікації 
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поступово трансформується в процес горіння. Якість горючого газу надзвичайно 

висока. В ньому відсутня пара смоли, адже смола крекінгується і згоряє, проходячи 

через зони окиснення і відновлення [46]. Переваги технології «Термококс» 

полягають в простоті апаратурного оформлення, надійності обладнання внаслідок 

відсутності рухомих частин, енергоефективності та екологічності. На цей час така 

технологія використовується для перетворення низькоякісного бурого вугілля у 

кокс, адсорбент і котельний генераторний газ. Результати наукових досліджень за 

технологією «Термококс» опубліковані в роботах [47–51].  

За цією технологією в Національній металургійній академії (м. Дніпро) під 

керівництвом проф. Губинського М. В. виконуються наукові роботи з 

окиснювального піролізу окремих видів біомаси [40, 52–55]. Так, в роботі [40] 

запропоновано способи енергетичного використання дрібнодисперсної біомаси на 

основі двостадійної газифікації в щільному шарі шкаралупи волоського горіха та 

лушпиння соняшника з метою отримання малосмольного газу. В результаті 

досліджень визначено, що стабільний процес окиснювального піролізу 

забезпечується питомими витратами повітря в кількості 25–55 м3/(м2∙год), а 

величина швидкості просування зворотної теплової хвилі становить: 11,4–

18,2 см/год для шкаралупи волоського горіха і 45–90 см/год для лушпиння 

соняшнику. Результати, отримані в цій роботі, поглиблюють розуміння фізико-

хімічних процесів, які відбуваються в реакторі, проте є обмеженими через 

використання лише двох малопоширених видів біомаси.  

В Інституті газу НАН України під керівництвом академіка Карпа І. М. 

проводяться роботи щодо газифікації різних видів твердого палива, в тому числі і 

біомаси [26, 39]. На пілотній установці з діаметром газогенератора 1000 мм 

досліджувався процес часткової газифікації окремих видів біомаси (тріски, пелети 

деревні, пелети з лушпиння соняшнику, лушпиння рису). Хімічний аналіз газу 

засвідчив наявність в ньому значної кількості метану і незначної кількості інших 

вуглеводнів (С2Н2, С2Н4, С2Н6, С3Н8), внаслідок чого теплота згоряння становила 

6,1–6,2 МДж/нм3. Разом з тим повідомляється, що за технологією часткової 

газифікації не вдалося газифікувати торф, як і антрацит.  Порівняння розрахункових 
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даних і лабораторного аналізу піролізного газу показало задовільні результати для 

СО, N2, СО2. В той же час відхилення даних щодо водню та метану були значними. 

У зазначених роботах  [39, 40] сорбційні властивості біовугілля не досліджувалися, 

напрямки зменшення вмісту смоли в піролізному газі не розглядалися, тобто на цей 

час дослідження технології часткової газифікації біомаси перебувають на 

початковому етапі, бракує достатнього обсягу даних, необхідного для її промислової 

реалізації і пошуку нових напрямків використання біовугілля. Тому для отримання 

нових даних щодо часткової газифікації біомаси необхідно розширити перелік 

досліджених видів біопалива; створити високотемпературну експериментальну 

установку з системою генерації водяної пари в реакторі; розробити технічні 

рішення, направлені на зменшення вмісту смоли в газі. 

Основна проблема, яка стоїть на перешкоді до широкого використання 

генераторного газу з біомаси – це наявність в ньому значної кількості смоли. При 

охолодженні генераторного газу смола конденсується в трубопроводах, апаратах та 

двигунах внутрішнього згоряння, порушуючи технологічний режим їхньої роботи. 

На цей час відомі два основні напрямки технологій, направлених на зменшення 

вмісту смоли в генераторному газі: первинні і вторинні. 

Первинні методи ґрунтуються на термічному крекінгу смоли, водяної пари і 

шкідливих домішок безпосередньо в самому газогенераторі при проходженні 

генераторного газу через шар розпеченого коксу. 

Вторинні методи забезпечують видалення смоли в спеціальних очисних 

установках, які розміщуються після газогенератора. 

Первинним методам надається перевага, оскільки смола і водяна пара в 

газогенераторі перетворюються в корисні водень і оксид вуглецю. Крім того, 

зменшуються капітальні та експлуатаційні витрати на додаткові очисні установки, 

знімається питання утилізації смоли. До найбільш відомих первинних методів 

зменшення вмісту смоли належать класична технологія оберненого процесу 

газифікації та нова технологія часткової газифікації.  

Для термічного перероблення рідких продуктів в газ використовуються як 

каталітичні [57], так і некаталітичні методи [58]. Найбільш поширені некаталітичні 
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методи [59], за яких розпад смоли в газ відбувається при дії високої температури, а 

також тривалого часу перебування смоли в зоні високих температур. Так, в роботі 

[60] досліджувався вихід рідкої фракції при термічному переробленні деревини. 

Було встановлено, що гази і пара смол, які утворюються в процесі нагрівання 

палива, фільтруються через розпечене біовугілля та повністю крекінгуються за 

температури 1000 °С, що свідчило про відсутність рідкої фракції після охолодження 

газу. Такий результат був очікуваним. Проблема полягає лише у великих 

енерговитратах на підтримання високої температури біовугілля та у складності 

конструкції високотемпературного реактора. Таким чином, для виробництва 

малосмольного генераторного газу необхідно забезпечити максимальний час 

перебування парогазів в зоні високих температур, а також розробити 

енергоефективні способи очищення газу після реактора.  

 

1.4. Енергоефективність та екологічність газифікації біопалива  

 

1.4.1. Критерій енергоефективності. Початковим етапом в оцінці доцільності 

виробництва біопалива є постановка головної задачі – отримання «прибуткової» 

енергії, вихід якої перевищує витрати технічної енергії на виробництво енергоносія. 

Енергетична ефективність біопалива полягає в тому, що енергія, яка міститься 

в біопаливі, повинна бути більшою ніж енергія, витрачена на вирощування біомаси і 

переробку її в біопаливо. Відношення цих енергій можна назвати «енергетичною 

рентабельністю», або EROEI (Energy return on energy invested). Вперше критерій 

EROEI був запропонований в кінці 70-х років попереднього століття [61] і він 

стосується всіх видів енергії 

 

вироблена енергія
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витрачена енергія
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 Якщо EROEI < 1, це свідчить, що виробництво енергії є енергетично 

збитковим, а тому неприйнятним. Якщо EROEI = 1, це свідчить, що виробництво 
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енергії відбулося з нульовим результатом і є по суті безглуздим. Якщо EROEI > 1 – 

це свідчить, що виробництво приносить додаткову «прибуткову» енергію. 

За даними дослідження [61], значення EROEI для викопних палив (вугілля, 

нафти, газу) становлять 10–30, хоча і мають тенденцію до зменшення, поки що 

більші для біоетанолу (0,8–1,7) та біодизелю (1–3). 

В сільськогосподарському виробництві для оцінки біоенергетичної 

ефективності аграрних технологій використовують коефіцієнт енергетичної 

ефективності  Кее [62, 63]: 
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де Еур – вихід  енергії з урожаєм (вироблена енергія), ГДж/га; антрЕ∑  – загальні 

витрати антропогенної енергії, ГДж/га; грЕ∆  – зміна енергопотенціалу 

ґрунту, ГДж/га. 

При Кее < 2 ефективність дуже низька; Кее = 2–4 – ефективність низька; 

Кее = 4–6 – ефективність середня;  Кее = 6–8 – ефективність висока; Кее > 8 – 

ефективність дуже висока. 

Відмінність EROEI від Кее полягає в тому, що EROEI є універсальним 

показником ефективності методу отримання енергії, незалежно від її виду – 

відновлювана чи не відновлювана. Коефіцієнт Кее стосується оцінки ефективності 

виробництва енергії з урожаєм рослинних культур, коли поряд з основною 

продукцією (зерном) виробляється побічна продукція (солома, рослинні рештки) та 

враховується зміна енергопотенціалу ґрунту. Наприклад, для виробництва 

біоетанолу використовується пшениця, а солома пшениці використовується для 

виробництва твердого біопалива. За чинною в Україні і Росії методикою всі витрати 

енергії при виробництві біоетанолу відносяться на основну продукцію. 

Останнім часом в зарубіжних і вітчизняних джерелах з’явились досить 

серйозні аргументи щодо енергетичної ефективності рідких біопалив (біодизелю, 
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біоетанолу). Зокрема, в роботах [64–67] стверджується, що в конкретних умовах 

України і Росії витрати енергії на вирощування ріпаку, кукурудзи, пшениці і на 

виробництво з них пального часом більші, ніж отримувана з цього пального енергія. 

Так, за цими роботами, Кее = 0,71–1,32 для біоетанолу і Кее = 1,34–1,70 для 

біодизелю. Проте в цих роботах енергоефективність біоетанолу та біодизелю 

визначалась без врахування енерговитрат на виробництво побічної продукції. Але 

якщо, наприклад, енерговитрати при виробництві біодизелю віднести і на ріпаковий 

шрот, як високобілковий концентрований корм, Кее біодизелю збільшиться до 1,89–

2,97. Довідкові дані щодо енергоефективності виробництва з біомаси генераторного 

газу за класичними технологіями відсутні. Також відсутні дані щодо 

енергоефективності часткової газифікації біомаси, тому актуальною є оцінка 

енергоефективності часткової газифікації деревини і рослинних відходів.  

 

1.4.2. Критерій екологічності. Вплив біопалива на довкілля визначали за 

величиною емісії парникових газів і шкідливих речовин, які утворюються внаслідок 

використання викопного палива на стадії вирощування біомаси та перетворення її в 

генераторний газ, а також на стадії спалювання генераторного газу. На сучасному 

етапі для газифікації використовуються деревина та її відходи, солома та рослинні 

рештки, енергетичні культури. 

На зростання природних лісів, кущів, трави антропогенна енергія не витрачається. 

В той же час на вирощування і збирання урожаю сільськогосподарських культур, 

енергетичних рослин, штучних лісів витрачається енергія викопного палива. Чим більша 

кількість технологічних операцій під час вирощування рослин, тим більшою буде емісія 

СО2 внаслідок спалювання органічного палива в двигунах сільськогосподарських 

машин. Найменша емісія СО2 буде на лісових площах, закладених людиною, тому що 

витрати енергії на закладку і санітарне чищення лісу менші від 1 ГДж/га в рік [71]. За 

даними німецьких дослідників витрати антропогенної енергії на енергетичні 

рослини становлять 3–7 ГДж/га щорічно [68]. Набагато більше антропогенної енергії 

витрачається на вирощування сільськогосподарських культур (11,9−32,8) ГДж/га в рік 

[62, 63]. За даними роботи [62], витрати енергії органічного палива 15 ГДж/га в рік є 
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граничними, після їх перевищення відбувається забруднення довкілля. Таким 

чином, при вирощуванні сільськогосподарських культур, призначених для 

виробництва енергії, відбувається незворотне забруднення довкілля, насамперед, 

викидами СО2. 

На величину емісії шкідливих речовин, що утворюються при спалюванні 

генераторного газу, суттєве значення має вміст хімічних елементів в біопаливі, з 

якого вироблено генераторний газ, а саме азоту, сірки та хлору. В табл. 1.2 наведено 

дані щодо вмісту цих елементів в окремих видах біопалива [69, 72, 73]. Як видно з 

табл. 1.2 вміст азоту в соломі в 2,3 рази більший, ніж у деревині, сірки – у  

3 рази, а хлору – аж у 20 разів. Азот, що входить до складу твердого палива, 

окиснюється при значно нижчій температурі, ніж азот повітря, тому утворення 

азотних сполук при спалюванні відбувається насамперед із азоту палива. 

Таблиця 1.2  

Вміст окремих елементів в біопаливі 

Найменування 

показника 

Солома 

пшениці 

Солома 

ріпаку 
Деревина 

Тополя 

енергетична 

Азот (N), % 0,7 0,37 0,3 0,81 

Сірка (S), % 0,15 0,11 0,05 0,03 

Хлор (Cl), % 0,4 0,15 0,02 0,01 

Кремній (Si), % 0,8 – 0,1 – 

Кальцій (Ca), % 0,4 0,9 0,2 – 

Магній (Mg), % 0,07 – 0,04 – 

Калій (K), % 1,0 0,56 0,1 0,21 

Зола (A), % 4,5 4,4 1,0 1,7 

Температура 

плавлення золи, ºС 
1000 1000-1100 1425 – 

В зоні високих температур утворюються окиси азоту (NOx) і закис азоту 

(N2О). Дослідженнями встановлено, що при спалюванні деревинно-кущової біомаси 

кількість викидів N2О на 80–100 мг/м3 менша, ніж при спалюванні соломи жита. 

Внесення під зернові культури азотних добрив в кількості 150 кг/га діючої речовини 
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збільшує утворення NОх на 50 мг/м3 і N2О на 40 мг/м3, порівняно з утворенням цих 

сполук без внесення цих добрив [68]. Парниковий ефект від N2О приблизно в 300 

разів більший, ніж від СО2. 

 SO2 і NОх частково з’єднуються з атмосферною вологою, внаслідок чого 

утворюються розбавлені сірчана та азотна кислоти, які отримали назву «кислотні 

дощі». При спалюванні соломи утворюється леткий вуглець, який важко виділити з 

димових газів. Наявність великої кількості хлору у соломі викликає небезпеку 

утворення діоксинів (високотоксичної отрути). Хлор соломи, вступаючи в реакцію в 

воднем, утворює соляну кислоту, яка викликає корозію котельного обладнання. 

 В соломі міститься значна кількість лугів та оксидів магнію, які знижують 

температуру плавлення золи. Внаслідок цього температура плавлення золи соломи 

на 300–350 ºС менша, ніж золи деревини, а кількість золи соломи в 5–6 разів більша, 

ніж в деревині. Таким чином, за елементним складом біомаса деревини є більш 

придатною для екологічно безпечного виробництва енергії.  

  

1.5. Висновки до розділу 

 

Наведений аналіз методів оцінки енергетичного потенціалу біомаси і 

технологій газифікації твердого біопалива свідчить, що на цей час найбільш 

перспективною є технологія часткової газифікації, за якою можна отримати два 

корисні продукти: горючий газ і біовугілля. Практична реалізація зазначеної 

технології потребує вирішення низки науково-технічних задач:  

1. Уточнення методу оцінки відходів деревини як традиційного палива для 

газифікації та розробка аналітичних залежностей для визначення ресурсів рослинної 

біомаси, яка має найбільший енергетичний потенціал в Україні, але є менш 

придатною для газифікації. 

2. Створення удосконаленої конструкції високотемпературної 

газогенераторної установки для проведення експериментальних досліджень. 

3. Проведення комплексу експериментальних досліджень традиційних та 

перспективних видів біомаси з метою виявлення впливу конструкції установки та 
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технологічних параметрів процесу на вихід і властивості отримуваних продуктів: 

горючого газу, біовугілля та відходу – конденсату.  

4. На основі проведених досліджень обґрунтування температурних та 

режимних умов реалізації технології виробництва із біомаси необхідних цільових 

продуктів – малосмольного горючого газу і біовугілля з підвищеними сорбційними 

показниками та оцінка можливості їх подальшого енергетичного та технологічного 

використання. 

5. Для оцінки технологічної та енергетичної ефективності часткової 

газифікації біомаси удосконалення методики експериментального та розрахункового 

визначення всіх складових матеріальних та енергетичних балансів процесу. 

У зв’язку з цим, у наступному розділі розглядається комплекс питань щодо 

визначення енергетичного потенціалу відходів деревини, рослинних відходів та 

спеціальних енергетичних культур. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВЕРДОЇ БІОМАСИ  

 

Розглянемо основні види твердої біомаси. Тверда первинна біомаса 

складається з деревини та її відходів, соломи і рослинних відходів, а також 

енергетичних культур (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Види первинної твердої біомаси 

 

Енергетичний потенціал біомаси, на відміну від інших відновлюваних джерел 

енергії, насамперед залежить від природно-кліматичних умов окремих територій та 

господарської діяльності людини і тому суттєво коливається за роками. Так, 

господарі лісів і землі визначають об’єми заготівлі деревини, площі посівів рослин, 

структуру сівозмін, напрямки використання продукції. Від кліматичних умов 

залежить врожайність сільськогосподарських  культур, а різноманітні стихійні 

явища, лісові пожежі тощо вносять суттєві  корективи в об’єми заготівлі біомаси. 

Всі ці фактори практично неможливо врахувати при визначенні кількості біомаси. 

Тому оцінку фактично досягнутого потенціалу твердої біомаси будемо 

виконувати аналітичними методами на основі опублікованих статистичних даних 

щодо заготівлі деревини та зернових культур та за поточними статистичними 

даними за 1990–2015 рр. [74–76].  

 

 

 

Тверда біомаса 

Деревина та відходи Солома та рослинні 
відходи 

Енергетичні культури 
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2.1. Визначення енергетичного потенціалу деревини та її відходів 

Основна частина деревини в Україні зосереджена в лісах. Ліси за своїм 

призначенням і розміщенням виконують переважно  водоохоронні, захисні, 

санітарно-гігієнічні та інші  функції. До особливостей лісового господарства 

України належать: 

– порівняно низький середній рівень лісистості території країни; 

– високий відсоток заповідних лісів, який має стійку тенденцію до зростання; 

– значна площа лісів перебуває у зоні радіоактивного забруднення; 

– половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого 

догляду. 

Станом на 01.01.2011 р. лісистість території України становила 15,7%, а 

загальна площа земель лісового фонду – 10,8 млн. га [77]. Ліси по території України 

розташовані дуже нерівномірно. Вони сконцентровані переважно в Поліссі та 

Карпатах. Історично сформована ситуація з закріпленням лісів за численними 

постійними лісокористувачами.  

Так за Державним агентством лісових ресурсів закріплено 7,4 млн. га, що 

становить 68% від загальної площі лісів, за Міністерством аграрної політики та 

продовольства – відповідно 1,8 млн. га (17%), землі запасу – 0,8 млн. га (7%), МНС, 

Міноборони та інші лісокористувачі – по 0,2 млн. га (2%), за Міністерством екології 

та природних ресурсів і Міністерством інфраструктури закріплено по 0,1 млн. га 

(1%).  

Незважаючи на різний характер лісогосподарської діяльності цих 

лісокористувачів основним показником, який визначає загалом кількість відходів 

деревини по країні, приймаємо об’єм заготівлі деревини. Для більш точної оцінки 

кількості відходів перероблення будемо враховувати об’єм лісу-кругляку, 

поставленого на експорт.  

Відповідно до уточненої нами методики [78] враховуються всі види відходів 

деревини, які можуть бути використані в енергетичних цілях, що відповідає 

сучасним європейським вимогам [80].  
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Відходи деревини утворюються під час лісозаготівлі (Vлзг), в процесі 

розпилювання ділової деревини на пиломатеріали (первинна переробка, Vпер), а 

також в процесі виготовлення меблевої продукції з пиломатеріалів (вторинне 

оброблення, Vвтор). Окрім цього, на енергетичні цілі використовують також дрова 

(Vдр), які утворюються під час лісозаготівлі (рис. 2.2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема утворення відходів деревини 

Таким чином, загальний об’єм Vзаг відходів деревини пропонується визначати 

за залежністю: 

Vдер. = Vлзг +  Vпер. + Vвтор. + Vдр,   м
3.   (2.1) 

 

Об’єм відходів лісозаготівлі оцінюється на рівні 10% від об’єму заготовленої 

деревини [79].  

Під час розпилювання круглої деревини утворюються пиломатеріали і 

первинні відходи у вигляді рейок, обрізків та тирси. Потім пиломатеріали сушать і 

переробляють у готові вироби. При цьому додатково утворюються вторинні відходи 

у вигляді обрізок дощок, тирси і стружки (рис. 2.3) [79]. 

Сумарну кількість відходів первинного та вторинного перероблення деревини 

будемо оцінювати в залежності від виходу кінцевого корисного продукту, який за 

різними оцінками становить 20 – 25% від об’єму деревини [79-81]. 
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Рис. 2.3. Номенклатура відходів деревини 

Таким чином, сумарний об’єм відходів первинного та вторинного 

перероблення деревини (Vсум, м3) визначаємо за залежністю: 

 

Vсум = Vпер + Vвтор = (Vдер − Vекс) · К2,   (2.2) 

 

де Vекс – об’єм лісу (кругляку), поставленого на експорт, м3;                                              

К2 = 1 − (0,2 … 0,25) = 0,8…0,75 – сумарний коефіцієнт відходів первинного та 

вторинного перероблення деревини. 

Враховуючи втрати відходів, які виникають в процесі перероблення деревини 

і становлять 5 – 10%, приймемо К2 = 0,70.  

Енергетичний потенціал відходів деревини (Пдер, т н. е.) визначаємо за 

залежністю: 

 

⋅ ⋅дер дер 1 дер екс 2 др дерП  = (V К +(V -V ) К +V ) Q ,  (2.3) 

 
де дерV  − об’єм заготівлі деревини, щ. м3; К1 = 0,1 – коефіцієнт відходів при 

лісозаготівлі; дерQ = 0,186 т н.е./щ.м3 – теплотворна здатність щільної деревини при 

Ділова деревина 

Пиломатеріали, 
65% 

Рейки, обрізки, 
17% 

Тирса, 12% Втрати, 6% 

Пиломатеріали, 
100% 

Обрізки дощок, 
35% 

Тирса і 
стружка, 30% 

Готові вироби, 
35% 
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лісозаготівлі. Приймається згідно з формою державної статистичної звітності 11-

МТП.  

Результати розрахунків енергетичного потенціалу відходів деревини в Україні 

за період 1990–2015 рр. наведено у табл. 2.1.  

На рис. 2.4 наведено динаміку зміни енергетичного потенціалу відходів 

деревини. За період 1990–2002 рр. енергетичний потенціал відходів деревини 

становив 1,75–2,17 млн. т н.е./рік. Починаючи з 2003 р., цей потенціал становив 

понад 2,8 млн. т н.е./рік. Зростання  потенціалу пояснюється тим, що в статистичних 

матеріалах за 1990–2002 рр. наведено дані щодо заготівлі лише ліквідної деревини, а 

починаючи з 2003 р. − всієї деревини. 

 

Рис. 2.4. Динаміка зміни енергетичного потенціалу відходів деревини 

 

За період 2012 − 2015 рр. спостерігається тенденція до стійкого збільшення 

обсягів заготівлі деревини і дров, що призводить до зростання енергетичного 

потенціалу деревини. 
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Таблиця 2.1  
Енергетичний потенціал відходів деревини 

Роки  
Заготівля 
деревини,  

тис. м3 щільн.* 

Експорт 
деревини,  

тис. м3 щільн.** 

Об’єми відходів деревини 
Заготівля дров,  
тис. м3 щільн. 

Енергетичний 
потенціал відходів 

деревини, тис. т н.е. 
лісозаготівлі, 
тис. м3 щільн. 

перероблення,  
тис. м3 щільн.  

1990 12642,0 1517 1264,2 7787,5 2804,0 2196,4 

1991 10833,0 1300 1083,3 6673,1 2702,2 1940,0 

1992 10183,0 1222 1018,3 6272,7 2512,3 1818,5 

1993 9649,0 1158 964,9 5943,7 2310,5 1710,2 

1994 9959,0 1995 995,9 5574,8 2418,6 1667,5 

1995 9741,0 1169 974,1 6000,4 2341,0 1727,7 

1996 9176,0 1100 917,6 5653,2 2261,0 1638,2 

1997 10597,0 1272 1059,7 6527,2 2437,0 1859,4 

1998 10548,7 1269 1054,9 6495,8 2484,0 1861,2 

1999 10308,7 1200 1030,9 6376,1 2373,0 1814,3 

2000 11261,7 1300 1126,2 6973,2 2573,0 1942,7 

2001 12022,3 1443 1202,2 7405,5 2736,0 2104,3 

2002 12826,8 1539 1282,7 7901,5 3125,0 2283,3 

2003 15953,3 1914 1595,3 9827,5 3336,0 2737,7 

2004 17300,7 2076 1730,1 10657,3 2966,3 2848,1 

2005 17124,3 2055 1712,4 10548,5 2650,6 2766,0 
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Продовження таблиці 2.1 

Роки  
Заготівля 
деревини,  

тис. м3 щільн.* 

Експорт 
деревини,  

тис. м3 щільн.** 

Об’єми відходів деревини 
Заготівля дров,  
тис. м3 щільн. 

Енергетичний 
потенціал відходів 

деревини, тис. т н.е. 
лісозаготівлі, 
тис. м3 щільн. 

перероблення,  
тис. м3 щільн.  

2006 17759,8 2600 1776,0 10611,8 2674,3 2794,0 

2007 19013,9 2586 1901,4 11499,5 2511,8 2951,8 

2008 17687,5 2066 1768,8 10935,0 2654,5 2793,2 

2009 15876,5 1880 1587,7 9797,5 4219,0 2902,4 

2010 16145,6 2933 1614,6 9248,8 4102,0 2783,6 

2011 17200,5 3008 1720,0 9934,7 4200,0 2949,0 

2012 17506,7 3019 1750,7 10141,4 4584,2 3064,6 

2013 18021,9 3453 1802,2 10198,2 4960,9 3154,8 

2014 18333,2 3518 1833,3 10370,6 5573,1 3306,5 

2015 19267,7 3007 1926,8 11382,5 6293,8 3646,2 

* За 1990 – 2002 рр. наводяться дані щодо заготівлі ліквідної деревини 

** Дані щодо об’ємів експорту деревини (кругляку) надані Державною митною службою України (лист № 18/15-

17-8469 від 29.12.2011 р.)  
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2.2. Визначення енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів 

 

 Нижче викладено у стислому вигляді розроблений нами науково-практичний 

метод оцінки енергетичного потенціалу соломи та рослинних відходів, який 

ґрунтується на  теорії енергоефективності аграрних технологій [62, 63, 82]. 

Детальніше це питання розглянуто автором у роботах [10, 83, 84, 104].  

2.2.1. Визначення виходу соломи. Для визначення виходу соломи широко 

розповсюдженим підходом є використання коефіцієнта відходів Квід, який становить 

відношення величини урожаю соломи або стебел рослин до величини урожаю зерна 

[1, 5]. Найчастіше приймають коефіцієнт відходів фіксованим, Квід = 1. Це дуже 

приблизна оцінка, оскільки досить складно оцінити кількість соломи, що була 

зібрана у кожному регіоні, враховуючи застосування різних аграрних технологій 

вирощування зернових і технічних культур. В сільськогосподарському 

машинобудуванні для визначення потужності двигунів, об’ємів збиральних 

агрегатів та бункерів приймають значення коефіцієнтів відходів зернових культур 

Квід = 1,5−2,0 [85]. 

В роботі [86] конкретизується значення коефіцієнтів відходів: озима пшениця 

– 1,6; озиме жито – 1,9; озимий ячмінь – 1,3; ячмінь ярий – 1,2; овес – 1,6; кукурудза 

на зерно – 1,3; просо – 1,6; гречка – 1,9; рис – 1,1; горох – 1,2; льон – 0,6; соняшник – 

2,2. Таким чином, за фіксованих значень Квід кількість соломи буде прямо 

пропорційно залежати від урожаю культури, що не завжди відповідає реальним 

умовам росту рослин. Адже у рослин спочатку відбувається вегетація стебла, а 

потім на стеблі формується колос, який може не налитися зерном, наприклад, 

внаслідок посухи. В цьому разі вихід соломи буде великим, а зерна – малим, тобто 

порушується прямо пропорційна залежність Квід від урожаю. 

 За іншим підходом, відповідно до розробленої українськими вченими- 

аграріями теорії енергоефективності аграрних технологій, Квід  для кожної культури 

є величина змінна і залежить від урожайності. За цією теорією для кожної культури 

виведено рівняння регресії для визначення кількості соломи та поверхневих 

залишків (табл. 2.2) [62, 63, 82]. Ми вважаємо, що залежність Квід від урожайності 
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точніше описує величину виходу соломи. Зі збільшенням урожайності Квід 

зменшується, що пояснюється збільшенням маси зерна порівняно з масою стебел. 

 Таблиця 2.2  

Урожайність зернових культур і рівняння регресії для визначення кількості 

рослинних відходів 

Культури  

Урожай, ц/га Рівняння для 

визначення 

кількості соломи, 

ц/га 

Коефіцієнт 

відходів, Квід 

Основна 

продукція 

(зерно), у 

Побічна 

продукція 

(солома), х 

Озиме жито 
10 – 25 

26 – 40 

21,8 – 48,8 

51 – 65 

х = 1,8у + 3,8 

х = 1,0 у + 25 

2,2 – 2,0 

2,0 – 1,6 

Озима 

пшениця 

10 – 25 

26 – 40 

20,4 – 45,9 

46,7 – 57,9 

х = 1,7у + 3,4 

х = 0,8 у + 25,9 

2,0 – 1,8 

1,8 – 1,4 

Ярова 

пшениця 

10 – 20 

21 – 30 

17,2 – 30,2 

30,3 – 34,8 

х = 1,3у + 4,2 

х = 0,5 у + 19,8 

1,7 – 1,5 

1,5 – 1,2 

Ячмінь  
10 – 20 

21 – 35 

15,5 – 24,5 

26 – 38,7 

х = 0,9у + 6,5 

х = 0,9 у + 7,2 

1,5 – 1,2 

1,2 – 1,1 

Овес 
10 – 20 

21 – 35 

16,2 – 31,2 

31 – 40,7 

х = 1,5у + 1,2 

х = 0,7 у + 16,2 

1,6 – 1,5 

1,5 – 1,2 

Просо 
2 – 20 

21 – 30  

7,5 – 34,5 

35 – 53 

х = 1,5у + 4,5 

х = 2,0 у + 7,1 

3,8 – 1,7 

1,7 – 1,8 

Кукурудза 10 – 35  29,5 – 59,5 х = 1,2 у + 17,5 3,0 – 1,7 

Горох 
5 – 21 

22 – 30 

11 – 30,5 

29,4 – 39  

х = 1,3у + 4,5 

х = 1,2 у + 3,0 

2,2 – 1,5 

1,3 

Гречка 
5 – 15 

16 – 30 

13,2 – 30,2 

31 – 49,3 

х = 1,7у + 4,7 

х = 1,3 у + 10,3 

2,6 – 2,0 

1,9 – 1,7 

Соняшник  8 – 30  19,7 – 59,3 х = 1,8у + 5,3 2,5 – 2,0 

На рис. 2.5 суцільною лінією наведено значення Квід для соломи озимої 

пшениці, визначені за рівняннями табл. 2.2 в залежності від урожайності.  

На рис. 2.6 показано динаміку зміни по роках коефіцієнтів відходів окремих 

культур. 
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Рис. 2.5. Залежність коефіцієнту відходів озимої пшениці від урожайності 
 

 

Рис. 2.6. Динаміка зміни коефіцієнтів відходів 

Наведені графіки спростовують уявлення про сталість коефіцієнтів відходів, 

тому в подальших розрахунках значення коефіцієнтів відходів визначали за 

рівнянням регресії табл. 2.2. Довідкові значення коефіцієнтів відходів для соломи 

ріпаку (Кріп) і сої (Ксої) відсутні. Тому вони були визначені в результаті обробки 

фактичних даних щодо валового урожаю зерна і соломи в різних регіонах України 
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(Кріп = 1,8–2,5, Ксої = 1,2–1,3) [74]. Коефіцієнт відходів лушпиння соняшнику 

(Клуш = 0,18–0,20) прийнято за роботою [87]. Для визначення коефіцієнтів відходів та 

кількості соломи було  використано статистичні та прогнозні дані щодо урожайності 

та валового збору всіх зернових культур за період 1900–2011 років [74, 75, 90]. 

Результати розрахунків загальної кількості соломи і рослинних відходів опубліковано 

в роботі [84] і наведено в додатку, табл. А1.  

Як свідчать розрахунки, загальна кількість соломи і рослинних відходів в 

Україні за період 1990 – 2011 років становила від 49,5 до 98,6 млн. т, тобто 

змінювалась майже в 2 рази. Починаючи з 2008 р. кількість соломи становить 

приблизно 90 млн. т за рік. В той же час відбулося зменшення кількості соломи 

зернобобових культур до 3% від соломи зернових. 

2.2.2. Обґрунтування частки соломи та рослинних відходів, доступних для 

енергетичного використання. Існують різні підходи щодо визначення напрямків 

використання соломи. Деякі дослідники стверджують, що великі обсяги соломи 

необхідні для підстилки і годівлі тварин. Інші дослідники вважають, що залишки 

соломи необхідні для удобрення ґрунтів. За  попередніми оцінками, частка соломи 

для енергетичних потреб може становити від 20 до 60% загального збору і 

визначається як коефіцієнт енергетичного використання Кен [9, 88]. Проте ці оцінки 

виконані для окремих регіонів і не відображають в цілому ситуацію в державі щодо 

надлишку соломи. Розглянемо детальніше основні напрямки використання соломи 

зернових культур. 

2.2.2.1. Використання соломи у тваринництві. У тваринництві солому 

доцільно використовувати як підстилку, найбільш придатну для створення 

комфортних умов утримання тварин. За даними Інституту тваринництва НААН 

добова потреба в соломі, як підстилці, для однієї голови великої рогатої худоби 

(ВРХ) коливається від 2 до 8 кг/добу (0,73–2,92 т/рік) залежно від типу утримання та 

продуктивності тварин [9]. За даними роботи [89] для підстилки тваринам необхідно 

0,7 т/рік соломи на умовну голову. Для підстилки тваринам використовують 

переважно солому пшениці, ячменю і жита.  
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Таким чином, в залежності від поголів’я ВРХ і валового збору соломи 

визначимо кількість соломи для підстилки. Поголів’я ВРХ приймаємо за 

статистичними даними, валовий збір соломи – за табл. А1. Доступна кількість 

соломи становить 90% від валового збору (коефіцієнт втрат Квтр = 0,1). За кількість 

соломи для підстилки на 1 голову ВРХ приймаємо її середнє значення за роботою 

[9],  тобто 1,825 т/рік. Результати розрахунків наведено в табл. 2.3. Як видно із 

табл. 2.3 у період 1990–2000 рр. розрахункова кількість соломи для підстилки 

становила 80-96% від доступної, що пояснюється великою кількістю поголів’я ВРХ. 

Проте, значне (у 5,6 разів) скорочення поголів’я ВРХ призвело до зменшення 

розрахункової кількості соломи на підстилку приблизно до 20% у 2008 – 2011 рр.  

2.2.2.2. Застосування соломи як добрива. В сучасних умовах, за значного 

скорочення поголів’я ВРХ та обмеженого внесення в ґрунт органічних і мінеральних 

добрив, для підтримання балансу гумусу та підвищення родючості ґрунтів 

використовують внесення соломи та рослинних решток як органічного добрива. 

За даними ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  

ім. О.Н. Соколовського» в Україні щорічні втрати гумусу сягають 0,5 т на 1 га ріллі. 

За гумусним еквівалентом тонна соломи замінює 2,5–2,8 т підстилкового гною. 

Перед внесенням в ґрунт солому подрібнюють до довжини часток не більше 10 см. 

Для усунення депресивної дії соломи на ріст і розвиток наступної культури на 

кожну тонну соломи перед її загортанням у ґрунт треба вносити не менше 10–12 кг 

діючої речовини амонійних форм азотних добрив. Якщо необхідних умов буде 

дотримано, то лише через 6–8 міс. 40–50% внесеної в ґрунт соломи пройде 

гуміфікацію і перетвориться в органічне добриво. З огляду на цю обставину, солому 

рекомендується вносити в ґрунт під ярі культури [9]. Планові норми внесення 

соломи як добрива становлять приблизно 1 т на 1 га посівів [89].  

Зважаючи на зазначені рекомендації, будемо вважати, що солома пшениці, 

ячменю і жита вноситься як добриво на площах, що були під цими культурами в 

кількості 1 т на 1 га. Результати розрахунків кількості соломи на добриво наведено в 

таблиці 2.3.  
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2.2.2.3. Визначення надлишку соломи. Надлишок соломи, доступної для 

енергетичного використання, визначаємо як різницю між загальною кількістю 

соломи та теоретичними потребами соломи для застосування у тваринництві і для 

удобрення (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Теоретична кількість соломи пшениці, ячменю і жита за напрямками 
використання 

Показники 
Роки 

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовий збір 
соломи, тис. т 

56371 41429 29643 45054 32850 55524 50341 41146 47948 

Доступна кількість 
соломи, тис. т 

50734 37286 26679 40549 29565 49971 45307 37031 43153 

Для підстилки і корму тваринам 

Поголів’я ВРХ, тис. 
гол. 

25195 19624 10626 6903 6175 5491 5079 4827 4494 

Середня кількість 
соломи для 

підстилки, тис. т 
45980 35812 21392 12597 11270 10020 9270 8810 8202 

Відсоток для 
підстилки, % 

91 96 80 31 38 20 20 24 19 

Для внесення як добрива 

Площа, з якої 
зібрано врожай         

тис. га 
10787 10497 9489 11530 11263 11335 11974 10588 10333 

Кількість  соломи на 
добрива, тис. т 

10787 10497 9489 11530 11263 11335 11974 10588 10333 

Відсоток на добрива, 
% 

21 28 35 28 38 23 26 29 24 

Для енергетичного використання 

Надлишок соломи, 
тис. т 

нестача нестача нестача 16422 6032 28616 24063 17633 24618 

Відсоток соломи для 
підстилки і 

удобрення, % 
100 100 100 59 74 43 46 53 43 

Відсоток соломи на 
енергетичні цілі, % 

нестача нестача нестача 41 26 57 54 47 57 

Як видно з табл. 2.3, у період 1990–2000 рр., згідно з прийнятими 

припущеннями, відчувалася нестача соломи для сільськогосподарського 

використання, що пояснюється великою кількістю ВРХ. Починаючи з 2005 р., 

внаслідок значного скорочення поголів’я ВРХ, утворюється надлишок соломи, який 

доцільно використати для енергетичних потреб. 



47 

2.2.2.4. Аналіз даних за напрямками використання соломи. Як свідчать 

звітні дані Національної академії аграрних наук (НААН) щодо виробництва і 

використання соломи в установах і господарствах [9], надлишок соломи за 2007–

2009 рр. становив більше 50% від доступної кількості (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Виробництво і використання соломи в господарствах НААН 

Найменування 
Роки 

2007 2008 2009 

Виробництво соломи, тис. т 420,0 675,0 524,0 

Використання на корм і підстилку, тис. т 86,0 85,0 84,0 

Використання як органічного добрива, тис. т 126,0 203,0 157,0 

Надлишок, тис. т 208,0 387,0 283,0 

Коефіцієнт енергетичного використання, Кен 0,49 0,57 0,54 

У Програмі організації виробництва та використання місцевих поновлюваних 

видів палива в Сумській області на 2009–2015 роки наведено прогноз використання 

соломи по кожному району. У табл. 2.5 наведено узагальнені дані в цілому по 

області [104]. 

Таблиця 2.5 

*Прогноз використання соломи в Сумській області 

Найменування 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Виробництво соломи, 
тис. т 

860,5 880,3 910,5 921,2 943,4 966,0 989,2 

Використання на корм 
і підстилку, тис. т 

289,0 303,4 318,6 334,5 351,3 368,8 387,3 

Надлишок, тис. т 571,5 576,8 581,9 586,7 592,1 597,2 601,9 

Коефіцієнт 
енергетичного 
використання, Кен 

0,66 0,65 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 

* Прогноз було виконано у 2008 р. 

Як видно з табл. 2.5, передбачуваний надлишок соломи у Сумській області 

буде становити більше 60% від виробленої. І навіть у північній частині 
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Житомирської області є достатня кількість надлишкової соломи, а коефіцієнт 

енергетичного використання становить Кен = 0,31 [88]. На рис. 2.7 показано 

динаміку зміни Кен соломи пшениці, ячменю та жита.  
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Україні(розрахунок)

 
Рис. 2.7. Динаміка зміни та прогноз Кен соломи пшениці, ячменю та жита 

Таким чином, на основі аналізу наукових  та статистичних даних як в цілому 

по Україні, так і в окремих регіонах встановлено: 

1. В Україні після використання соломи за сільськогосподарським 

призначенням залишається значний надлишок соломи, яка може бути використана 

за енергетичним призначенням. 

2. Коефіцієнт енергетичного використання соломи Кен залежить від поголів’я 

худоби та удобреної площі і тому змінюється за роками. 

3. Після 2008 р. для соломи пшениці, ячменю і жита в цілому по Україні 

розрахункове значення Кен ≥  0,5. 

4. Солома ріпаку, сої, стебла кукурудзи, соняшнику і лушпиння соняшнику не 

використовуються для підстилки тваринам, тому можуть бути використані в 

енергетичних цілях в повному обсязі, тобто для цих культур Кен≈1,0. 
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Для врахування втрат, які виникають під час збирання урожаю і 

транспортування соломи, введемо коефіцієнт втрат Квтр. Значення Квтр прийняті на 

основі даних з джерел [9, 62, 65, 85, 86] та власних оцінок автора. В табл. 2.6 

наведено значення цих коефіцієнтів.  

Таблиця 2.6  

Коефіцієнти відходів, втрат та енергетичного використання 

Назва культури 
і відходів 

Квід [62] Квтр. Кен. 

Солома жита 1,6−2,2 0,1 0,5 

Солома пшениці 1,4−2,0 0,1 0,5 

Солома ячменю 1,1−1,5 0,1 0,5 

Солома вівса 1,2−1,6 0,1 0,4 

Солома проса 1,7−3,8 0,1 0,5 

Солома гречки 1,7−2,6 0,1 0,8 

Солома гороху 1,3−2,2 0,15 0,5 

Солома рису 1,1 0,1 1,0 

Солома ріпаку 1,8−2,5 0,1 1,0 

Солома сої 1,2−2,3 0,1 1,0 

Стебла кукурудзи 1,7−3,0 0,25 1,0 

Стебла соняшнику 2,0−2,5 0,3 1,0 

Лушпиння соняшнику 0,18−0,25 0,05 1,0 

2.2.3. Розрахунок енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів. 

Кількість соломи і рослинних відходів (Всол), які можуть бути використані для 

виробництва енергії, пропонується визначати за рівнянням: 

 

сол зер від втр енВ = В К (1 К )К−⋅ , т,    (2.4) 

 

де зерВ  − валовий збір зерна, т (таблиця додатку А.1). 

 Результати розрахунків енВ  для кожної культури наведено в табл. 2.7. Як 

свідчать розрахунки, сумарна кількість соломи і рослинних відходів, доступних для 

виробництва енергії, починаючи з 2008 року становить більше 50 млн. т щорічно. 
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Таблиця 2.7 

Кількість соломи і рослинних відходів, доступних для виробництва енергії, тис. т 

№ 
Назва культури 

і відходів 

Роки  

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Солома пшениці 19682 12229 8581 14389 10662 17589 15414 13395 15988 

2 Солома ячменю 5495 6398 4637 5913 4327 7763 7668 5635 6050 

3 Солома жита 1105,2 1081,7 893,2 958,2 513,8 926,8 849,5 424,7 546,6 

4 Солома ріпаку 211 72 237 461 1697 4654 3035 2381 2364,9 

5 Солома сої 116,2 25,2 75,3 716,8 845,5 951,0 1220,8 1965,9 2365,2 

6 
Стебла 
кукурудзи 

5862 4579 5137 8599 9108 13478 12190 14254 17238 

7 
Стебла 
соняшнику 

3833 4424 5397 7280 6516 9822 9577 10891 12639 

8 
Лушпиння 
соняшнику 

440 489 591 805 714 1116 1088 1158 1487 

9 Солома проса 270,7 211,9 362,4 119,0 77,4 177,7 114,8 96,4 226,8 

10 Солома гречки 635,2 568,8 768,2 470,7 371,0 389,7 316,4 230,4 481,6 

11 Солома рису 116,5 79,3 88,8 92,1 106,9 99,8 141,5 146,5 156,7 

12 Солома гороху 1846,0 1074,1 432,3 492,4 256,5 353,2 412,5 323,2 263,7 

13 Солома вівса 609,8 627,0 267,3 447,0 309,6 496,4 413,0 276,1 308,9 

 Всього: 40223 31859 24468 40743 35505 57817 52441 51177 60116 

Енергетичний потенціал соломи або рослинних відходів (Псол) визначаємо за 

рівнянням: 

,   т н.е.,р
сол зер від втр ен нП = В К (1 К )К Q−⋅ ⋅   (2.5) 

 

де р
нQ  − нижча теплота згоряння робочого палива, т н.е./т.  

Оскільки теплота згоряння робочого палива залежить від його вологості, 

значення р
нQ  приймались для соломи з вологістю, яка була на час збирання урожаю 

за даними [73, 76, 87]. Результати розрахунків солП  наведено в табл. 2.8.  

Методику розрахунку кількості соломи і рослинних відходів було розроблено 

на основі статистичних даних за період 1990–2011 рр. і опубліковано у 2012 р. [84]. 

На цей час є статистичні дані за 2012–2015 рр. За цими даними визначимо кількість 
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соломи і рослинних відходів, доступних для енергетичного використання і їхній 

енергетичний потенціал за формулами 2.4 і 2.5.  

Таблиця 2.8  

Енергетичний потенціал соломи і рослинних відходів, тис. т н.е. 

№ 
Назва культури 

і відходів 

Роки  

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Солома пшениці 8070 5016 3520 5902 4374 7215 6323 5495 6555 

2 Солома ячменю 2088 2432 1763 2248 1645 2950 2914 2142 2299 

3 Солома жита 408 399 329 353 189 342 313 156 202 

4 Солома ріпаку 77 27 87 169 620 1700 1109 870 865 

5 Солома сої 44 10 29 272 321 361 464 747 899 

6 
Стебла 
кукурудзи 

1917 1497 1679 2811 2977 4406 3985 6560 5637 

7 
Стебла 
соняшнику 

1253 1446 1764 2329 2130 3211 3130 3560 4133 

8 
Лушпиння 
соняшнику 

165 183 221 302 268 419 408 435 558 

9 Солома проса 81 64 109 36 23 53 34 29 68 

10 Солома гречки 190 170 230 141 111 117 94 72 144 

11 Солома рису 35 24 27 27 32 30 43 44 47 

12 Солома гороху 553 322 130 148 77 106 123 97 79 

13 Солома вівса 235 241 103 172 119 191 159 106 119 

 Всього: 15116 11830 9989 14910 12888 21101 19102 18413 21605 

Як свідчить попередній аналіз, кількість соломи і рослинних відходів пшениці, 

ячменю, сої, ріпаку, кукурудзи та соняшнику становить приблизно 95% від загальної 

(табл. А.1). Таким чином розрахунок кількості та  енергетичного потенціалу соломи 

і рослинних відходів за 2012–2015 рр. виконаємо для зазначених культур (табл. 2.9). 

 Як видно з табл. 2.7, сумарна кількість стебел кукурудзи і соняшнику у 1,5 

рази більша ніж соломи пшениці та ячменю. Таким чином, стебла кукурудзи і 

соняшнику є значною базою біомаси, яка на цей час мало використовується в 

Україні для виробництва енергії.  
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Таблиця 2.9 

Кількість соломи і рослинних відходів та їх енергетичний  
потенціал за період 2012–2015 рр. 

Роки 
Кількість соломи, тис.т / Енергетичний потенціал, тис. т н.е 

Пшениця Ячмінь Ріпак Соя 
Стебла 

кукурудзи 
Стебла 

соняшнику 
Лушпиння 
соняшнику 

Всього 

2012 
12236 
5016 

4649 
1767 

1953 
703 

2820 
1072 

24609 
8047 

12454 
4072 

1510 
566 

60231 
21243 

2013 
15666 
6423 

4933 
1874 

3810 
1371 

3245 
1233 

34182 
11177 

15806 
5108 

1989 
746 

79631 
27932 

2014 
15674 
6426 

5559 
2112 

3562 
1282 

4529 
1721 

31684 
10361 

14246 
4658 

1824 
684 

77078 
27520 

2015 
17521 
7184 

5102 
1939 

2814 
1013 

4598 
1747 

24217 
7919 

17847 
5836 

1980 
742 

74079 
26380 

На рис. 2.8 наведено динаміку зміни енергетичного потенціалу соломи і 

рослинних відходів. Як видно з рисунка, найбільший потенціал був у 2013, 2014 

роках і становив понад 27 млн. т н.е.   

 

Рис. 2.8. Динаміка зміни енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів 

2.3. Оцінка потенціалу спеціальних енергетичних культур 

Енергетичними культурами називаються окремі види деревини та рослин, які 

спеціально вирощуються для виробництва твердого палива. Їх можна поділити на 

три окремі групи: 
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− швидкоростучі дерева (тополя, кущова верба); 

 − багаторічні трави (міскантус, шавнат); 

 − однорічні трави (сорго, тритикале). 

 Енергетичними рослинами можна також вважати традиційні 

сільськогосподарські культури у випадку їх вирощування для виробництва 

біодизелю (ріпак, соняшник), біоетанолу (кукурудза, пшениця) та біогазу 

(кукурудза) [2]. 

Вирощування дерев та кущів, що швидко ростуть, визначається поняттям 

енергетичних лісів. Воно почалося зі спроби використання деградованих ґрунтів і 

ґрунтів, виведених із сільськогосподарського користування. У Європі часто 

використовують тополю і кущову вербу. Обидва види деревини характеризуються в 

декілька разів більшим приростом маси порівняно з приростом маси природних 

лісів. 

Плантації тополі закладають на ґрунтах з рН 5,0...7,5 з відповідним балансом 

води та добрив, при цьому сума опадів під час вегетації має бути не меншою від 

300...350 мм. Життєвий цикл плантацій тополі становить 6–8 років. При вирубці 

товщина дерев становить близько 80 мм, а висота сягає 18–20 м. 

Теплота згоряння тополі в період збирання при вологості 45−55% становить 

9–10 МДж/кг. Якщо прийняти середній щорічний врожай за 25 т сирої маси при 

вологості 50%, то виробництво енергії нетто (за вирахуванням витрат на заготівлю, 

сушіння та подрібнення) становитиме близько 220 ГДж/га у рік [69]. Крім тополі, 

енергетичною деревиною слід вважати і вільху, яка традиційно росте в Україні і має 

приблизно таку ж врожайність і теплоту згоряння, як і тополя.  

Для вирощування кущової верби прийнятні ґрунти з рН 5,5–6,5, а щорічні 

опади мають становити близько 600 мм. Верба вважається рослиною, придатною 

для очищення ґрунтів від важких металів, радіонуклідів та токсичних сполук через 

їх поглинання під час росту. Життєвий цикл верби становить 20–25 років. Верба 

збирається кожні 3–5 років з листопада по квітень при вологості приблизно 50%. 

Якщо за середньорічний врожай вважати 12 т сирої маси, то енергія нетто 

становитиме близько 160 ГДж/га за рік [69]. 
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Серед багаторічних трав найбільше поширення мають міскантус, шавнат і 

козлятник. Міскантус характеризується міцною, добре розвиненою кореневою 

системою, що сягає на 2,5 м вглиб ґрунту. Це дає змогу вирощувати його на 

середньощільних ґрунтах з низьким рівнем ґрунтових вод. Плантації міскантусу як 

рекультиваційної культури без підживлення можуть закладатися на територіях, 

забруднених важкими металами. Збирання міскантуса проводять в лютому-березні. 

В цей час вологість міскантуса становить 15–23%. Потенційна кількість енергії 

нетто міскантуса, шавнату та козлятника становить 160–170 ГДж/га [69]. 

Поряд з міскантусом починають вирощувати нові та малопоширені культури, 

зокрема, шавнат, сильфій, сорго багаторічне, козлятник. Ці культури мають ряд 

переваг. He поступаючись за енергетичною цінністю міскантусу, вербі та тополі, які 

розмножуються вегетативно (один гектар материнської плантації забезпечує 4–5 га 

посадковим матеріалом), нові енергетичні культури мають насіннєве розмноження 

(1 га плантації забезпечує насінням до 200 га посіву) і значно простішу та 

економічно вигіднішу технологію вирощування. 

Однорічні трави характеризуються значними витратами енергії на 

вирощування – приблизно 30 ГДж/га, а також високою вартістю посівного 

матеріалу. Тому для виробництва твердого біопалива однорічні трави 

використовуються в обмеженому обсязі.  

Кінцевою метою вирощування енергетичних культур є виробництво твердого 

палива. Крім того, енергетичні культури використовуються: 

− для очищення стічних вод і радіоактивно-забруднених ґрунтів; 

− для створення лісозахисних смуг, які запобігають ерозії ґрунтів; 

− для побудови акустичних екранів уздовж автострад тощо. 

Енергетичні рослини доцільно вирощувати лише на малопродуктивних, 

деградованих, техногенно забруднених, порушених та заболочених землях. До 

деградованих належать землі, зайняті зсувами, кам’янистими місцями, ярами. До 

малопродуктивних − змита рілля та орні землі на схилах більше 7°. 

В таблиці 2.10 наведено інформацію Державного агентства земельних ресурсів 

України щодо кількості таких земель станом на 01.01.2011 р. *  
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Таблиця 2.10 

Землі для вирощування енергетичних культур 

№  
Адміністративно-територіальна 

одиниця 

непридатні для сільськогосподарського виробництва 
відкриті 

заболочені   
землі,               
тис. га 

деградо-
вані 

землі,           
тис. га 

малопрод
уктивні      
землі, 
тис. га 

техногенно 
забруднені 

землі,              
тис. га 

порушені 
землі,             
тис. га 

всього, 
тис. га 

1 АР Крим 0,2 8,9 0,0 3,4 12,5 5,1 

2 Вінницька 0,1 5,5  0,0 0,7 6,3 28,9    

3 Волинська 0,9 17,3 0,0 5,8 24,0 116,7 

4 Дніпропетровська 3,8 27,1 0,0 30,1 61,0 26,1 

5 Донецька 205,8 4,4 0,0 25,0 235,1 10,2 

6 Житомирська 6,8 32,8 7,8 5,1 52,6 101,0 

7 Закарпатська 14,2 68,5 0,0 0,8 83,5 0,8 

8 Запорізька 27,8 27,0 0,0 2,0 56,9 7,1 

9 Івано-Франківська 13,1 22,4 0,0 1,2 36,7 2,7 

10 Київська 0,2 8,0 0,0 2,8 11,1 49,8 

11 Кіровоградська 1,2 14,3 0,0 4,1 19,7 10,7 

12 Луганська 1,8 12,5 1,1 10,7 26,1 16, 4 

13 Львівська 1,6 12,1 0,0 11,7 25,2 9,4 

14 Миколаївська 223,6 45,6 0,0 3,0 272,2 21,0 

15 Одеська 43,4 58,3 0,0 2,4 104,1 72,2 

16 Полтавська  0,9 39,8 0,0 6,5 47,2 85,4 

17 Рівненська 0,9 4,2 2,4 2,2 9,7 105,0 

18 Сумська 46,8 21,2 0,0 2,7 70,8 63,0 

19 Тернопільська 3,4 21,9 0,0 2,1 27,4 5,5 

20 Харківська 1,6 8,2 0,0 1,8 11,6 30,8 

21 Херсонська 4,8 115,0 0,0 1,2 121,0 29,8 

22 Хмельницька 7,8 63,7 0,0 2,8 74,2 20,2 

23 Черкаська 7,0 16,8 0,0 3,5 26,7 30,5 

24 Чернівецька 2,8 27,2 0,0   0,4 30,5 1,2 

25 Чернігівська 4,3 11,0 0,1 3,1 18,5 130,3 

26 Україна  625,3 693,4 11,3 135,2 1465,2 979,8 

*Лист № 19402/21/11–1 від 14.12.2011 р. 
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Таким чином, оцінку вірогідного потенціалу енергетичних культур виконуємо, 

виходячи з природно-кліматичних особливостей різних регіонів та наявності земель, 

непридатних для сільськогосподарського виробництва [91]. 

Україна має три природно-кліматичні зони (Степ, Лісостеп, Полісся та 

Карпати), тому, зважаючи на рекомендації ґрунтознавців, вважатимемо, що на 

заболочених землях всіх зон буде вирощуватися верба. Приймемо для Степової 

зони, що половину непридатних земель буде засаджено міскантусом, другу 

половину – козлятником. Відповідно для Лісостепу, 50% непридатної землі буде 

засаджено тополею та вільхою, 50% − шавнатом та козлятником. Для Полісся та 

Карпат 75% непридатної землі буде засаджено тополею та вільхою, а 25% – 

міскантусом. 

Вважатимемо також, що материнські плантації для розмноження енергетичних 

культур будуть закладатися на сільськогосподарських угіддях. Відповідно, для 

кожної області розраховано площу плантацій для окремих енергетичних культур і їх 

вірогідний енергетичний потенціал. Результати розрахунків наведено в табл. 2.11. 

Як видно з табл. 2.11, вірогідний теоретичний потенціал енергетичних культур, які 

можуть вирощуватися на землях, непридатних для сільськогосподарського 

виробництва і заболочених землях, становить близько 10 млн. т н.е. щорічно. 

Найбільший вірогідний потенціал енергетичних культур (42% від загального по 

Україні) може бути досягнутий у Степовій зоні.                                               . 
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Таблиця 2.11 
Вірогідний теоретичний потенціал спеціальних енергетичних культур України 

 
Адміністративно-

територіальна одиниця 

Площа плантацій, тис. га Енергетичний потенціал, ТДж Кількість, 
тис. т н.е. міскантус козлятник верба міскантус козлятник верба всього 

С
те

по
ва

 з
он

а 

АР Крим 6,25 6,25 5,1 1000 917 816 2733 65,2 

Одеська 52,0 52,1 72,2 8320 7643 11552 27515 657,4 

Миколаївська  136,1 136,1 21,0 21776 19966 3360 45102 1077,5 

Херсонська 60,5 60,5 29,8 9680 8875 4768 23323 557,2 

Запорізька 28,5 28,4 7,1 4560 4166 1136 9862 235,6 

Донецька 117,6 117,6 10,2 18816 17252 1632 37700 900,7 

Луганська 13,0 13,0 16,4 2080 1907 2624 6611 157,2 

Кіровоградська 9,8 9,8 10,7 1568 1438 1712 4718 112,7 

Дніпропетровська 30,5 30,5 26,1 4880 4474 4176 13530 323,3 

Всього по Степовій зоні 4087,5 

Зо
на

 Л
іс

ос
те

пу
 

 
тополя та 

 вільха 
шавнат та 
козлятник 

верба 
тополя та 

вільха 
шавнат та 
козлятник 

верба всього  

Черкаська  13,4 13,4 30,5 2948 2010 4880 9838 235,1 

Полтавська  23,6 23,6 85,4 5192 3540 13664 22396 535,1 

Харківська 5,8 5,8 30,8 1276 870 4928 7074 169,0 

Сумська 35,4 35,4 63,0 7788 5310 10080 23178 553,7 

Київська 5,5 5,6 49,8 1210 840 7968 10018 239,3 

Вінницька 3,2 3,1 28,9 704 465 4624 5793 138,4 

Хмельницька 37,1 37,1 20,2 8162 5565 3232 16959 405,2 

Тернопільська  13,7 13,7 5,5 3014 2055 880 5949 142,1 

Всього по Лісостепу 2417,8 
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Продовження таблиці 2.11 
 

Зо
на

 П
ол

іс
ся

 т
а 

К
ар

па
т 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

Площа плантацій, тис. га Енергетичний потенціал, ТДж 
Кількість, 
тис. т н.е. тополя та 

вільха 
міскантус верба 

тополя та 
вільха 

міскантус верба всього 

Закарпатська 62,6 20,9 0,8 13772 3344 128 17244 411,9 

Волинська 18 6 116,7 3960 960 18672 23592 563,6 

Львівська 18,9 6,3 9,4 4158 1008 1504 6670 159,3 

Ів.-Франківська  27,5 9,2 2,7 6050 1472 432 7954 190,1 

Чернівецька  22,9 7,6 1,2 5038 1216 192 6446 154,0 

Житомирська 39,5 13,1 101,0 8690 2096 16160 26946 641,6 

Чернігівська  13,8 4,7 130,3 3036 752 20848 24636 588,7 

Рівненська  7,3 2,4 105,0 1606 384 16800 18790 448,9 

Всього по зоні Полісся та Карпат 3160,5 

УКРАЇНА 1465,2 979,8    404577 9665,8 
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2.4. Висновки до розділу 

 

 1. Уточнено метод оцінювання енергетичного потенціалу відходів деревини 

шляхом врахування відходів лісозаготівлі та експорту деревини, що дало змогу 

виконати розрахунки досягнутого потенціалу за період 1990–2015 рр. Згідно з цією 

оцінкою енергетичний потенціал відходів деревини становив 1,64–3,65 млн. т н.е. за 

рік. 

 2. Уточнено науково-практичний метод оцінки кількості соломи і рослинних 

відходів, доступних для енергетичного використання. На підставі практичних даних 

доведено, що коефіцієнти відходів зернових культур залежать від урожайності. Зі 

збільшенням урожайності кількість відходів зменшується, що пояснюється більшою 

масою зерна порівняно з масою стебел. Таким чином, спростовано уявлення про 

сталість коефіцієнтів відходів зернових культур. 

 3. Встановлено, що, починаючи з 2007 р., спостерігається тенденція 

зменшення загальної кількості соломи гречки, вівса, гороху, проса, рису і жита до 

рівня менше 3% від усіх рослинних відходів, що міститься в межах похибки 

розрахунків. Таким чином, для розрахунків кількості  соломи і рослинних відходів в 

цілому з достатньою точністю можуть бути використані статистичні дані щодо 

основних культур: пшениці, ячменю, ріпаку, сої, кукурудзі, соняшнику. 

4. На основі уточненого методу вперше виконано оцінку енергетичного 

потенціалу основних видів рослинних відходів за період 1990–2015 рр. 

 Енергетичний потенціал соломи і рослинних відходів змінювався в межах 

10,0–27,9 млн. т н.е. за рік, тобто середній енергетичний потенціал соломи і 

рослинних відходів майже у 8 разів більший, ніж відходів деревини. 

 Суттєве коливання енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів, як 

щодо окремих культур, так і в цілому, пояснюється, передусім, впливом погодно-

кліматичних умов на урожайність сільськогосподарських культур, а також зміною 

структури посівних площ. Це коливання необхідно враховувати при плануванні 

сталого розвитку різних технологій енергетичного перетворення біомаси, зокрема 

часткової газифікації.  
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 5. Виконано оцінку вірогідного потенціалу спеціальних енергетичних культур, 

які доцільно вирощувати на землях, непридатних для сільськогосподарського 

виробництва і на відкритих заболочених землях. Шляхом вирощування спеціальних 

енергетичних культур на цих землях  можна виробляти до 10 млн. т н.е. біопалива 

щорічно. 

6. Для переробки за технологією часткової газифікації найбільш придатними є 

такі види біопалива: тріски деревні, пелети деревні; рослинні відходи – лушпиння 

соняшнику, подрібнені стебла соняшнику, пелети з соломи, зокрема ті, що 

характеризуються підвищеним вмістом легкоплавкої золи, пряме спалювання яких є 

проблематичним. Загальна кількість деревного біопалива, доступного для 

газифікації становить 200–500 тис. м3 щільн./рік, соломи і рослинних відходів 1,5–

2,8 млн. т/рік. 

Публікації автора за матеріалами розділу 2 – [10, 78, 83, 84, 91, 104, 123]. 
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РОЗДІЛ 3 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТКОВОЇ ТА ПОВНОЇ 

ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ В  РЕАКТОРАХ ЩІЛЬНОГО ШАРУ ПАЛИВА 

 

3.1. Аналіз напрямків енерготехнологічного перетворення біомаси 

 

Розглянемо блок-схему енерготехнологічного перетворення біомаси  

(рис. 3.1). 

Перша стадія когенераційного процесу – часткова газифікація (окиснювальний 

піроліз) реалізується наступним чином. Подрібнене або гранульоване біопаливо 

надходить в газогенераторну установку, де під дією повітряного дуття відбувається 

його часткова газифікація. Продуктами часткової газифікації є піролізний газ і 

біовугілля, відходом – конденсат.  

 

Рис. 3.1. Блок-схема енерготехнологічного перетворення біомаси 
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Піролізний газ від одного або декількох реакторів надходить у газгольдер, в 

якому відбувається усереднення його складу. З газгольдера газ надходить на 

спалювання у пальники котла. Таким чином, відбувається генерація теплової енергії. 

Для виробництва електричної енергії у генераторах на основі двигунів внутрішнього 

згоряння (ДВЗ) піролізний газ необхідно очищати від леткої смоли та пилу або в 

самому реакторі установки, або в додатковій системі очистки.  

Біовугілля може використовуватися за різними напрямками, в тому числі як 

самостійний енергетичний продукт у вигляді брикетів, гранул чи паливного пилу. 

Технологічні процеси брикетування, грануляції і розмелювання вугілля достатньо 

відпрацьовані і використовуються в промисловості. Велика кількість деревного 

вугілля використовується у металургії, для виробництва феросплавів, електродів, 

карбюризаторів та інших продуктів.   

Результати останніх досліджень, виконаних за межами України, вказують і на 

інші, не менш важливі, а, можливо, навіть і більш важливі напрямки використання 

біовугілля, а саме: 

– внесення біовугілля в ґрунт для поліпшення його структури і підвищення 

врожайності рослин; 

– вилучення через біомасу з атмосфери СО2 і депонування його у вигляді 

біовугілля в землі (секвестрування СО2); 

– використання біовугілля як адсорбента. 

Для сфер неенергетичного використання біовугілля повинно мати високі 

сорбційні характеристики, які набуваються внаслідок активування. Технологія 

часткової газифікації біомаси дає змогу, за певних умов, виробляти як звичайне, так 

і активоване біовугілля.     

Друга стадія процесу – повна газифікація. Якщо необхідно виробити лише 

один продукт – газоподібне паливо – тоді після завершення стадії часткової 

газифікації біомаси процес продовжують далі до повної газифікації утвореного 

біовугілля. 

Зважаючи на меншу калорійність генераторного газу, його доцільно 

направляти у газгольдер для змішування з піролізним і подальшого використання 
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сумішевого газу. При цьому теплота згоряння сумішевого газу зменшиться 

порівняно з піролізним, але поліпшується його якість, тому що в генераторному газі 

з біовугілля відсутні смоли. Відходами стадії повної газифікації є конденсат і зола.  

Конденсат містить ряд шкідливих речовин, тому він надходить на автономні 

або централізовані очисні споруди для мікробіологічної очистки.   

 

3.2. Задачі і мета експериментальних досліджень 

 

Мета експериментальних досліджень полягає у встановленні основних 

закономірностей часткової газифікації твердої біомаси в горючий газ і біовугілля в 

реакторах щільного шару палива з рухомою зоною газифікації в умовах, які 

відповідають реально можливим технологічним режимам її термічної конверсії. 

 При плануванні експериментів ставилися такі задачі: 

– забезпечення мінімальних величин випадкових помилок і виключення 

грубих помилок; 

– збереження стабільності властивостей зразків біомаси; 

– забезпечення мінімальних відхилень параметрів, які характеризують умови 

проведення експериментів (вологість, тиск, температура в лабораторії). 

За результатами аналізу літературних даних можна зробити висновок, що 

основною характеристикою процесів регульованого термічного розпаду біомаси є 

вихід і склад продуктів її термічної конверсії. Тому функцією мети в планових 

експериментах був вибраний вихід і склад продуктів конверсії (твердих, рідких, 

газоподібних). Основними чинниками варіації, або режимними параметрами, які 

визначають вихід і склад продуктів, було визначено вид і розмір фракції біопалива, 

вологість, насипна щільність, питомі витрати повітря дуття, діапазон температур 

нагрівання. При виконанні досліджень використовувались типові представники 

основних видів біомаси: деревини, рослинних відходів, енергетичних рослин. Число 

дослідів при фіксованих параметрах було від 3 до 5 в залежності від наявності 

даного виду біопалива. 
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3.2.1. Обґрунтування розміру фракції палива. Реакції газогенераторного 

процесу в основному гетерогенні, тобто відбуваються на поверхні палива. При 

зменшенні розміру частинок палива процес газифікації відбувається швидше 

внаслідок збільшення реакційної здатності (поверхні контакту палива з газами). 

Роль розмірів частинок палива можна простежити за критерієм Ві, який поряд 

з критерієм Фур’є визначає теплообмін у нестаціонарному тепловому потоці: 

і

α d
В = = (α / λ) / (1 / d)

λ

⋅
, 

де α – сумарний коефіцієнт тепловіддачі від газів до палива; d – діаметр частинки 

палива; λ – коефіцієнт теплопровідності частинок палива. 

Як відомо з теорії теплопередачі, чисельник становить «внутрішній» тепловий 

опір частинок палива, знаменник – «зовнішній» тепловий опір у просторі між 

частинками палива. Таким чином, критерій Ві – це відношення «внутрішнього» 

опору до «зовнішнього». Для малих частинок критерій Ві незначний, а зі 

збільшенням розміру частинок він збільшується. При значеннях Ві≤0,25 тепловим 

опором частинок можна знехтувати. Оскільки коефіцієнт λ приблизно сталий, а 

коефіцієнт α змінюється незначною мірою, то в критерії Ві визначальним фактором 

буде розмір частинок палива, тобто чим менший розмір частинки, тим інтенсивніше 

відбувається теплообмін. Позитивний вплив збільшення «зовнішньої» поверхні 

палива підтверджено дослідами різних вчених. Досліди Канторова М. В. [24] 

свідчать про покращення складу газу зі зменшенням розмірів частинок палива, що 

відбувається внаслідок вторинних реакцій; при збільшенні зовнішньої поверхні 

швидше витрачається кисень, а кількість СО, що згоряє в міжчастковому просторі 

зменшується, що призводить до збільшення СО в газі. При газифікації і згорянні 

частинка палива має бути якомога меншою, але зі зменшенням розміру частинок 

палива збільшується гідравлічний опір шару палива, зростає винос часток з 

димовими газами. 

Експериментально встановлено, що значне збільшення гідравлічного опору 

дає шар палива, який складається з частинок, діаметр яких менший від 5 мм. Тому 

нижню межу розмірів частинок палива доцільно мати більшою, ніж 5 мм. Верхня 
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межа розмірів частинок вибирається такою, щоб паливо за своїм ситовим складом 

було якомога більш однорідним. Практично доцільною межею вважається 

подвоєний нижній розмір частинок палива.  

Газопроникність шару палива в газогенераторі визначається початковим 

розподіленням газових потоків при вході в реакційну зону шару палива. Деякий 

вплив на розподілення дуття по перерізу шахти спричиняють також стінки 

газогенератора внаслідок підвищення порозності та зниження температури палива 

біля стінок. Підвищена порозність пристінкових шарів призводить до збільшення 

швидкостей газів на цих ділянках. При врахуванні впливу цього чинника велике 

значення має відношення діаметра газогенератора до розміру частинок палива, яке 

рекомендується більшим ніж у 10–20 разів [24, 92]. Тому при підборі видів біомаси і 

подрібненні її на частинки переважно дотримувалися зазначеної рекомендації.  

3.2.2. Методика визначення технічних характеристик біопалива. За 

літературними даними [39, 40] експериментальні дослідження часткової газифікації 

біомаси було виконано для обмеженої номенклатури палив (шкаралупа волоського 

горіха, лушпиння соняшнику, тріски, пелети деревні). Тому була поставлена задача 

дослідити газифікацію найбільш поширених видів біомаси. Зважаючи на це було 

заготовлено таке біопаливо: деревина (кубики соснові і березові, пелети, стружка); 

рослинні відходи (пелети з соломи, лушпиння гречки, стебла кукурудзи і 

соняшнику); енергетичні рослини (зрізки і тріски верби). Технічні характеристики 

зазначених палив визначали у такій послідовності.  

Насипну щільність визначали згідно з ГОСТ 32987–2014 (EN 15103:2009). 

Суть методу полягає у наступному. Циліндричну ємність внутрішнім об’ємом 5 л 

заповнювали біопаливом і зважували. Насипну щільність визначали, виходячи з 

маси нетто і об’єму циліндра.  

Вміст вологи палива визначали згідно з ГОСТ 32975.2-2014 (EN 14774-

2:2009). Для цього наважку палива сушили в сушильній шафі за температури 

105±2 °С до сталої маси. Вміст вологи палива визначали за втратою маси.  

Вміст золи палива визначали згідно з ГОСТ 54185-2010 (EN 14775:2009). За 

цим методом наважку палива спалювали у муфельній печі, розігрітій до 
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температури 550±10 °С, і витримували при цій температурі до сталої маси. Вміст 

золи визначали за масою залишку. Обладнання, яке використовувалося для 

проведення вимірювань, наведене в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Обладнання для інструментальних вимірювань 

Показник Обладнання 

Насипна щільність  
Ваги електронні цифрові QILIVE, Q 5635.  

Діапазон 0-5000 г; дискретність ± 1 г 

Вміст вологи  

Шафа сушильна ШСУ-М, tmax= 130 0С 

Ваги лабораторні цифрові НЕ-100. Діапазон 0-100 г; 

дискретність ± 0,01 г 

Вміст золи  

Піч муфельна ПМ-8. Діапазон 100-900 0С 

Ваги лабораторні цифрові НЕ-100. Діапазон 0-100 г; 

дискретність ± 0,01 г 

Відносну випадкову похибку опосередкованих вимірів насипної щільності, 

вологості і зольності визначали за розподілом Стьюдента [124, 125]. Результати 

оцінки наведено у додатку Б.   

В табл. 3.2 наведено технічні характеристики дослідженого біопалива. 

3.2.3. Методика визначення режимних параметрів газифікації, маси 

продуктів та складу газу. Об’ємні витрати повітря дуття визначали за перепадом 

тиску на діафрагмі, яка була встановлена відповідно до діючих рекомендацій. 

Вимірювання перепаду тиску виконували U-подібним водяним манометром. 

Тарування водяного манометра виконували за допомогою роторного газового 

лічильника G6PЛ. Проміжок часу при таруванні визначали за допомогою 

секундоміра СДСпр-1.2-000. Питому витрату дуття визначали як відношення 

об’ємної витрати до площі перерізу реактора. Оцінку похибки вимірювання витрат 

повітря дуття наведено в додатку Б.  
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Таблиця 3.2 

Види та характеристики біопалива 

№ 
п/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 

Температуру визначали термоелектричним методом за показами термопар 

типу ХА. Термопари приєднувалися до пристрою контролю і регулювання 

температури РТ-0102 на 8 каналів вимірювання з цифровою індикацією. Діапазон 

вимірювання від мінус 50 до 1250 °С. Гранична відносна похибка комплекту 

термопар і приладу становить ± 2%. Відповідно до рекомендацій [125] вважали, що 

похибка прямого одноразового вимірювання температури дорівнює похибці 

комплекту термопар і приладу, тобто 2%.   

Масу біопалива, біовугілля і конденсату визначали на електронних вагах 

OILIVE E 5635 з точністю до ± 1 г. Відносна похибка вимірювання маси: 

біопалива – 0,03–0,05 %; біовугілля – 0,2–12,5 %; конденсату – 0,15–3,3 %.  
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Для проведення аналізу хімічного складу газу проби газу відбирали за 

допомогою пробовідбірника, схему якого зображено на рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2. Схема газового пробовідбірника: 
1 – склянка з насиченим розчином NaCl; 2 – газова бюретка; 3 – крани;                   
4 – гумова трубка. 

Аналізи хімічного складу газу виконували в Центрі колективного користування 

приладами в Інституті газу НАН України на газовому хроматографі Agilent 6890N. 

Аналіз летких газів виконувався на колонці MOLSIV довжиною 15 м. Аналіз 

вуглеводнів – на колонці PLOTO довжиною 15 м. Зразки газу вводилися 

безпосередньо в дозатор хроматографа. Об’єм разової проби газу – 500 мл. Межа 

чутливості хроматографа за компонентами газу – 1 мікролітр. 

Паралельно аналіз газу на вміст СО2 виконували на хімічному газоаналізаторі 

КГА-100. Об’єм бюретки – 100 мл, ціна поділки – 0,05 мл. 

Відносну похибку хімічного аналізу на СО2 визначали за формулою:  

⋅
i

Δy
δ = 100 %

y
, 

де Δy  – ціна поділки, мл; iy  – об’єм газу у бюретці.   

Максимальна розбіжність аналізів газу на вміст СО2 хроматографічним і 

хімічним методами становила 5,4 %.  
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 В таблиці 3.3 наведено перелік обладнання для визначення параметрів 

газифікації.      

 Таблиця 3.3  

Обладнання для визначення параметрів газифікації 

Параметр Обладнання 

Витрати повітря 

дуття 

Манометр водяний U-подібний. 

Р = 100 мм вод.ст.; ціна поділки – 1 мм 

Лічильник роторний газовий G6РЛ. Діапазон вимірювання 0,08-

10,0м3/год. Гранична відносна похибка  ± 2 % 

Секундомір СДСпр-1.2-000. Шкала 0–30 хв.  

Гранична похибка  ± 2 % 

Температура 

Термопари типу ХА 

Прилад РТ-0102 на 8 каналів вимірювання. Діапазон температур: 

мінус 50 °С плюс 1250 °С. Гранична відносна похибка 

комплекту термопар і приладу ± 2 % 

Маса 
Ваги електронні цифрові QILIVE,  

Q 5635. Діапазон 0–5000 г, дискретність  ± 1 г 

Склад газу 
Хроматограф Agilent 6890 N (США) 

Газоаналізатор хімічний КГА-100 

 

3.2.4. Визначення властивостей золи. При повній газифікації біомаси 

утворюється твердий негорючий продукт, або зола. До складу золи входять оксиди: 

кислотні SiO2, TiO2, P2O5; основні CaO, MgO, FeO, K2O; амфотерні Al2O3, Fe2O3 [93].  

Амфотерні оксиди в сполуках, які вміщують переважну кількість основних 

оксидів, поводяться як кислотні, а в кислотних сполуках – як основні. За хімічними 

властивостями зола і жаростійкі матеріали поділяються на кислотні, основні і 

нейтральні. 

До кислотних належить зола, у якої відношення вмісту кислотних оксидів до 

сумарного вмісту основних і амфотерних оксидів, яке називається кислотністю, 

К > 1. До основних належить зола, у якої відношення вмісту основних оксидів до 
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сумарного вмісту кислотних і амфотерних оксидів, яке називається основністю, 

О > 1. Зола, яка не відповідає цим умовам, є нейтральною, Н. 

Для запобігання хімічній взаємодії між різними за властивостями золою  і 

жаростійкими матеріалами, які використовуються для футеровки реакторів, 

необхідно знати хімічний склад золи. 

Хімічний склад золи деревини визначали рентгено-флуорисцентним аналізом 

в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (ІБОНХ) за участю 

автора. Суть методу полягає в аналізі оптичного спектру, який виникає при 

опроміненні досліджуваного матеріалу рентгенівськими променями.  

Використовували прилад-аналізатор EXPERT3L W168U, діапазон вимірів 

масових концентрацій елементів 0,05–99,8%. Відносна похибка аналізів 1–10% в 

залежності від елементів. На аналіз відбиралися такі види деревини: береза, верба, 

сосна, пелети деревні. За результатами аналізу встановлено, що в золі деревини 

переважають основні оксиди. Основність золи визначали за формулою [93]: 

 

2

2 5 2 2 3 2i

CaO + K O
O = >1

P O +Ti O + Fe O + S O
. 

 

За розрахунками основність золи берези становить 2,74–4,65; верби – 5,06–

7,78; сосни – 5,39; пелет деревних 7,8, що значно більше мінімального значення 

основності. Відповідно і матеріал футеровки реакторів теж повинен мати основні 

властивості. Результати аналізів наведено в додатку В. 

  

3.3. Опис експериментальної установки  

 

На основі аналізу відомих технічних рішень щодо установок для 

енерготехнологічного перетворення твердого палива була поставлена задача 

розробки удосконаленої конструкції високотемпературної експериментальної 

установки. Суть вдосконалення полягає в наступному: 

–  розробка способу розпалювання палива; 
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–  розробка способу високотемпературної очистки горючого газу від смоли; 

–  розробка пристрою для виробництва і подачі пари в реактор. 

Удосконалена установка (рис 3.3) складається з вертикального реактора 

шахтного типу, виготовленого з товстостінної титанової труби. Реактор 

теплоізольований базальтовою тканиною БТ-13 та двома шарами базальтового 

утеплювача. 

 

Рис. 3.3. 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. 
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В корпусі реактора радіально до його осі встановлені в гільзах три термопари  

(Т1–Т3) типу ХА. Для контролю температури газу в верхній частині реактора і після 

його охолодження в холодильнику-конденсаторі нижче точки роси водяної пари 

встановлено термопари Т4 і Т5. Запис показань температури здійснювався за 

допомогою комп’ютера.  

В якості повітродувки використовувався пилосос типу «Буран», необхідну 

кількість повітря плавно регулювали засувкою Dy 15, а надлишок викидався в 

атмосферу. Витрати повітря визначали за допомогою дифманометра. 

 Холодильник-конденсатор становить пластикову прозору ємність об’ємом 

20 л, в якій відбувається охолодження горючого газу нижче точки роси водяної пари 

і випадіння конденсату. Холодильник-конденсатор розміщувався надворі. Надійне 

охолодження газу в зимовий період забезпечувалося низькою температурою 

навколишнього повітря. В літній час на холодильник-конденсатор намотувалася 

бавовняна тканина, яка під час експериментів зволожувалася і обдувалася потоком 

повітря від вентилятора. Конденсат зливався через дренажний кран.  Під кришкою 

реактора розміщувався високотемпературний фільтр із скловолокна для очистки 

горючого газу від леткого вуглецю та смол. 

Крім основного реактора з титанової труби, в експериментальній установці 

використовували реактори з кварцового скла діаметром 165 мм і висотою 620 мм та 

з нержавіючої сталі діаметром 47 мм і висотою 820 мм (рис. 3.4). 

Для газифікації біовугілля пароповітряною сумішшю установка була обладнана 

парогенератором, який складався з медичної крапельниці і змійовика. Під дією 

гідростатичного тиску вода зі склянки крапельниці надходила в змійовик, 

розташований під колосниковою решіткою, де внаслідок високої температури 

випаровувалася і змішувалася з повітрям дуття. 
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Рис. 3.4. Експериментальна установка з реакторами 

 

3.4.  Методика проведення експериментів  

 

На першому етапі експериментів необхідно було відпрацювати технологію 

розпалювання палива в реакторі, який розміщувався в приміщенні лабораторії. Як 

свідчать результати попередніх досліджень [54, 55], форма фронту газифікації 

визначається рівномірністю розпалювання палива. В роботах [37, 38] зазначено, що 

буре вугілля розпалювали дровами і електротермічним нагрівом, а біомасу в 

роботах [39, 40] – смолоскипами і електротермічним нагрівом.  

Спроби розпалити біопаливо смолоскипом призвели до задимленості 

лабораторії і тому були відхилені. Електротермічне нагрівання в реакторі малого 

діаметра надто складно здійснити, тому було розроблено і запатентовано [121] 

спосіб розпалювання палива за допомогою розпеченого деревного вугілля. Для 

цього порція вугілля 30…60 г нагрівалася до 500…600 °С в муфельній печі. 
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Послідовність запуску установки була такою: на колосникову решітку 

реактора насипався шар шамотної крихти товщиною ≈ 2,0 см для рівномірного 

розподілу повітря дуття. Попередньо зважене паливо завантажувалося в реактор. На 

паливо встановлювалася сітка з нержавіючої сталі, на яку рівномірним шаром 

висипалося розпечене деревне вугілля. Вмикалася подача повітря в реактор на 

задану величину під колосникову решітку. Реактор закривався кришкою, в якій 

попередньо було встановлено високотемпературний фільтр. Кришка і реактор 

ущільнювалися зволоженим азбестовим шнуром. Внаслідок нагрівання палива 

розпеченим деревним вугіллям виділялися піролізні гази, частина яких реагувала з 

киснем повітря, утворюючи фронт горіння (зону газифікації), яка рухалася назустріч 

потоку повітря. Зустрічний рух зони газифікації досягався завдяки високій 

теплопровідності шару палива. За зоною газифікації залишалося розпечене 

біовугілля. Піролізні гази, які не згоріли в зоні газифікації при обмеженні подачі 

кисню повітря, рухаючись в одному напрямку з азотом повітря, проходять через шар 

розпеченого біовугілля. При цьому основна частина смоли, яка входить до складу 

піролізного газу, під дією високих температур крекінгується на гази, що не 

конденсуються (СО, СО2, Н2, СН4, CmHn). В розпеченому шарі біовугілля 

відбуваються також відновлення СО2 до СО та взаємодія водяної пари з вуглецем і 

можлива низка інших реакцій. Утворена парогазова суміш надходила на 

охолодження в холодильник-конденсатор, а потім на свічку. Після закінчення 

процесу часткової газифікації палива та охолодження реактора відбувалося 

зважування біовугілля і конденсату. 

Газ на аналіз відбирався періодично. Під час проведення експериментів 

контролювалась температура повітря навколишнього середовища, а також 

температура зовнішньої стінки реактора. 
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3.5.  Визначення обмежень щодо параметрів газифікації біопалива 

 

На першому етапі експериментальних досліджень визначали можливість 

газифікації свіжозрубаної деревини, неоднорідного палива низької насипної 

щільності, граничні питомі витрати повітря дуття. 

3.5.1. Визначення граничної вологості палива для газифікації. При 

газифікації деревного і рослинного палива високої вологості кількість водяної пари 

має вирішальне значення, аж до неможливості газифікувати таке паливо. Кількість 

пірогенетичної води, яка утворюється під час термічного розпаду біопалива, 

достатня для перебігу реакцій водяного газу. Таким чином, вся гігроскопічна волога, 

яка входить до складу робочого палива, є баластом. Вона поглинає теплоту при 

своєму нагріванні та випаровуванні і таким чином погіршує процес газифікації. 

У класичних газогенераторах щільного шару для стійкого перебігу процесу 

газифікації рекомендується така вологість палива [20–23]: газогенератори 

оберненого процесу Wr≤20%; газогенератори прямого процесу Wr≤35%. 

Вологість свіжозрубаної деревини становить [92]: хвойних порід Wr = 54–61%; 

м’яких листяних порід Wr = 45–53%; твердих листяних порід Wr = 35–41%. 

Для визначення можливості газифікації вологої свіжозрубаної деревини в 

реакторах з рухомою зоною газифікації було заготовлено тріски з верби кущової в 

період інтенсивного весняного сокоруху з вологістю Wr=47,5%, а також кубики 

берези в період формування листяної крони, Wr=45,0%. 

Розглянемо процес газифікації трісок верби. Вологі тріски завантажувались в 

реактор. Зважаючи на максимальну вологість палива, спочатку прийняли високу 

питому витрату повітря дуття q=107,3 м3/(м2∙год). Проте паливо загорілося, 

утворилася рухома зона газифікації і температурний фронт в реакторі встановився 

на рівні 740–1000 °С (рис. 3.5).   

Для обмеження зростання температури понад 1000 °С наприкінці процесу 

довелося зменшувати подачу повітря дуття. У подальших експериментах питома 

витрата повітря дуття поступово зменшувалися до 38,3 м3/(м2∙год), проте процес 
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газифікації відбувався стабільно і температура в реакторі не опускалась нижче 

520 °С. 

 

Рис. 3.5. Динаміка профілів температур в реакторі 

(тріски верби, Wr=47,5%, q=107,3 м3/(м2∙год)) 

Результати газифікації вологих трісок верби наведено в таблиці 3.4 (варіанти 

режимів 1–5). Результати газифікації вологої берези розглядаються у розділі 5. 

Таким чином, вперше експериментально встановлено можливість часткової 

газифікації біопалива з максимальною вологістю 47,5 %. Це означає, що біопаливо 

для газифікації не потрібно сушити.  

3.5.2. Визначення можливості газифікації неоднорідного палива низької 

насипної щільності. Після встановлення можливості газифікації свіжозрубаної 

деревини необхідно було визначити можливість газифікації неоднорідного за 

розмірами палива низької насипної щільності. Для цього брали три види палив: 

стружку деревини листяних порід, подрібнені стебла кукурудзи і соняшника 

(табл. 3.2). Спочатку було проведено три серії дослідів: стружка в реактор 

засипалась вільно, ущільнювалась вібраційними коливаннями, утрамбовувалась. 
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Таблиця 3.4  

Режими та результати газифікації біопалива 
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Тріски 
верби, 

2х5х12 мм 
47,5 

38,3 1174 122 556 161 104 520-800 56 19,3 19,8 9,2 

2 66,3 1042 71 504 108 76 610-1000 56 25,4 13,0 12,6 

3 88,3 1223 52 400 97 62 600-1000 56 33,4 8,1 15,5 

4 98,3 1109 36 290 87 60 600-1000 56 33,7 6,2 16,0 

5 107,3 1097 8 280 84 58 740-1000 56 34,6 1,4 16,6 

6 

Кубики 
березові, 
□ 8 мм 

45,0 

33,3 1236 138 640 200 107 600-800 48 17,1 20,3 9,0 

7 50,0 1330 110 665 127 74 690-810 50 29 15,0 13,0 

8 61,6 1245 82 600 113 65 700-820 53 30,5 12,0 14,8 

9 70,0 1178 62 517 102 63 750-980 55 32 9,6 15,2 

10 

Кубики 
соснові, 
□ 8 мм 

6,8 

27,5 816 198 208 94 62 570-650 30 40,8 26,0 15,5 

11 40,0 733 166 185 75 48 630-680 30 45,9 24,3 20,0 

12 63,3 754 160 190 58 31 630-870 40 61,1 22,7 31,0 

13 85,8 170 - -  14* 650-720 40   - 34,2 
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Продовження таблиці 3.4 
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14 

Пелети 
деревні  
Ø8 мм 

14,2 

40,8 1920 440 - 105 73 600-640 40 78,5 26,7 13,2 

15 82,5 2000 372 - 92 59 700-840 - 93,4 21,6 16,2 

16 115 1900 303 - 83 45 720-900 - 98,3 18,6 21,3 

17 179 1950 203 - 73 36 760-960 - 114,7 12,1 26,7 

18 

Зрізки 
верби, Ø6 
мм, l=8 мм 

9,6 

27,5 820 222 275 104 64 550-800 30 35,9 30,0 15,0 

19 45 900 225 284 88 56 670-840 40 46,6 27,6 17,2 

20 55,8 854 179 243 72 42 700-830 40 54,1 23,1 25,3 

21 94,2 842 125 140 52 39 770-970 40 73,8 16,4 24,8 

22 
Стебла 

соняшнику 
1х6х10 мм 

9,3 

38,3 452 109 78 38 24 540-600 40 40,8 26,6 40,0 

23 110,0 370 24 31 25 20 560-660 35 67,5 7,1 48,0 

24 129 383 57 60 31 19 580-950 40 45,9 16,4 50,5 

25 Пелети з 
соломи  
Ø8 мм  

9,0 
82,1 1760 437 462 93 61 590-790 35 89,0 27,3 16,0 

26 110,3 1745 423 425 75 50 670-810 40 105,8 26,9 19,2 

* Час проходження зоною газифікації відстані між термопарами Т1 і Т2 



79 

У всіх трьох дослідах процес газифікації відбувався  нестабільно. На рис. 3.6 

наведено профілі температур в реакторі з утрамбованою стружкою. Як видно з 

цього рисунка, на початку процесу піднялась температура газу у верхній частині 

реактора Т4 потім стрімко піднялась температура палива Т3 біля колосникової 

решітки, випередивши при цьому температури Т1 і Т2 в верхньому та середньому 

шарах палива.  

 

Рис. 3.6. Динаміка профілів температур в реакторі з утрамбованим паливом 

(стружка деревини листяних порід, Wr=9,3%, q=32,5 м3/(м2
⋅год).) 

Після завершення процесу газифікації і зняття кришки в паливі біля стінки 

реактора виявили глибокий канал до колосникової решітки (рис. 3.7).  Утворення 

каналу свідчить про наявність в шарі палива зони з низьким гідравлічним опором, 

по якій рухалася зона газифікації, тобто в каналі відбулася повна газифікація палива, 

а в решті об’єму палива – часткова газифікація.  

Зі стеблами кукурудзи було проведено два досліди при q=38,3 і  

q=45,0 м3/(м2
⋅год). Стебла трамбувалися і засипалися в реактор вільно. В 

утрамбованих стеблах також спостерігався глибокий канал до колосникової 

решітки, у засипаних вільно – канал не спостерігався. 
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Для візуалізації процесу часткової газифікації стебел кукурудзи в установці 

був використаний реактор із кварцового скла. Стебла кукурудзи в реактор 

засипались вільно. Після розпалювання палива було відзначено, що зона газифікації 

рухалася не суцільним фронтом, а окремими ділянками різної товщини. Після 

закінчення процесу лише частина палива карбонізувалась, а решта – залишилась 

незмінною. На рис. 3.8 для ілюстрації наведено фотографія процесу переробки 

стебел кукурудзи в реакторі з кварцового скла.  

Рис. 3.7. Утворення каналу в реакторі 
при частковій газифікації стружки 

деревини листяних порід 

 

Рис. 3.8. Візуалізація процесу 
часткової газифікації стебел 

кукурудзи  

Зі стеблами соняшника було проведено два досліди при q=38,3 та  

129,0 м3/(м2
⋅год). Стебла засипалися в реактор вільно. Внаслідок того, що насипна 

щільність стебел соняшника становить 112 кг/м3 і у 2,33 рази більша, ніж стебел 

кукурудзи (табл. 3.2), процес часткової газифікації відбувався стабільно у звичному 

режимі. Результати проведених дослідів засвідчили, що в неоднорідному біопаливі 

низької насипної щільності зона газифікації рухається нестабільно внаслідок високої 

порозності і утворення в реакторі зон палива з різним гідравлічним опором. Таким 

чином, нижня межа насипної щільності біопалива, придатного для газифікації, 

становить 112 кг/м3. 
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3.5.3. Визначення граничних питомих витрат повітря дуття. Управління 

процесами газифікації в газогенераторах щільного шару здійснюється шляхом 

регулювання кількості окиснювача, що надходить в газогенератор. У більшості 

випадків як окиснювач використовують атмосферне повітря з вмістом кисню 

приблизно 21%. Для вибраних палив необхідно було визначити робочий діапазон 

витрат повітря дуття, в межах якого відбувався стійкий рух зони газифікації, а 

температура в реакторі не перевищувала 1000 °С. Обмеження щодо температури 

пов’язані з термостійкістю матеріалів реактора, термопар, а також розм’якшенням і 

плавкістю золи палива.  

В роботі [38] зазначається, що при низьких витратах потік повітря не гарантує 

необхідне тепловиділення, а при високих – зриває полум’я і виносить все тепло, 

тому процес затухає. В роботі [37] при переробці бурого вугілля рекомендується 

реалізація таких економічно доцільних режимів дуття: 

‒ 72…180 м3/(м2∙год) – для виробництва коксу; 

‒ 360…468 м3/(м2∙год) – для виробництва горючого газу. 

В роботі [39] встановлено, що стабільний процес піролізу дрібнодисперсної 

біомаси (лушпиння соняшнику і шкарлупи волоського горіха) забезпечувався 

питомими витратами повітря 25–55 м3/(м2∙год). 

Дані щодо витрат дуття для вибраних нами палив відсутні. Тому було 

досліджено діапазон питомих витрат дуття від 27,5 до 179 м3/(м2∙год). В 

дослідженому діапазоні дуття процес газифікації здійснювався стабільно як для 

сухих так і для вологих палив. На рис. 3.9 наведено типову картину динаміки 

профілів температури в реакторі для кубиків із сосни. 

Таким чином, за результатами попередніх дослідів визначено наступні 

параметри та обмеження для проведення основних дослідів: 

– розмір фракції палива має бути ≤ 12,3 мм; 

– допускається газифікація біопалива з природною вологістю до 47,5%; 

– паливо має бути однорідним за розмірами та насипною щільністю понад 

112 кг/м3; 

– для розпалювання палива слід використовувати розпечене біовугілля; 



82 

– для високотемпературної очистки газу від смоли в кришці реактора 

необхідно встановити фільтр з волокнистої скловати. 

 

Рис. 3.9. Типова картина динаміки профілів температури в реакторі 

(кубики соснові, Wr=6,8%, q=27,5 м3/(м2
⋅год)) 

 

3.6. Визначення технологічних параметрів часткової газифікації 

 

Режими та результати газифікації досліджених видів біопалива наведено в 

таблиці 3.4. 

3.6.1. Інтенсивність газифікації. За аналогією з класичними газогенера-

торами [20], інтенсивність газифікації (питома продуктивність по паливу) 

визначається як кількість сухої маси палива, що перетворюється в реакторі в 

біовугілля  та (або) горючий газ за 1 год на 1 м2 площі перерізу реактора. 

Інтенсивність газифікації ‒ одна з головних характеристик технологічного процесу. 

Цей параметр відноситься до всього часу проведення експерименту, починаючи від 

розпалювання шару палива і до зупинки дуття. Інтенсивність газифікації 

визначається за формулою: 
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2
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,  

м год
пал

i

Σ

m
Р =

А t⋅ ⋅
 ,    (3.1) 

 

де палm – суха маса палива, завантаженого в реактор, кг; 

А  – площа перерізу реактора, м2; 

Σt – тривалість процесу газифікації, год (рис. 3.9). 

На рис. 3.10 зображено залежність інтенсивності газифікації від витрат 

повітря.  

 

Рис. 3.10. Залежність інтенсивності газифікації від витрат повітря 

Як видно з рис. 3.10, інтенсивність газифікації прямо пропорційно залежить 

від питомих витрат повітря дуття для всіх досліджених видів палива. 

Експериментальні дані для повітряно-сухих палив (кубики соснові, зрізки верби, 

кубики березові, тріска верби), які близькі за розмірами, практично лягають на одну 

пряму лінію. Інтенсивність газифікації палив із вмістом вологи 45,0–47,5% (кубики 

березові, тріски верби) значно менша, ніж для сухих палив. Інтенсивність 

газифікації деревних пелет більша, ніж подрібненої деревини. Цей факт 

пояснюється більшою насипною щільністю пелет та тим, що пелети складаються з 

дрібної тирси, а зі зменшенням розміру часток палива збільшується його реакційна 

активність, що призводить до прискорення процесу. Оптимальна величина 
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інтенсивності газифікації торфу та деревини в класичних газогенераторах щільного 

шару палива становить 400–900 кг/(м2
⋅год) [22]. 

3.6.2. Швидкість руху зони газифікації. Інтенсивність газифікації залежить 

від насипної щільності палива, а також швидкості руху зони газифікації. Чим більша 

швидкість руху зони газифікації, тим більша і інтенсивність газифікації. Швидкість 

руху зони газифікації розраховувалась за експериментальними даними за 

формулою: 

1 3

1 3

см
,  

годf

60 X
U =

t

−

−

⋅
 ,            (3.2) 

 

де 
1-3

X =16 см – відстань між крайніми термопарами Т1 і Т3 (рис. 3.3);  

1-3
t  – час проходження зоною газифікації відстані між термопарами Т1 і Т3, хв 

(рис. 3.9). 

Швидкість руху зони газифікації залежить від багатьох чинників: вологості, 

розміру фракції палива, зольності, питомих витрат повітря дуття, температури в 

реакторі. Швидкість руху зони газифікації визначали після встановлення в реакторі 

сталого температурного режиму.  

Вважаємо, що на ділянці від верхнього шару палива до термопари Т1 (≈10 см) 

утворювався сталий температурний фронт. За даними інших дослідників [38, 40], 

сталий температурний фронт утворювався на ділянці палива висотою 10–15 см, але 

для інших способів розпалювання і інших палив. Цей фронт горіння летких речовин 

проходив послідовно термопару Т2 і завершувався на колосниковій решітці, біля 

якої розміщена термопара Т3. Час проходження зоною газифікації t1-3 відстані між 

крайніми термопарами визначався за піками температур на графіках (рис. 3.9). 

На рис. 3.11 наведено графіки залежності швидкості руху зони газифікації від 

витрат повітря, з яких видно, що найменша швидкість зони газифікації 

(9,2…16,6 см/год) спостерігалась для вологих трісок верби, а найбільша швидкість 

руху зони газифікації (15,5…34,2 см/год) – для кубиків соснових. 
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Рис. 3.11. Залежність швидкості руху зони газифікації від витрат повітря 

 

Зменшення вологості у зрізках верби до 9,6% призводить до збільшення 

швидкості руху зони газифікації майже вдвічі порівняно з трісками вологістю 

47,5%. У паливах, які близькі між собою за розмірами частинок, вологістю та 

насипною щільністю (кубики соснові та зрізки верби), спостерігається різна 

швидкість руху зони газифікації, особливо при збільшенні витрат повітря дуття.   

Більшу швидкість руху зони газифікації у кубиках соснових можна пояснити 

різним складом речовин палива, а також наявністю щільної кори на зрізках верби, 

яка ускладнює вихід летких речовин. Менша швидкість руху зони газифікації у 

пелетах деревних порівняно з кубиками сосновими пояснюється високою насипною 

щільністю пелет, яка вдвічі більша, від насипної щільності соснових кубиків. 

Відповідно для карбонізації більшої кількості палива необхідно більше часу. 

Необхідно зазначити, що експериментальні дані щодо швидкості руху зони 

газифікації для деревних пелет близькі за значенням до даних щодо швидкості руху 

зони газифікації для шкаралупи волоського горіха, отриманих в роботі [40]. 
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3.6.3. Висота зони газифікації. Висоту зони газифікації δf визначаємо за 

формулою: 

,  см,f

f f

U
δ = t

60
⋅           (3.3) 

 

де 
f

t - час прогрівання шару палива від початкової температури до 

максимальної, хв. (рис. 3.9). 

Так, наприклад, для кубиків соснових (режим №10 за табл. 3.4) із рис. 3.9 

знаходимо 
f

t  ≈ 14 хв. Тоді при значенні 
f

U = 15,5 см/год. (табл. 3.4), визначаємо 

смf

15,5
δ = 14 = 3,6  

60
⋅ . 

Поділимо висоту зони δf на розмір фракції палива 8 мм і отримаємо, що висота 

зони охоплює приблизно 4,5 розміру фракції палива. 

 

3.6.4. Швидкість нагрівання шару палива. Швидкість нагрівання шару 

палива UT визначаємо за формулою:  

С
,

хв
i

T
f

ΔT
U = , 

t

°

      
(3.4) 

 

де іΔT  – різниця температур нагрівання шару палива від початкової до 

максимальної, °С і визначається біля кожної термопари. Так, наприклад, з рис. 3.9 

знаходимо іΔT  ≈ 500 °С. Тоді, 

 

T

500°C град
U = = 35,7  .

14 хв хв
      (3.5)

 

 

Як видно з рис. 3.9, з просуванням зони газифікації швидкість нагрівання 

шару палива збільшується внаслідок прогрівання палива. 
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Необхідно зазначити, що параметри δf і UT мають оціночний характер та є 

похідними величинами від керованих параметрів процесу, таких як питома витрата 

повітря, вид, розмір і вологість фракції палива. 

3.6.5.  Температурний режим в зоні газифікації. Після розпалювання палива 

і утворення рухомої зони газифікації для розглянутих палив температура в реакторі 

збільшувалася від 520 °С на початку процесу до 1000 °С в кінці процесу (табл. 3.4). 

На рис 3.12 наведено результати вимірів температури у фронті зони 

газифікації в залежності від витрат повітря для зрізок верби. 

 

Рис. 3.12. Залежність температури в зоні газифікації від витрат повітря 

Як видно з графіків, при збільшенні витрат повітря температури Т1 і Т3 у зоні 

газифікації збільшується внаслідок надходження більшої кількості кисню.  

 

3.7. Вихід продуктів термічного розпаду біомаси 

 

Суха біомаса – це сукупність комірок, стінки яких складаються з целюлози 

(C6H10O5)n, – 40…50%, геміцелюлози (C4H5,9O3,3) – 15…30% та лігніну ((C9H10O2) 

(OCH3)2) – 16…33%. В свою чергу целюлоза містить близько 44,4% вуглецю, 6,2% 

водню та 49,4% кисню. Лігнін також є складною сполукою вуглецю (близько 65%), 
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водню (близько 4%) та кисню (близько 30%). Таким чином, у лігніні значно більше 

вуглецю, ніж у целюлозі.  

Кожний із цих компонентів при нагріванні розпадається різним способом і з 

різною швидкістю. В цілому процес термічного розпаду біомаси умовно можна 

поділити на три етапи. Перший етап розпочинається при температурі до 105 °С, при 

цьому випаровується гігроскопічна волога. За температури 150–260 °С розпадається 

геміцелюлоза. Основний розпад біомаси відбувається на третьому етапі в діапазоні 

температур 260–650 °С, коли розпадається целюлоза (250–380 °С) і лігнін (280–

650 °С) [20, 94]. Біомаса з більшим вмістом лігніну стійкіша до термічного розпаду, 

ніж біомаса з високим вмістом целюлози і геміцелюлози. 

На рис. 3.13 [94] наведено загальний вихід основних продуктів піролізу 

деревини в залежності від вмісту в ній целюлози і лігніну. Вважають, що підсмольна 

вода розпаду утворюється, головним чином, з гідроксильних груп. 

 

Рис. 3.13. Загальний вихід продуктів піролізу біомаси 

За даними роботи [94] під час розпаду целюлози кількість води становить 

≈25%, а під час розпаду деревини ≈18%. За іншими даними [20] кількість води під 

час розпаду деревини більша і становить 22-24%. 

Вуглекислий газ утворюється за рахунок розпаду карбоксильних груп  

RCOOH→RH+CO2, а оцтова кислота – за рахунок омилення ацетильних груп  

(CH3-CO). 
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 Метоксильні групи OCH3 продукують метанол, метан та інші продукти. 

Утворення кожного з продуктів неможливо віднести до однієї реакції, інколи 

порівняно невелика зміна умов розпаду викликає суттєві коливання виходу 

продуктів, а структурна формула лігніну до цього часу точно не встановлена [94]. 

Крім того, склад і вихід кінцевих продуктів піролізу багато в чому залежить від 

тривалості перебування парогазової суміші, що утворилася при первинному розпаді, 

в гарячій зоні. За даними [94] низька температура (200–400 °С) і велика тривалість 

процесу сприяє утворенню вугілля, тоді як гази утворюються переважно за 

температури вище 600 °С. Смоли переважатимуть при помірній температурі (400–

600 °С), високої швидкості нагріву та малого часу перебування. Таким чином, 

наведені вище дані свідчать про певні коливання виходу продуктів розпаду біомаси 

навіть в умовах класичного піролізу з зовнішнім обігрівом (без доступу кисню).  

В роботі [40] отримано перші дані щодо виходу продуктів окиснювального 

піролізу лушпиння соняшника і шкаралупи волоського горіха. Для інших видів 

біомаси такі дані наразі відсутні. 

Тому для отримання експериментальних даних щодо виходу твердих та рідких 

продуктів термічного розпаду досліджуваної біомаси визначали масу завантаженого 

палива і вугілля для розпалювання та виробленого біовугілля і конденсату, яку 

наведено в табл. 3.4.  

На рис. 3.14 наведена залежність виходу вугілля від витрат повітря для сухих 

та вологих палив. Для сухих палив, незважаючи на деякі відмінності їх 

властивостей, експериментальні значення близькі між собою, а вихід вугілля 

зменшується при збільшенні витрат повітря. Це пояснюється тим, що із 

збільшенням витрат повітря збільшується також і температура в реакторі (рис. 3.12), 

внаслідок чого збільшується вихід летких речовин з палива. Як свідчать 

експериментальні дані оптимальний вихід вугілля становить 20–30% від сухої маси 

палива. При цьому робочий діапазон питомих витрат повітря становить 27,5–

110 м3/(м2
⋅год), а температура в реакторі – 550–870 °С. 
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Рис. 3.14. Залежність виходу біовугілля від витрат повітря 

Для вологих палив (тріски верби Wr = 47,5% і кубиків березових Wr = 45%), 

вихід вугілля зафіксований суттєво менший. Для цих палив кількість водяної пари, 

що утворюється при випаровуванні гігроскопічної вологи, приблизно дорівнює масі 

сухої речовини. Тому в умовах парогазового середовища за високої температури в 

реакторі 520–1000 °С перегріта пара і вуглекислий газ вступають в хімічні реакції з 

розпеченим вуглецем і внаслідок прогорання його маса зменшується. 

Таким чином, для палив з вологістю близько 50% оптимальний вихід вугілля 

може становити 9,6–20,3% від сухої маси палива при питомих витратах дуття 33,3–

70,0 м3/(м2∙год). При збільшенні кількості дуття до 107,3 м3/(м2∙год) процес 

часткової газифікації вологих палив поступово переходить в процес повної 

газифікації, про що свідчить низький вихід вугілля з троск верби 1,4% (табл. 3.4). 

Піролізний газ з порівняно низьким вмістом смол є іншим цільовим 

продуктом часткової газифікації біомаси. Склад піролізного газу визначали для 

таких палив: деревина (пелети, кубики березові); рослинні відходи (пелети з соломи 
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пшениці, стебла соняшника). Експериментальні дані щодо складу піролізного газу 

часткової газифікації біомаси, наведено в табл. 3.5.  

Таблиця 3.5 

Експериментальні дані складу піролізного газу 

Параметри 

Деревина  Рослинні відходи 

Пелети 

деревні ∅8мм, 

W
r=14,2% 

Кубики 

березові 

8 мм, 

W
r=16,0% 

Пелети 

деревні 

[39] 

Тріска 

деревна 

W
r=15,0% 

[39] 

Середній 

склад 

сухого 

газу 

Пелети із 

соломи 

пшениці 

∅8мм, 

W
r=9% 

Стебла 

соняшнику 

1х6х10 мм 

W
r=9,3% 

Питома витрата 

дуттьового повітря q, 

нм3/(м2⋅год) 

45,0 50,0  - -  110,3 110,0 

Маса палива mпал, кг 2,138 0,795    1,745 0,370 

Питомий вихід 

біовугілля mвуг, кг/кг 
0,209 0,122    0,243 0,015 

Питомий вихід 

конденсату mкон, 

кг/кг 

0,321 0,331    0,243 0,083 

Температура 

процесу, оС 
650-750 680-800    670-810 560-660 

Склад сухого газу, % об. 

H2 8,71 6,83 11,30 13,35 10,05 15,93 10,60 

N2 47,01 49,02 49,45 48,83 48,58 47,74 51,72 

CO 14,40 17,65 12,59 16,03 15,17 10,49 12,22 

CH4 7,65 7,07 6,71 5,57 6,75 4,50 1,92 

CO2 17,59 14,46 15,84 12,49 15,10 18,84 20,65 

C2H4 0,80 1,43 0,95 0,77 0,98 1,43 1,63 

C2H2 0 0,04 0,34 0,16 0,13 0 0 

C2H6 1,16 0,85 0,21 0,11 0,58 0,48 0,50 

C3H6 0,42 0,39 0 0 0,20 0,32 0,34 

C3H8 0,10 0,09 0,13 0,07 0,10 0 0 

C4H10 0,22 0,22 0 0 0,11 0,27 0,42 

H2O 1,94 1,95 2,48 2,62 2,25 0 0 

Сума 100 100 100 100 100 100 100 

Нижча теплота 

згорання газу, 

МДж/нм3 

7,4  7,6 6,2 6,1 6,8 6,4 5,4 
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 У цій же табл. 3.5 (колонки 4 і 5) наведено дані Інституту газу НАНУ щодо 

складу газу з деревини отримані на тому ж хроматографі [39]. Як видно з  

табл. 3.5, склад піролізного газу часткової газифікації різних видів деревини дещо 

відрізняється. Середні значення складу газу можуть бути прийнято за основу для 

розрахунків показників ефективності часткової газифікації деревини. Піролізний газ 

часткової газифікації стебел соняшнику і пелет із соломи пшениці складається із тих 

же компонентів, що і газ з деревини. Нижчу теплоту згоряння сухого газу визначали 

розрахунковим методом за стандартною методикою [95].  

Незважаючи на те, що газ на аналіз відбирався періодично, можна вважати його 

склад порівняно сталим впродовж всього процесу при незмінних витратах повітря 

дуття. Теплота згоряння отриманого піролізного газу з деревини виявилася на  

15–18% вищою, ніж у дослідженнях інших авторів.  

     

3.8. Газифікація біовугілля пароповітряним дуттям 

 

Газифікація біовугілля відбувається при його взаємодії з киснем повітряного 

дуття. При окисненні вуглецю температура підвищується до 1300–1500 °С, тому для 

її зменшення разом з повітрям необхідно вводити в газогенератор водяну пару або 

вуглекислий газ. На цей час дуже мало літературних даних щодо роботи 

газогенератора з рухомою зоною газифікації при подачі пароповітряного дуття, що 

пов’язано із складністю процесу. 

Для отримання експериментальних даних щодо пароповітряної газифікації 

біовугілля експериментальну установку було обладнано водяною крапельницею і 

змійовиком парогенератора (рис. 3.3). Було проведено 2 серії дослідів. 

У першій серії дослідів у якості палива використовували пелети деревні з 

вологістю 14,2 %. Пелети завантажували в реактор і проводили часткову 

газифікацію до повного їх перетворення в біовугілля. Питома витрата повітря дуття 

становила 45,0 м3/(м2·год). Відбирався на аналіз піролізний газ, склад якого 

наведено в табл. 3.5 (колонка 2). Після досягнення зоною газифікації колосникової 

решітки стадія карбонізації (часткової газифікації) палива завершувалася. Далі 
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продовжували подачу повітря дуття до зростання температури Т3 вуглецю до  

860 °С. Після цього відкривали подачу води з крапельниці в змійовик 

парогенератора, який містився під колосниковою решіткою. Вода випаровувалася і у 

вигляді перегрітої пари змішувалася з повітрям та вступала в реакції з розпеченим 

вуглецем. Подачу води регулювали таким чином, щоб температура на колосниковій 

решітці не перевищувала 1000 °С. При цьому витрата повітря дуття було збільшено 

до 61,7 м3/(м2·год). Відбирався на аналіз генераторний газ, склад якого наведено в 

табл. 3.6. Температурний режим в реакторі зображено на  

рис. 3.15. Як видно з рис. 3.15,а на стадії карбонізації після проходження зони 

газифікації температура біовугілля (Т1 і Т2) у реакторі поступово зменшувалася. 

Після подачі водяної пари і збільшення витрат повітря дуття починалася стадія 

повної газифікації біовугілля на колосниковій решітці по прямому процесу, при 

цьому температури біовугілля Т1 і Т2 в реакторі поступово зростають. 

У другій серії дослідів у якості палива використовували деревне вугілля, 

розігріте до 600 °С у муфельній печі. Вугілля завантажували у реактор на половину 

висоти до термопари Т2 і здійснювали подачу повітря з витратою  

66,6 м3/(м2·год). Внаслідок окиснення вуглецю на колосниковій решітці температура 

Т3 почала стрімко підвищуватися до величини 880 °С, після чого включали подачу 

води, відбирали на аналіз генераторний газ, склад якого наведений в табл. 3.6. 

Відбувалася газифікація деревного вугілля по прямому процесу. Температурний 

режим в реакторі показаний на рис. 3.15,б.  

Таблиця 3.6  

Склад газу повної пароповітряної газифікації біовугілля 

Вид палива 
Компоненти газу, % об Нижча теплота 

згоряння, 

МДж/нм3 Н2 N2 CO CH4 CO2 H2O 

Біовугілля з пелет 

деревних 
8,23 66,03 9,63 1,96 12,16 1,99 2,81 

Вугілля деревне 11,21 57,86 13,06 0 15,55 2,32 2,86 
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Результати експериментів засвідчили, що при пароповітряній газифікації 

біовугілля з витратою дуття повітря 61,7 і 66,6 м3/(м2·год) та регульованою подачею 

пари в кількості 0,3–0,5 кг/кг біовугілля для підтримання температурного режиму на 

колосниковій решітці в межах 860–1000 °С утворюється безсмольний 

низькокалорійний генераторний газ. Цей газ доцільно змішувати у газгольдері з 

більш калорійним піролізним газом перед подачею на спалювання. 

  
а)             б) 

Рис 3.15. Температурні режими в реакторі при пароповітряній газифікації:  

а) – біовугілля з деревних пелет; б) – деревного вугілля 

Нами запатентовано спосіб шарової газифікації біопалива змішаним дуттям, до 

складу якого входять збагачене киснем повітря, водяна пара та вуглекислий газ 

[120]. 

 

3.9. Висновки до розділу 
 

1. Створено удосконалену конструкцію високотемпературної 

експериментальної установки, яка відрізняється від відомих тим, що в реакторі 

безпосередньо встановлені високотемпературний фільтр зі скловолокна для очистки 

газу від смол та леткого вуглецю і змійовик парогенератора для виробництва пари, а 

розпалювання палива відбувається розпеченим вугіллям, шар якого додатково 

виконує роль зернистого фільтру. 

2. Експериментально досліджено процес часткової газифікації деревини, 

енергетичних рослин та рослинних відходів у діапазоні питомих витрат повітря 

дуття 27,5–179 м3/(м2∙год), що дало змогу отримати нові дані щодо параметрів 

конверсії біомаси. Вперше визначено можливість газифікації деревини з вологістю 
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до 47,5% і нестійкість газифікації неоднорідного палива низької насипної щільності 

(стебла кукурудзи ρ=48 кг/м3, стружка ρ=105 кг/м3). 

3. Внаслідок аналізу експериментальних даних встановлено 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 вугілля і конденсату зменшуються; 

‒ зі збільшенням вологості палива: швидкість руху зони газифікації і 

інтенсивність газифікації зменшуються; вихід вугілля зменшується; 

‒ зі збільшенням насипної щільності палива:  інтенсивність газифікації 

зростає; швидкість руху зони газифікації зменшується. 

4. Визначений оптимальний вихід біовугілля, який становив:  для сухих палив 

з вологістю до 15% – від 20 до 30% від сухої маси палива при питомих витратах 

повітря 27,5–110,0 м3/(м2∙год); для вологих палив з вологістю до 47,5% – від 9,6 

до 20,3% від сухої маси палива при питомих витратах повітря 33,3–70,0 м3/(м2∙год). 

5. В результаті аналізів золи деревини встановлено, що зола має основні 

властивості, що варто враховувати при виборі матеріалу футеровки реакторів.  

6. Експериментально встановлено, що при частковій газифікації деревини 

отриманий газ, крім значної кількості метану (7,65 %), має підвищений вміст важких 

вуглеводнів – етану, етилену, ацетилену, пропілену, пропану та бутану, об’ємний 

вміст яких становить понад 30% від вмісту метану, а їх внесок у теплоту згоряння 

газу становить понад 60% від вкладу метану. Наявність цих компонентів підвищує 

теплоту згоряння газу до 7,6 МДж/нм3.  

7. Вперше експериментально визначено, що газ часткової газифікації стебел 

соняшнику і пелет із соломи пшениці складається з тих же компонентів, що і газ із 

деревини, проте має дещо нижчу теплоту згоряння, відповідно 5,4 МДж/нм3 і  

6,4 МДж/нм3.     

8. Експериментально встановлено, що при пароповітряній газифікації 

біовугілля утворюється безсмольний низькокалорійний генераторний газ з теплотою 

згоряння 2,86 МДж/нм3.  

Публікації автора за матеріалами розділу 3 – [41,120, 121]. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ЧАСТКОВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ 

 
В роботах [39, 40] визначалися режимні параметри та енергетичні показники 

процесу окиснювального піролізу окремих видів біомаси та твердих викопних 

палив, що поглибило розуміння термохімічних перетворювань, які відбуваються в 

реакторі (газифікаторі). Разом з тим, дані різних авторів відрізняються за 

режимними умовами, виходом газу та коксового залишку, складом отримуваного 

піролізного газу, що ускладнює порівняння ефективності технології перероблення 

палив при різних режимах її реалізації. У низці випадків наводяться оціночні дані зі 

значним діапазоном зміни величин. Об’єктивно це зумовлено тим, що безпосередні 

вимірювання низки величин (витрата гарячого піролізного газу, вміст смол у газі, 

елементарний склад палива та отримуваних продуктів) є технічно складними та 

вимагають значних ресурсів. Їх виконання навіть у лабораторних умовах є складним 

завданням. У виробничих умовах на основі обмеженого переліку вимірюваних 

величин необхідно визначати основні показники виробництва горючого газу стадії 

часткової газифікації палива (окиснювального піролізу) та його ефективність.  

 

4.1.  Метод розрахунку основних показників та ефективності часткової 

газифікації біомаси 

 

В роботі [40] наведено результати досліджень часткової газифікації біомаси з 

оберненим дуттям та зустрічною тепловою хвилею як першої стадії двостадійного 

процесу повної газифікації біомаси, але автором не опубліковано методик 

розрахунку показників процесу. Опубліковані кінцеві результати складання 

теплового балансу свідчать про необхідність врахування теплоти екзотермічної 

реакції піролізу біомаси. 

В роботі було уточнено метод розрахунку основних параметрів процесу 

часткової газифікації деревини за експериментальними значеннями окремих 

величин. Для розрахунку параметрів процесу часткової газифікації (окиснювального 
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піролізу) палива з рухомою зоною газифікації обираємо за основу метод 

матеріальних балансів, викладений в роботах [22,23,92,96] стосовно розрахунку 

газогенераторів з оберненим дуттям. 

Вихідними даними для розрахунку є елементарний склад палива та хімічний 

склад отримуваного на стадії часткової газифікації піролізного газу. 

Дані про елементарний хімічний склад деревини наводяться у довідковій 

літературі, причому відмінність складу сухої  беззольної деревини у різних порід 

незначна.  

Для класичних газогенераторів оберненого процесу дані про хімічний склад 

генераторного газу можна отримати з довідкової літератури. Для газогенераторів з 

частковою газифікацією з оберненим дуттям та зустрічною тепловою хвилею дані 

щодо складу газу карбонізації бурого вугілля наведено в роботах [37, 38]. Для 

розрахунків процесів часткової газифікації деревини використаємо довідкові дані 

складу піролізного газу, опубліковані в роботі [39] та власні експериментальні, 

таблиця 3.5. 

У газі повної газифікації деревини в реакторі з оберненим дуттям важкі 

вуглеводні містяться у незначних кількостях, а тому при розрахунках ними 

нехтували або їх відносили до метану [22, 23, 92]. З наведених у таблиці 3.5 

довідкових даних [39] та даних, отриманих в результаті експериментальних 

досліджень  видно, що вуглеводневими компонентами піролізного газу часткової 

газифікації деревини, крім метану, є також етан, етилен, ацетилен, пропан, пропілен 

та бутан, об’ємний вміст яких становить понад 30% від складу метану, а їх внесок у 

теплоту згоряння становить понад 60% від внеску метану. Тому важкі вуглеводні 

необхідно враховувати у подальших розрахунках процесів часткової газифікації 

біомаси. Таким чином, дані щодо складу деревини і піролізного газу дають змогу 

визначити основні показники процесу. 

Вихід газу. Питомий вихід сухого піролізного газу на 1 кг робочої маси палива 

визначаємо за балансом вуглецю [22, 83, 96]. Елементарний склад 1 кг робочої маси 

палива виражається рівнянням: 
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r r r r rrC + H +O + N +W + A =1  ,    (4.1) 

де r r r r rr, , , , , C H O N W A  – кількість вуглецю, водню, кисню, азоту, вологи та золи 

відповідно в 1 кг  робочої маси палива.   

Кількість вуглецю палива, що переходить в газ є різницею загальної маси 

вуглецю і  маси вуглецю у біовугілля і смолі, 

 

r
вуг смC - C - C ,  кг/кг,            (4.2) 

 

де вугC , смC  – маса вуглецю у біовугіллі та смолі, відповідно, у перерахунку на 1 кг 

робочого палива. В свою чергу, 

 

t
вуг вугС =С  · m  

,     см см смС =q · m ,    (4.3, 4.4), 

 

де tС  – вміст вуглецю у біовугіллі, частка за масою; смq – вміст вуглецю у смолі, 

частка за масою; вуг.m  – маса отриманого біовугілля, кг/кг; смm – маса отриманої 

смоли, кг/кг. 

Вміст вуглецю в газі  Сг визначаємо за формулою: 

 

m n2
г

12(СО+СО +ΣmC H )
С =

22,4
, кг/нм3,    (4.5) 

 

де  12 – молекулярна маса вуглецю, кг;  

22,4 нм3 –  об’єм 1 кг-моля газу при 0 ºС і 760 мм рт. ст.; 

CO, 
2

СО , m nC H  – вміст вуглецемістких газів у піролізному газі, частка за об’ємом, 

m, n – число атомів вуглецю і водню у відповідному газі. 

Поділивши кількість вуглецю палива, який перейшов у газ, на вміст вуглецю в 

1 нм3 газу, отримаємо вихід сухого піролізного газу(Vg) на 1 кг робочої маси палива: 
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r
вуг см

g
m n2

22,4 (C C  C )
V =

12 (СО+СО + ΣmC H )

⋅ − −

⋅
, нм3/кг.     (4.6) 

 

Густина газу. Густина сухого піролізного газу за нормальних умов 

визначається в залежності від його складу за формулою [22]: 

 

3/ м ,кг, н

4 42 2 2 2 2 6г

43 6 3 8 10 2 2

ρ =1,25СО+0,09 Н +0,72СН +1,26 С Н +1,17С Н +1,34С Н +
 

+1,91С Н +2,02С Н +2,67 С Н +1,98СО +1,25 Ν
         (4.7) 

 

де CO, H2, CH4, C2H4, C2H2, C2H6, C3H6, C3H8, C4H10, CO2, N2 – вміст відповідних газів 

у сухому піролізному газі, частка за об’ємом; числові коефіцієнти при вмісті 

компонентів газу означають густину відповідного газу при 0 ºС і 760 мм рт. ст. 

Вологість газу. Вологість газу, що виходить з газогенератора, визначається за 

балансом водню. Так, в процесі газифікації водень вноситься з паливом. Тому 

кількість водяної пари в газі, який виходить з газогенератора, складається з 

гігроскопічної вологи палива і пірогенетичної вологи, яка утворилася з водню і 

кисню палива, за вирахуванням водню у складі смоли і газів. Маса вологи, яка 

міститься в 1 нм3 газу: 

 

2
1

9 9 0,804( )
2

g

r r
г см см m n

n
d W H H m Н  C H

V
Σ = + − − + 

 
, кг/нм3 , (4.8) 

 

де смH  – вміст водню у смолі, частка за масою; 0,804 – умовна густина водяної пари 

при 0 ºС і 760 мм рт. ст., кг/нм3. 

Вихід вологого газу. Загальний об’єм вологого газу (V'g), що утворюється з   

1 кг робочої маси палива, складається з об’єму сухого газу Vg і об’єму водяної пари 

[22]: 

g g г
'V =V (1+ 1,245d ) , нм3/кг.     (4.9) 
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Витрата повітря. Витрата повітря на часткову газифікацію 1 кг палива 

визначається на основі матеріального балансу азоту, який під час часткової 

газифікації палива переходить із повітря у газ (азотом палива нехтуємо, внаслідок 

його незначної кількості). 

Приймаючи, що вміст азоту в повітрі становить 79% від його об’єму, а 

виміряна об’ємна частка азоту в піролізному газі становить N2, тоді на утворення 

1 нм3 газу витрачається повітря N2/0,79. Відповідно, на газифікацію  

1 кг робочої маси палива потрібна витрата повітря: 

 

2
g

N
L=V ·

0,79
, нм3/кг.      (4.10) 

 

Перевірка правильності і достовірності визначення параметрів процесу 

часткової газифікації здійснюється шляхом складання матеріального і теплового 

балансів процесу.  

Матеріальний баланс на 1 кг робочої маси палива. Згідно з законом 

збереження матерії маса речовин, витрачених при газифікації палива, повинна 

дорівнювати масі речовин, одержаних внаслідок процесу газифікації. Рівняння 

матеріального балансу в розрахунку на 1 кг робочої маси палива має вигляд: 

 

п г g вуг кон см1,000+ρ ·L= ρ ·V + m + m +m ,     (4.11) 

 

де 1,000 – маса робочого палива, кг; ρп·L – маса витраченого дуттьового 

повітря; кг/кг; ρп – густина дуттьового повітря, кг/нм3; ⋅г gρ V – маса сухого газу; 

кг/кг; вуг кон смm ,m ,m – маса отриманих вугілля, конденсату і смоли відповідно, кг/кг. 

Тепловий баланс на 1 кг робочої маси палива складають з метою 

встановлення рівності вхідних у газогенератор потоків потенційної (хімічної) 

теплоти палива та фізичної теплоти палива і окиснювача, теплоти реакції термічного 

розпаду біомаси вихідним потокам хімічної теплоти та фізичної теплоти біовугілля, 
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смол, генераторного газу та вологи, що в ньому міститься, а також втрат теплоти в 

навколишне середовище. Тепловий баланс будемо складати за нижчою теплотою 

згоряння горючих речовин. 

 

 Q1+Q2+Q3+Q4=Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11+Q12,    (4.12) 

 

де у прихідній частині теплового балансу: Q1 – потенційна (хімічна) теплота 

палива на робочу масу; Q2 – фізична теплота палива; Q3 – фізична теплота 

дуттьового повітря; Q4 – теплота реакції термічного розпаду біомаси.  

У витратній частині теплового балансу: Q5 – потенційна (хімічна) теплота сухого 

газу; Q6 – фізична теплота сухого газу; Q7– потенційна (хімічна) теплота біовугілля; 

Q8 – фізична теплота біовугілля; Q9– фізична теплота водяної пари; Q10 – потенційна 

(хімічна) теплота смоли; Q11 – фізична теплота смоли; Q12 – втрата теплоти в 

навколишнє середовище. 

Вважаємо, що потенційна (хімічна) теплота палива на робочу масу Q1, кДж/кг 

дорівнює його нижчій теплоті згорання р
нQ , яку визначають за елементарним 

складом палива за відомою стандартизованою залежністю [95], формула (4.13). 

Фізична теплота палива Q2 , кДж/кг, визначається за формулою (4.14). Фізична 

теплота повітря Q3, кДж/кг, визначається за формулою (4.15). 

 

1
р

пал нQ = Q = Q ,    2 б бQ = С t ,    3 п пQ = LС t  , (4.13–4.15) 

 

де б
С – теплоємність біопалива, кДж/(кг·°С); б

t  – температура біопалива, °С, 

пС – теплоємність повітря, кДж/(нм3·°С); пt  – температура дуттьового повітря, °С. 

За довідковими даними, реакції термічного розпаду палив з великим вмістом 

кисню є екзотермічними, а теплота реакцій становить близько 1173 кДж/кг [14]; за 

іншими даними [94] – близько 6% від теплоти згоряння деревини. Для подальших 

розрахунків вважаємо, що теплота екзотермічних реакцій розпаду біомаси становить 
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5% від нижчої теплоти згоряння палива на робочу масу, тобто теплота термічного 

розпаду біомаси 4 1Q = 0,05 Q , кДж/кг. 

Потенційна (хімічна) теплота сухого газу Q5, кДж/кг визначається за нижчою 

теплотою згоряння сухого генераторного газу с
нQ , яку визначають за відомою 

залежністю [95] на основі його хімічного складу, та визначеним виходом сухого газу 

(4.16). Фізична теплота сухого газу Q6, кДж/кг визначається за формулою (4.17). 

Потенційна (хімічна) теплота біовугілля Q7 , кДж/кг визначається за формулою 

(4.18): 

 

5
с

газ g нQ = Q = V Q⋅ , g г pi6Q =V t Σ(v C ) ,     р
вуг вуг н,вуг7Q =Q = m ·Q ,     (4.16–4.18) 

 

де гt , °С – температура газу на виході з газогенератора; v – вміст окремих 

складових газу, частка за об’ємом; piC  – теплоємність складових газу, кДж/(нм3·°С). 

р
н,вугQ – нижча теплота згоряння біовугілля, визначається за даними про його 

елементарний склад за залежністю, наведеною в [95], або визначена шляхом 

спалювання проби біовугілля у калориметричній бомбі, кДж/кг. 

Фізична теплота біовугілля Q8, кДж/кг, визначається за формулою (4.19). 

Фізична теплота водяної пари, що міститься у генераторному газі Q9, кДж/кг 

визначається за формулою (4.20). Потенційна (хімічна) теплота смоли Q10, кДж/кг 

визначається за формулою (4.21): 

 

8 ,вуг вуг вугQ =m С t   ,кон пар пар9

22,4
Q = m С t

18
  ,см см10

Q =m Q  (4.19–4.21) 

 

де вугС  – теплоємність біовугілля, кДж/(кг·оС); вугt – температура біовугілля, °С. 

парС  – теплоємність водяної пари; кДж/(нм3·оС); парt – температура пари, °С. 

смQ – нижча теплота згоряння смоли, що визначається за залежністю для рідкого 

палива [95] на основі даних про її елементарний склад або визначена методом її 

спалювання у калориметричній бомбі, кДж/кг. 
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 Фізична теплота смоли: 

,см см см11
Q =m С t   кДж/кг,     (4.22) 

де смС – теплоємність смоли, кДж/(кг·°С); смt  – температура смоли, °С. 

Втрати теплоти відбуваються через бічну циліндричну поверхню 

газогенератора, кришку та дно. Зовнішню поверхню газогенератора умовно 

розділяють на n зон площею Fi з однаковими умовами променевого та 

конвективного теплообміну. Для кожної зони визначають питомий тепловий потік 

втрат теплоти конвекцією та випромінюванням за відомою залежністю для 

складного теплообміну: 

4 4
пi о

оi i кi пi0

T T
q = ε С  +α (t t )

100 100

     − −       
⋅ ⋅ , Вт/м2,   (4.23) 

де iε  – ступінь чорноти зовнішньої поверхні газогенератора в i зоні; 
0

С  = 5,67 

– коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, Вт/(м2К4); кiα  – коефіцієнт 

тепловіддачі конвекцією від поверхні газогенератора в i зоні, Вт/(м2К); пiT , пit  – 

температура поверхні газогенератора в i зоні, К, °С; оT , оt  – середня температура 

навколишнього повітря, К, °С.  

Сумарні втрати теплоти через зовнішні поверхні газогенератора взяті у 

відношенні до 1 кг робочої маси палива: 

( )n

палi i12
i=1

Q = q ·F τ / m∑  ,кДж/кг,     (4.24) 

де iF  –  площа зовнішньої поверхні газогенератора в i зоні, м2;  τ  – тривалість 

процесу часткової газифікації наважки біопалива, с; палm – маса наважки робочого 

палива, кг. 

Коефіцієнт корисної дії (ККД) часткової газифікації. ККД визначаємо як 

відношення суми  потенційної (хімічної) теплоти газу і біовугілля, отриманих з 1 кг 

робочої маси палива, до нижчої теплоти згоряння палива: 



104 

газ вуг

газ

пал

Q +Q
η = ·100

Q
%.     (4.25) 

 

Приклад визначення основних параметрів процесу часткової газифікації 

біомаси (пелет деревних та кубиків березових) за даними дослідів, описаних у 

роботах [41, 42]. Для розрахунків приймаємо склад деревини на суху масу за 

роботою [97] (Сd = 50%; Оd = 42%; Нd = 6%; Nd= 1%; Аd = 1%) та визначаємо склад 

палива на робочу масу з урахуванням даних [41] щодо фактичних значень вмісту 

вологи та золи у досліджених паливах.  

Середній склад сухого піролізного газу і питомі виходи біовугілля та 

конденсату прийнято за табл. 3.5. Склад смол прийнято за джерелом [98]: 

(С=70,41%; О2 = 21,5%; Н2 = 6,79%; N2 = 0,5%; А = 0,8%). Дані щодо вмісту смоли в 

генераторному газі оберненого процесу газифікації деревини (0,1–1,2 г/нм3) 

прийнято за джерелом [99]. Вміст вуглецю у біовугіллі прийнято залежно від 

температури карбонізації деревини за даними, наведеними у табл. 4.1[100].  

Таблиця 4.1 

Склад біовугілля залежно від температури карбонізації  

 

Температура, ºС 

Елементний склад біовугілля, % мас. 

C
t
 Н О А 

350 73,3 5,0 19,7 2,0 

400 77,3 4,7 15,9 2,1 

450 81,6 4,3 11,7 2,4 

500 85,9 4,0 7,4 2,7 

550 88,1 3,6 5,4 2,9 

600 90,3 3,3 3,4 3,0 

650 91,4 3,0 2,5 3,1 

700 92,3 2,8 1,7 3,2 

750 92,7 2,5 1,6 3,2 

800 93,4 1,8 1,5 3,3 

850 93,9 1,6 1,2 3,3 

900 94,4 1,2 1,0 3,4 
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Використовуючи залежності (4.2–4.10), визначено параметри процесу, які 

наведено у табл. 4.2. Результати розрахунку матеріальних балансів наведено в 

табл. 4.3. Необхідні для розрахунку статей теплового балансу довідкові дані щодо 

теплоємностей біопалива, біовугілля, смоли і газів використовували за джерелами 

[40, 96]. Результати розрахунку теплових балансів наведено в табл. 4.4 і 4.5. 

Таблиця 4.2  

Параметри процесу часткової газифікації біомаси 

 

Біопаливо 

Вихід 

сухого газу, 

Vg, нм3/кг 

Густина 

газу 

 ρг, кг/нм3 

Вологість 

газу dг, 

кг/нм3 

Вихід вологого 

газу '
g

V , нм3/кг 

Витрати 

повітря L, 

нм3/кг 

Пелети деревні 0,97 1,22 0,373 1,42 0,58 

Кубики березові 1,25 1,22 0,255 1,65 0,78 

 

Таблиця 4.3  

Матеріальний баланс часткової газифікації біомаси 

Прихід Витрата 

Пелети деревні 

1. Маса робочого палива……………....1,000 кг 

2. Маса повітря …………………..……0,750 кг 

Разом……………………………..…….1,750 кг 

1. Маса сухого газу ……………...1,183 кг   

2. Маса біовугілля ……………….0,209 кг 

3. Маса конденсату ……………...0,321 кг 

4. Маса смоли……………..…….0,0017 кг 

Разом…………………….………. 1,714 кг  

Нев’язка матеріального балансу 2,0% 

Кубики березові 

1. Маса робочого палива…………….1,000 кг 

2. Маса повітря ………………………1,008 кг 

Разом…………………………………..2,008 кг 

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 

Нев’язка матеріального балансу 1,4% 
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Таблиця 4.4  
Тепловий баланс часткової газифікації пелет деревних 

 
Прихід кДж/кг % Витрата кДж/кг % 

Хімічна теплота робочого 

палива 1Q   
15932 94,9 

Хімічна теплота сухого газу 5Q  
7178 45,2 

Фізична теплота палива 2Q  44 0,2 Фізична теплота газу 6Q  436 2,7 

Фізична теплота повітря 3Q  15 0,1 Хімічна теплота біовугілля 7Q   7124 44,9 

Теплота термічного розпаду 

біомаси 4Q  
797 4,8 

Фізична теплота біовугілля 8Q  
289 1,8 

Разом 16788 100 Фізична теплота водяної пари 9Q  184 1,2 

Нев’язка теплового балансу 5,4% 

ККД=89,8% 

Хімічна теплота смоли 10Q  51 0,285 

Фізична теплота смоли 11Q  2,4 0,015 

Втрати теплоти 12Q  614 3,9 

Разом 15878 100 

 

Таблиця 4.5  

Тепловий баланс часткової газифікації кубиків березових 

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% 

ККД=90,1% 

Хімічна теплота смоли 10Q  36 0,23 

Фізична теплота смоли 11Q  1,7 0,07 

Втрати теплоти 12Q  978 6,3 

Разом 15606 100 
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Аналіз статей матеріального балансу свідчить, що при частковій газифікації 

пелет вихід біовугілля становив 21% мас., а з кубиків березових лише – 12,2% мас. З 

березових кубиків отримано більше газу, причому цей газ мав вищу теплоту 

згоряння. Це може вказувати на те, що для виробництва біовугілля більш 

прийнятним є процес, часткової газифікації пелет, а для виробництва піролізного 

газу – процес, часткової газифікації кубиків березових. 

Незважаючи на викладені відмінності статей теплового балансу для 

розглянутих процесів часткової газифікації пелет та кубиків березових, значення 

коефіцієнтів корисної дії є близькими за величиною і становлять близько 90%, що 

вище, ніж для повної класичної газифікації біомаси, для якої ηгаз=0,70...0,82. 

4.2.   Метод оцінки енергоефективності часткової газифікації біомаси  

 
Енергетична ефективність газифікації біомаси полягає в тому, що енергія, яка 

міститься в горючому газі та біовугіллі, має бути більшою від енергії, що витрачена 

на вирощування біомаси і виробництво з неї біопалива. Вона оцінюється через 

коефіцієнт енергетичної ефективності часткової газифікації 
ее (газ)

К .     

4.2.1. Енергоефективність газифікації деревини. На цей час 

енергоефективність газифікації деревини 
ее (газ)

К можна оцінити на основі 

довідкових даних щодо енергії деревини, загальних витрат енергії на вирощування 

деревини, перероблення її в біопаливо та визначеного нами ККД часткової 

газифікації:   

 

бп
газее (газ)

антр.

Е
К  = η

Е∑

⋅ ,      (4.26) 

 

де 
бп

Е  – енергія біопалива; ∑антр.Е  – загальні витрати антропогенної енергії на 

виробництво біопалива; газη  – ККД часткової газифікації деревини. 

Оцінку здійснюємо для трісок з енергетичної деревини і деревних пелет як 

найбільш придатних для газифікації біопалива. 
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За даними [68, 69] виробництво енергії нетто з урахуванням витрат на 

заготівлю, сушку та подрібнення енергетичної деревини становить близько 

220 ГДж/га, а витрати антропогенної енергії на її вирощування становлять  

3–7 ГДж/га. За цими даними, при газη  = 0,90, оціночне значення 
ее (газ)

К  тріски 

розраховуємо за формулою (4.26) і воно становить 
ее (газ)

К  = 39,6.  

Загальні енерговитрати на виробництво пелет з деревини становлять 

приблизно 85 кВт∙год на тонну [83]. В Україні для генерації 1 кВт∙год електроенергії 

через паровий цикл витрачається ≈ 0,36 кг у. п. ≈ 0,36∙29,3 МДж ≈ 10,5 МДж. Таким 

чином, на виробництво пелет витрачається енергії 0,8925 МДж/кг. Теплота згоряння 

деревних пелет становить в середньому 18 МДж/кг. За цими даними коефіцієнт 

енергоефективності часткової газифікації пелет буде становити = 20,2
ее (газ)

К .    

4.2.2. Енергоефективність газифікації рослинних відходів. Для оцінки 

енергоефективності газифікації палива із рослинних відходів необхідно визначити 

вихід енергії з урожаєм рослинної продукції та величину витрат антропогенної 

енергії на її вирощування.  

Оцінка виходу енергії з урожаєм рослинної продукції здійснювалася 

наступним чином. Накопичена в урожаї сільськогосподарських культур енергія урЕ  

складається з енергії зерна опЕ  та з енергії соломи бпЕ : 

 

( )0,1 ,= + = ⋅ ⋅ + ⋅ур оп бп оп оп бп бпЕ Е Е В Q В Q  ГДж/га,   (4.27) 

 

де ,оп бпЕ Е  – енергія зерна та соломи, ГДж/га; ,оп бпВ В  – урожай зерна та вихід 

соломи, ц/га; ,оп бпQ Q  – теплота згоряння зерна та соломи відповідно, МДж/кг. 

За даними роботи [63], показники енергоємності зерна та соломи досить 

близькі. Тому вважаємо =бп опQ Q , а = ⋅бп оп відВ В К .  

З урахуванням зазначеного визначаємо енергію зерна і соломи: 

 

⋅ ⋅ ⋅оп від бп бп відур оп опЕ = 0,1 (В Q + K Q )= 0,1В Q (1+ K ) , ГДж/га. (4.28) 
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 Окремо визначаємо енергію соломи: 

 

⋅ ⋅бп відбп опЕ = 0,1 В Q K , ГДж/га.    (4.29) 

 

Оскільки коефіцієнт відходів відK  > 1 [84], то вихід енергії з соломою більший 

ніж з зерном, тобто солома та рослинні  відходи є значним енергетичним ресурсом, 

який у ( відK ) разів більший, ніж енергетичний ресурс зернової продукції.  

При вирощуванні сільськогосподарської продукції енергія фотосинтезу не 

входить до загальних витрат. Витрати антропогенної енергії поділяються на прямі та 

побічні. Прямі витрати антрЕ  складаються з енергетичних еквівалентів 

використаних засобів виробництва: насіння, добрив, пального, технічних засобів: 

 

антр тз пал насЕ Е Е Е= + + , ГДж/га,    (4.30) 

 

де Етз – енергетичний еквівалент технічних засобів, Епал –  енергія палива, Енас – 

енергетичний еквівалент насіння та добрив.  

Енергетичні еквіваленти технічних засобів, насіння та добрив досить складно 

визначити внаслідок їх залежності від багатьох чинників. Більш однозначно 

визначається енергія палива через норми витрат, які встановлено технологічними 

картами для кожної культури:  

 

310−= ⋅ ⋅пал дп дпЕ n Q , ГДж/га,     (4.31) 

 

де nдп – нормовані витрати дизпалива, кг/га; Qдп =42,5 МДж/кг – теплота згоряння 

дизпалива.  

Розглянемо результати сучасних досліджень структури прямих енерговитрат 

на вирощування основних зернових культур, табл. 4.6 [63]. 
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Таблиця  4.6  

Структура прямих енерговитрат на вирощування окремих культур 

Назва культури 

Види енерговитрат, ГДж/га 
Питомий 

вміст енергії 

дизпалива, С 

Технічні 

засоби, 

тзЕ  

Пальне, 

палЕ  

Насіння, 

добрива, 

насЕ  

Всього, 

антрЕ  

Пшениця озима  2,9 4,6 14,7 22,2 0,21 

Кукурудза на зерно 3,1 4,0 12,5 19,6 0,20 

Соняшник  2,6 4,0 11,5 18,1 0,22 

Визначимо питомий вміст енергії дизпалива /= пал антрС Е Е  в прямих 

витратах антропогенної енергії. Як видно з табл. 4.6, в структурі прямих 

енерговитрат частка витрат на дизпаливо досить стабільна і становить С=0,20–0,22. 

Тому прямі витрати антрЕ  будемо визначати через питомий вміст енергії дизпалива, 

тобто: 

 

⋅ ⋅ -3
пал дп дп

антр

Е n Q 10
E = =

С С
,  ГДж/га.   (4.32) 

  

 Прямі витрати антропогенної енергії дуже відрізняються за величиною в 

окремих країнах. Так, наприклад, на виробництво зерна кукурудзи в Мексиці 

витрачається 3 ГДж/га антропогенної енергії, в Індії – 7 ГДж/га, в Центрально-

Чорноземному районі Росії – 20 ГДж/га, в США – 30 ГДж/га [67].  

До побічних належать енергетичні витрати, пов’язані з виробництвом 

сільськогосподарських машин, палива, добрив, отриманням посівного матеріалу 

тощо. За оцінками роботи [102] побічні витрати антропогенної енергії становлять 

30 – 50% від прямих. Вважаємо, що побічні витрати становлять 40%. Повні витрати 

антропогенної енергії визначимо за формулою: 
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1,4 1,4( ),
антр антр тз пал нас

Е Е Е Е ЕΣ = ⋅ = + +   ГДж/га.  (4.33) 

 

Розрахунки антрE∑  дають такий результат: пшениця озима – 31,1 ГДж/га; 

кукурудза на зерно – 27,4 ГДж/га; соняшник – 25,4 ГДж/га.  

Коефіцієнт енергоефективності часткової газифікації палива з рослинних 

відходів:  

2

,
ен енантр

бп оп від бп

ее(газ) газ газ
дп дп

Z К

Е B К Q С 10
К = η = η

Е 1,4 n Q Z К
∑

⋅
⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
⋅

⋅ ⋅ ⋅
  (4.34) 

 

де 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.  

За розробленим методом було виконано розрахунки коефіцієнтів 

енергоефективності газифікації рослинних відходів  наступних культур: пшениця 

озима, кукурудза, соняшник. Зазначені культури дають більше 70% виходу соломи 

та стебел. Відповідно до отриманих експериментальних даних значення ККД 

газифікації приймали за 0,90. 

На рис. 4.1 наведено динаміку зміни Kее(газ), значення якого залежать від 

урожайності культур. 

Значення Kее(газ) часткової газифікації палива з рослинних відходів значно 

менші ніж для деревини, що пояснюється високими енерговитратами на 

виробництво сільськогосподарської продукції. За цими значеннями, 

енергоефективність часткової газифікації біопалива з соломи пшениці і стебел 

кукурудзи характеризується як висока, а стебел соняшника – середня.   
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Рис. 4.1 Динаміка зміни 
ее(газ)

К  

 

4.4. Висновки до розділу 
 

1. Уточнено метод розрахунку основних показників часткової газифікації 

деревини врахуванням у складі піролізного газу важких вуглеводнів та  теплоти 

реакцій екзотермічного розпаду біомаси. Показники процесу: вихід сухого газу 

0,97–1,25 нм3/кг; густина газу – 1,22 кг/ нм3; витрати повітря на піроліз – 0,58–

0,78 нм3/кг.  

2. Достовірність методу підтверджено шляхом складання матеріальних і 

теплових балансів процесу на основі експериментально визначених складу газу, 

виходу біовугілля і конденсату. Нев’язка матеріальних балансів становила 

1,4…2,0%, а теплових – 2,2…5,4%.  

3. Коефіцієнт корисної дії процесу часткової газифікації біомаси з 

урахуванням теплоти згоряння газу і біовугілля становить близько 90%, що значно 

більше, ніж для класичної повної газифікації з оберненим дуттям. 

4. Вперше розроблено метод оцінки енергоефективності часткової 

газифікації біопалива з рослинних відходів. За цим методом коефіцієнт 

енергоефективності часткової газифікації біопалива становить: з соломи пшениці 

8,6–12,0; з стебел соняшнику 4,7–6,8; з стебел кукурудзи 8,1–11,9. 

 

Публікації автора за матеріалами розділу 4 – [42, 103]. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА ОСНОВ ОДНОСТАДІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
АКТИВОВАНОГО БІОВУГІЛЛЯ ТА НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОМАСИ 

 

5.1.  Одностадійна технологія виробництва активованого біовугілля 

 

5.1.1. Аналіз традиційної двостадійної технології виробництва 

активованого вугілля. Перспективним напрямком використання технології 

карбонізації біомаси є виробництво недорогих вуглецевих сорбентів для 

природоохоронних цілей і промислового використання. Вуглецеві сорбенти з 

високою адсорбційною активністю (йодне число Id ≥ 50%, внутрішня питома 

поверхня S ≥ 500 м2/г) традиційно виробляють з викопного палива за двостадійною 

технологією: карбонізація + активація. Обидві стадії енергоємні і екологічно 

шкідливі. На 1 т активованого вугілля витрачається 2–4 т умовного палива 

викопного походження; при цьому в атмосферу виділяється до 1500 м3 

відпрацьованого теплоносія з високим вмістом SOx (1–2 г/м3), H2S (200–250 мг/м3), 

смолистих речовин (10–40 мг/м3), фенолу (50–70 мг/м3), оксиду вуглецю (до 5% об) 

[105, 106]. Внаслідок високої енергоємності і екологічної небезпеки технології, яка 

потребує вкладення значних коштів у природоохоронні заходи, вартість 

активованого вугілля в декілька разів більша за вартість деревного вугілля і 

становить 1200–4000 $/т.  

Активоване вугілля – це пористі вуглецеві тіла, які мають значну внутрішню 

площу поверхні для протікання сорбційного процесу. Розрізняють хімічну 

активацію сировини і активування парогазами. 

При хімічній активації в якості вихідної сировини використовують 

некарбонізовані продукти (тирсу, гідролізний лігнін, торф), суміш яких з 

неорганічними активуючими агентами (сірчана і фосфорна кислоти, хлорид цинку 

та ін.) піддається високотемпературній обробці. Одержане вугілля має високу 
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активність і відносно широкі мікропори, проте забруднене неорганічними 

сполуками.  

Початковою сировиною для парогазового активування є зазвичай 

карбонізовані природні матеріали: деревне вугілля, торф’яний кокс, вугілля 

шкаралупи кокосового горіха, антрацит, кокс бурого вугілля. В останні роки 

розроблені технології виробництва активованого вугілля із рослинних відходів 

(соломи пшениці, вівса, ріпаку, лушпиння соняшнику та ін.) [107].  

Сутність парогазової активації полягає у видаленні смолистих плівок, що 

перекривають наявні порожнини вугілля, і в утворенні нових порожнин в процесі 

взаємодії розпеченого вуглецю з парами води і діоксидом вуглецю.  

Технологія отримання подрібненого активованого вугілля (АВ) включає в себе 

наступні операції: 

– виробництво деревного вугілля (ДВ); 

–  подрібнення ДВ до розмірів, що дещо перевищують розміри товарного АВ; 

– активацію ДВ водяною парою або димовими газами; 

–  спалювання газів активації з поверненням тепла на проведення активації 

(рекуперація тепла); 

–  охолодження отриманого АВ. 

Активація ДВ проводиться за температури 800–1100 ºС при невеликому 

надлишковому тиску. Витрати перегрітої пари на активацію 3–5 кг на 1 кг ДВ. Для 

активації використовують шахтні, барабанні та багатоподові печі. Тривалість одного 

циклу виробництва ДВ і його активації коливається від 8 годин до декількох діб. 

Вихід товарного АВ становить 0,2–0,45 т з однієї тони вихідного ДВ. Щоб отримати 

якісне активоване вугілля необхідно вести процес чітко в регламентованих межах. 

Вимоги до стабільності умов тут набагато жорсткіші, ніж при виробництві 

вихідного деревного вугілля. Елементарний склад АВ (С=93–94%, Н=0,7–1,0%, 

О=4,7–6,0%) відрізняється від складу ДВ підвищеним вмістом вуглецю і кисню.  

Властивості сорбенту залежать від розміру і структури розподілу пор. На 

основі механізмів адсорбційних і капілярних явищ, що протікають в адсорбентах, 

пори АВ класифікують за розмірами [108]. 
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Мікропори – найбільш дрібні пори АВ з радіусом менше 0,6–0,7 нм. За 

розмірами мікропори сумірні з адсорбованими молекулами. 

Мезопори – більші пори з радіусом кривизни від 1,5 до 200 нм. Характерною 

особливістю мезопор є те, що їх об’єм заповнюється молекулами звичайних розмірів 

(бензол, азот) пошарово.  

Супермікропори являють собою перехідну область пористості між мікро– і 

мезапорами з радіусом від 0,7 до 1,5 нм. 

Макропори – найбільш великі пори, що мають радіус кривизни поверхні понад 

200 нм. Макропори відіграють роль транспортних каналів, по яких молекули 

речовини проникають вглиб зерен сорбенту. На рис 5.1 показано пористу структуру 

активованого вугілля [105]. 

   

а)     б)     в) 

Рис 5.1. Пориста структура активованого вугілля: а) біовугілля з листяних 

порід; б) біовугілля з хвойних порід; в) кокосове біовугілля 

На базі ДВ випускаються два типи АВ: подрібнені (зернисті) за ГОСТ 6217, 

що мають розвинену мікропористість і порошкові за ГОСТ 4453 з розвиненою 

мезапористістю. Основними параметрами пористої структури АВ є об’єм пор, 

питома поверхня і розподіл всіх видів пор, які визначаються за стандартними 

методиками. На практиці оцінку якості АВ зазвичай проводять, визначаючи 

адсорбцію відносно великих молекул меляси, метиленового блакитного, йоду або 

інших сполук. Відомі технології виробництва активованого вугілля – це 

багатоступеневі процеси переробки вихідного матеріалу до кінцевого продукту ще і 

обтяжені шкідливими відходами. 
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5.1.2. Визначення сорбційних характеристик деревного вугілля і розробка 

основ виробництва активованого біовугілля. Сорбційні характеристики (питома 

внутрішня поверхня і адсорбційна активність по йоду) біовугілля, яке вироблялося 

на експериментальній установці, визначали в ІБОНХ НАНУ за участю автора. 

Методика визначення і оцінка похибок наведена в додатку Г. Результати визначення 

сорбційних властивостей вугілля з деяких видів біомаси, а також промислового 

деревного вугілля наведені в табл. 5.1.   

Таблиця 5.1  
Сорбційні властивості біовугілля 

Назва 

Параметри виробництва 
біовугілля 

Питома 
внутрішня 

поверхня, S, 
м2/г 

Адсорбційна 
активність по 

йоду, 
Id, % 

Вологість 
біомаси, % 

Питома 
витрата 
повітря,  

м3/(м2·год) 

Вугілля з вологої тріски верби 47,5 107,3 402 32,2 

Вугілля з зрізок верби 9,6 50,0 69 18,7 

Вугілля з кубиків сосни 6,8 115,0 178 25,6 

Вугілля з пелет деревних 14,2 50,0 79 16,5 

Промислове деревне вугілля (ГОСТ 

7657) 
– – 100 15,8 

Як видно з табл. 5.1, сорбційні властивості біовугілля, отриманого із сухої 

біомаси невисокі, приблизно на одному рівні з промисловим деревним вугіллям. 

Вугілля, отримане із вологої тріски верби, має значно кращі сорбційні властивості, 

ніж вироблене з сухих палив, і за своїми характеристиками наближається до 

промислового активованого вугілля.  

Зважаючи на отриманий результат, було сформульовано робочу гіпотезу про 

можливість одностадійного виробництва активованого біовугілля. Для її реалізації 

було заготовлено паливо зі свіжозрубаної в літній час берези у вигляді кубиків з 

розміром 8 мм і природною вологістю 45%. Вибір берези зумовлений тим, що в 

промисловості для активації беруть вугілля, вироблене з деревини твердолистяних 

порід. Огляд науково–технічної літератури показав, що спосіб одностадійного 
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виробництва активованого вугілля із вологої деревини раніше ніким не був 

запропонований.  

Виробництво і активацію вугілля проводили за методикою, наведеною у 

розділі 3. Кубики завантажувалися у реактор і розпалювалися розпеченим вугіллям 

із пелет деревних, яке засипалося на сітку із нержавіючої сталі. В одному 

експерименті для розпалювання використовувалося промислове деревне вугілля. 

Сорбційні властивості вугілля, яке використовувалося для розпалювання, наведені в 

табл. 5.1. Після закінчення процесу визначалися сорбційні властивості виробленого 

біовугілля з берези і вугілля для розпалювання, що залишалося на сітці (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2  
Результати активації біовугілля парогазами 

Назва 

( )3 2Питома витрата повітря, м / м ·
oТемпература в реакт

г д

орі,

о

С
 

33,3

600 800−
 

50,0

690 810−  

61,6

700 820−  

70,0

750 980−  

Вугілля для розпалювання із пелет деревних 

Питома внутрішня поверхня, м2/г 82 87 – 213 

Активність по йоду, % 16,6 16,8 – 24,5 

Вугілля для розпалювання промислове деревне 

Питома внутрішня поверхня, м2/г   221 – 

Активність по йоду, %   37,8 – 

Вугілля із кубиків березових 

Питома внутрішня поверхня, м2/г 202 279 318 352 

Активність по йоду, % 28,3 29,2 35,6 42,2 

Вихід біовугілля на суху масу, % 20,3 15,0 12,0 9,6 

На рис. 5.2 показано вихід активованого біовугілля з вологої берези і його 

сорбційні властивості в залежності від витрат повітря. Зі збільшенням витрат 

повітря дуття активність по йоду  збільшується нелінійно і досягає стандартних 

вимог ГОСТ 6217, Id = 30% при витратах дуття 53 м3/(м2·год). Зі збільшенням 
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витрат дуття прямопропорційно збільшується внутрішня питома поверхня, а вихід 

активованого вугілля прямопропорційно зменшується. 

 

Рис. 5.2. Залежність виходу і сорбційних властивостей активованого біовугілля 

з берези від витрат повітря дуття 

Одночасно з виробництвом активованого біовугілля з кубиків березових 

відбувалася і активація вугілля, яке використовувалося для розпалювання. Так, було 

встановлено, що при витратах повітря дуття 33,3–50,0 м3/(м2·год) сорбційні 

показники вугілля з пелет деревних збільшилися несуттєво.  

І лише при витратах повітря дуття 70,0 м3/(м2·год) ці показники покращилися, 

проте не досягли стандартних вимог ГОСТ 6217. Отриманий результат підтверджує 

вимогу стандарту щодо необхідності виробництва активованого вугілля з 

твердолистяної деревини. Таким чином, деревне вугілля з пелет доцільно 

використовувати у якості палива.  

В той же час активація промислового деревного вугілля парогазовою 

сумішшю призвела до збільшення його сорбційних показників більш ніж у  

2 рази. Так, при витратах повітря дуття 61,6 м3/(м2·год), питома внутрішня поверхня 

збільшилася з 100 до 221 м2/г, а йодне число збільшилося з 15,8 до 37,8% (табл. 5.1 і 

5.2). 
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5.1.3. Фізико-хімічний механізм одностадійного процесу карбонізації та 

активації біовугілля. Пориста структура активованого біовугілля утворюється в 

результаті хімічної взаємодії розпеченого вуглецю з вуглекислим газом і водяною 

парою. Внаслідок прогару вуглецю в ньому утворюються пори. Джерелами теплоти 

для нагрівання вуглецю до високої температури є теплота згоряння летких речовин 

палива та екзотермічні ефекти реакцій згоряння вуглецю, які протікають практично 

миттєво: 

С+О2=
 
СО2+Q1,    С+0,5О2=

 
СО+Q2.   (5.1, 5.2) 

Горіння вуглецю – складний процес, в якому приймають участь не лише 

хімічні, а і фізичні фактори. При горінні вуглецю мають місце три процеси: дифузія 

кисню до поверхні вуглецю, з’єднання кисню з вуглецем на його поверхні, взаємодія 

СО2 на поверхні вуглецю. Згідно із сучасними уявленнями згоряння вуглецю до СО і 

СО2 відбувається одночасно [109].  

Реакції відновлення СО2 і розкладання водяної пари (реакції водяного газу) є 

ендотермічними і протікають з поглинанням теплоти: 

 

С+СО2↔
 
2СО–Q3 , С+Н2О=СО2+Н2-Q4 , С+2Н2О=СО2+2Н2-Q5 .     (5.3–5.5) 

  

Водяна пара реагує також з оксидом вуглецю з незначним виділенням 

теплоти: 

Н2О+СО↔
 
СО2+Н2+Q6.    (5.6) 

 

При активації вуглецю вуглекислим газом взаємодія СО2 з вуглецем 

відбувається зі збільшенням об’єму та поглинанням теплоти. Згідно з принципом 

Ле–Шательє зменшення тиску і підвищення температури сприяє протіканню реакції 

в бік утворення СО. В суміші газів, яка за складом відповідає піролізному, вище 700 

ºС реакція іде в бік утворення СО, а нижче – в бік розкладання СО. Численними 

дослідженнями встановлено, що інтенсивність відновлення СО2 в значній мірі 

залежить від реакційної здатності палива і часу контакту СО2 з вуглецем. 
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Чим вище температура, тим більше швидкість відновлення СО2 (рис. 5.3) 

[110]. Реакційний процес протікає в дифузійній або перехідних областях. Швидкість 

підводу СО2 є повільною (у порівнянні із швидкістю хімічної реакції), тому і час 

реагування збільшується. Каталізаторами перетворення СО2 в СО є метали та солі 

СаСО3, Nа2СО3, К2СО3 [110, 111]. 

 

Рис. 5.3. Швидкість відновлення СО2 в СО в залежності від температури   

Таким чином, для кращого перетворення СО2 в СО температура повинна бути 

якомога вищою, паливо – пористим і дрібним, а реакційна зона – високою. 

Активація водяною парою являє собою процес окиснення вуглецю за 

реакціями (5.4 і 5.5). Механізм і швидкість протікання цих реакцій залежать від 

багатьох факторів: температури, тривалості контакту, швидкості і складу газів, 

характеру і величини поверхні палива, наявності каталізаторів. Внаслідок 

недостатньої повноти і протиріччя експериментальних даних, що зумовлено 

складністю дослідження, важко охарактеризувати загальну теорію протікання 

процесу [111]. В роботі [112] відмічається, що за температури 900–1000 ºС протікає 

реакція (5.5), а при підвищенні температури понад 1000 ºС протікає реакція (5.4). В 

роботі [22] повідомляється, що швидкість реакцій розкладання водяної пари у 2 рази 

менша, ніж швидкість реакції відновлення вуглекислого газу. Ступінь розкладання 

водяної пари на розпеченому деревному вугіллі суттєво залежить від температури. 

Так за температури 600 ºС ступінь розкладання становить 4,0%; при 700 ºС – 52,4%; 

при 800 ºС – 96,9% [23]. 

Опираючись на розглянуті теоретичні основи і практичні дані розглянемо 

схему механізму перетворень вологої берези в активоване біовугілля (рис. 5.4).  



121 

 

Рис. 5.4. До механізму одностадійного процесу часткової газифікації + 

активації біовугілля 

Для створення схеми був побудований графік динаміки профілів температури 

в реакторі (табл. 3.4, режим 9). На горизонтальній осі відкладено температуру, а на 

вертикальних осях – час і висоту реактору від кришки до колосникової решітки.  

У вертикальний реактор із титанового сплаву завантажуються кубики берези з 

вологістю Wr = 45,0%. Знизу подається повітря дуття з питомою витратою  

70 м3/(м2∙год.), при цьому шар палива розпалюється зверху розпеченим деревним 

вугіллям. Спочатку відбувається випаровування гігроскопічної вологи, а потім 

термічний розпад біомаси з утворенням піролізного газу, який змішується з киснем 

повітря. Внаслідок згоряння піролізного газу утворюється зона газифікації, яка 

рухається назустріч потоку повітря. За експериментальними даними (табл. 3.4) 

швидкість руху зони газифікації у 2 рази менша, ніж для сухих кубиків сосни із 
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вологістю ≈ 6,8%. Тобто на згоряння піролізного газу, в тому числі і смоли, 

витрачається у 2 рази більше кисню, завдяки чому температурний режим в реакторі 

підтримується на рівні 750–980 °С. Вище зони газифікації залишається розпечене 

біовугілля.  

Нижче зони газифікації відбувається пірогенетичний розпад палива з 

утворенням водяної пари, вуглекислого газу та інших речовин. За 

загальноприйнятою теорією Доброхотова [113] при сухій перегонці деревини в воду 

переходить приблизно 50%, а у вуглекислий газ – 30% кисню органічної маси. Крім 

того, основна кількість водяної пари утворюється при випаровуванні гігроскопічної 

вологи палива. Утворені парогази, проходячи через зону газифікації, перегріваються 

та змішуються з продуктами окиснення піролізного газу. Далі суміш газів вступає в 

ендотермічні реакції (5.3–5.5) з розпеченим біовугіллям. Внаслідок обгару в тілі 

вуглецю виникає розгалужена внутрішня поверхня, яка і визначає його сорбційні 

властивості. Необхідна температура активації підтримується за рахунок окиснення 

частини біовугілля киснем повітря за реакціями (5.1 і 5.2). 

Температурний фронт, який утворювався по висоті реактора між термопарами 

Т1–Т3 побудований за експериментальними даними. Для побудови фронту 

температур від кришки до термопари Т1 приймалося, що через 10 хвилин після 

розпалювання палива в реакторі утворюється стала температура.  

Для підтвердження запропонованого механізму виробництва активованого 

вугілля розглянемо матеріальний баланс вологи у паливі. Кількість гігроскопічної 

вологи визначали за відомою залежністю, а вихід пірогенетичної вологи приймали 

на рівні 18% від сухої маси палива [94]. Кількість конденсату визначали 

експериментально. Результати матеріального балансу вологи берези для різних 

режимів дуття наведено в табл. 5.3.  
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Таблиця 5.3 

Матеріальний баланс вологи берези 

№ 

з/п Варіант 

режиму 

за табл. 

3.4 

Прихід, г 
Вихід 

конденсату

, г 

Волога на 

активацію 

вугілля 

Береза, 

W
r=45,0% 

Суха 

речовина, 

W
а=0 

Волога 

гігро- 

скопічна 

Волога 

піроге-

нетична 

Всього 

вологи 
г % 

1 6 1236 680 556 122 678 640 38 5,6 

2 7 1330 731 599 132 731 665 66 9,0 

3 8 1245 685 560 123 683 600 83 12,1 

4 9 1178 648 530 117 647 517 130 25,0 

 

Як видно з табл. 5.3, для всіх варіантів розглянутих режимів кількість 

отриманого конденсату менша, ніж всього вологи в паливі. Отже, частину вологи 

палива (5,6–25%) витрачено на активацію вуглецю. Співвідношення сумарної 

кількості гігроскопічної і пірогенетичної вологи берези до маси виробленого 

біовугілля коливалось в межах 4,9–10,4, тобто на виробництво 1 кг активованого 

біовугілля надходило 4,9–10,4 кг перегрітої пари. Подібний результат було 

отримано і для тріски верби з вологістю 47,5%.  

Характерною особливістю стадії активації є час контакту парогазів з 

розпеченим вуглецем. Для врахування термоактиваційного фактору часу і 

температури вважаємо, що до температури 600 ºС відбувається карбонізація 

деревини, а вище 600 ºС – активація отриманого біовугілля, оскільки при цій 

температурі починають відбуватися реакції окиснення вуглецю вуглекислим газом і 

водяною парою. 

Під термоактиваційним фактором (ТАФ) будемо розуміти добуток часу 

контакту ti розпеченого до температури 600 ºС відповідного шару вуглецю з 

окиснювачами на різницю температур ∆ Ti між максимальною і 600 ºС. Графічно 

ТАФ приблизно визначається як площа трикутника, основою якого є час ti а 
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висотою різниця температур ∆ Ti. Так, наприклад, з рис. 5.4 визначаємо, що ТАФ, 

для шару біовугілля, що знаходиться біля термопари Т1, становить:  

⋅ ⋅ ⋅o

1 1 1
ТАФ = t ΔΤ = 14 хв 160 = 2240 хв гр. 

Аналогічно для термопари Т2: ТАФ2 = 4200 хв·гр; для термопари Т3: ТАФ3 = 

5700 хв·гр. Відповідно, слід сподіватися, що сорбційні характеристики активованого 

біовугілля будуть також змінюватися по висоті шару біовугілля в реакторі: спочатку 

менші, в кінці більші. Тому для порівняння сорбційних властивостей активованого 

біовугілля, що вироблялося за різних витрат повітря дуття, на аналіз відбиралося 

біовугілля із одного шару, розміщеного біля термопари Т2. 

Як видно з рис. 5.2, при витратах повітря дуття понад 53 м3/м2∙год, активність 

по йоду біовугілля із кубиків берези становила Id=30,0–42,2%, що відповідає 

промисловому активованому вугіллю марки ДAK за ГОСТ 6217, для якого цей 

показник становить 30%. Вугілля марки  ДAK  використовується для очистки 

парового конденсату від мастил та інших домішок. 

Наступним корисним продуктом розробленої технології є горючий газ, а 

відходом – конденсат. Конденсат, який утворювався при охолодженні вологого газу, 

був прозорий і не містив смоляних плівок. 

Для підвищення сорбційних характеристик біовугілля по йоду до рівня 

Id≥80% рекомендується збільшити час перебування біовугілля в реакторі. Цього 

можна досягнути, використовуючи реактори з більшою висотою шару палива.  

 

5.2. Сучасні напрямки використання звичайного та активованого 

біовугілля 

 

Біовугілля, що виробляється як цільовий продукт на стадії часткової 

газифікації, в залежності від сорбційних характеристик можна поділити на 2 групи: 

звичайне і активоване. До активованого вугілля, яке вноситься в ґрунт, згідно 

класифікації організації міжнародна ініціатива біовугілля (МІБ), відноситься 
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вугілля, у якого питома внутрішня  поверхня S≥150 м2/г [114]. Відповідно біовугілля 

з меншою питомою поверхнею є звичайним.  

Звичайне біовугілля рекомендується брикетувати і використовувати як 

висококалорійне бездимне паливо для промисловості і побуту. Оскільки середній 

розмір фракції біовугілля становить 3–15 мм, то воно брикетується з додаванням 

в’яжучих речовин. В якості в’яжучих речовин використовують кам’яновугільний 

пек, нафтовий бітум, рідке скло, вапняк, відходи крохмального виробництва, 

мелясу.  

В залежності від призначення брикетів вміст в’яжучих речовин становить 5–

12% [37, 97]. Брикети тривалого горіння виробляють з біовугілля, в яке додають 

рідке скло (5%) і інертний наповнювач – глину (30–35%). За такої рецептури 

тривалість горіння брикетів із карбонізованого бурого вугілля становила до 6 годин 

[37].  

Каталітично активовані безполум’яні брикети отримують при додаванні в 

біовугілля, крім в’яжучих, каталізаторів (до 4%). Каталізатори (NaCl, KCl, деревна 

зола) підвищують реакційну здатність палива та повноту згоряння. Процес горіння 

брикетів проходить без видимого полум’я під тонким шаром золи [97]. Розглянуті 

типи сучасних брикетів доцільно виготовляти в Україні і використовувати для 

опалення індивідуальних будинків замість природного газу.  

Активоване біовугілля має більш широкі сфери використання, серед яких 

пріоритетним напрямком є вилучення з атмосфери вуглекислого газу для боротьби з 

глобальним потеплінням. Це вилучення можна зробити шляхом карбонізації біомаси 

і внесення виробленого біовугілля у верхній родючий шар ґрунту [115–119]. 

Процеси росту і термічного розпаду біомаси виражаються наступним схематичним 

рівнянням: 

 

    

            

фотосинтез            карбонізація                                                 горючий газ

      світло                    t 500 C                         °                          ≥            

m n5 42 2 6 10 2 2 2 2і

біовугілля

СО + Н О С Н О C +СО+СО + Н +СН +С H + H О+ N

                                                        

                                           

↑

 
 

→ →

↓ 
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На рис. 5.5 наведено схему процесів фотосинтезу і карбонізації біомаси. При  

карбонізації біомаси в атмосферу потрапляє лише частина вуглецю (понад 50%), а 

інша частина залишається у біовугіллі. Тобто шляхом карбонізації біомаси можна 

вилучати з кругообігу рослинний вуглець для внесення в ґрунт. 

 

Рис 5.5. Схема фотосинтезу і карбонізації біомаси 

Активоване біовугілля є хімічно інертним матеріалом, стійким до 

біодеградації протягом століть. Вуглець при звичайній температурі не вступає в 

реакції з киснем повітря з утворенням СО2. Активоване біовугілля, яке вноситься в 

ґрунт для покращення його структури і підвищення врожайності, також має назву 

біочар (biochar). Сутність дії біовугілля в ґрунті полягає в адсорбції рідких і 

газоподібних речовин на його внутрішній поверхні.  

Для досягнення оптимального ефекту під оранку рекомендовано вносити 

близько 30–40% біовугілля від об’єму плодоносного шару. Використання біовугілля 

в сільському господарстві дає наступні результати: завдяки своєї пористості 

підвищує спроможність ґрунту утримувати вологу й одночасно піддаватися аерації; 

зберігає поживні речовини в ґрунті, особливо на полях з інтенсивним землеробством 

при активному зрошуванні; сприяє хімічному з'єднанню мінеральних речовин і 

створенню таким чином комплексів подібних до тих, що створює гумус; численні 
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корисні мікроорганізми, які утворюються на величезній внутрішній поверхні 

біовугілля активно живлять сільськогосподарські культури, що підвищує їх 

врожайність; видалення з ґрунту отрутохімікатів та утримування азоту сприяє 

нейтралізації кислого ґрунту; схожість рослин підвищується завдяки швидкому 

прогріванню ґрунту [115]. 

На рис. 5.6 показаний процес внесення біовугілля в ґрунт та агротехнічний 

результат від його використання[126, 127].  

  
без біовугілля;       з біовугіллям 

Рис 5.6. Внесення біовугілля в ґрунт і агротехнічний результат від його 

використання  

Може виникнути питання – де взяти біомасу для виробництва біовугілля без 

конкуренції для сучасних способів її використання. Детальнішій погляд на це 

питання показує, що частина невикористаної біомаси залишається на полі і гниє або 

просто спалюється. В Україні це солома ріпаку, стебла кукурудзи та соняшнику, 

загальна кількість яких становить від 23 до 30 млн. тонн щорічно [84]. Якщо в 

Україні щорічно переробляти у біовугілля надлишкові 30 млн. тонн рослинної 

біомаси, то можна отримати приблизно 7,5 млн. тонн вуглецю. При спалюванні або 

розкладанні біомаси з 1 кг вуглецю утворюється 3,67 кг СО2; тобто, якщо внести 7,5 

млн. тонн вуглецю в ґрунт, то з атмосфери буде вилучено 27,5 млн. тонн СО2 без 

врахування побічного скорочення викидів метану та закису азоту. Кількість 

внесеного в ґрунт вуглецю легко перевірити лабораторним аналізом. Біовугілля в 
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ґрунті зберігається, не розкладаючись, сотні років. Приблизні світові об’єми 

внесення вуглецю в ґрунт можуть становити близько 1 Гт щорічно [115]. 

Активоване біовугілля може ефективно використовуватись в таких сферах: 

очищення харчових жирів, олії, цукрових сиропів, спирту; водопідготовка; 

очищення повітря і газів, медицина і ветеринарія. 

 
5.3. Розробка методів зменшення вмісту смоли в піролізному газі  

 
Горючий газ, який надходить споживачам, повинен бути очищеним від пилу, 

вологи, смолистих речовин. Вимоги щодо якості природного газу визначаються 

нормативним документом ГОСТ 5542. Вимоги щодо якості генераторного газу 

однозначно не встановлені і визначаються конкретним виробником обладнання. 

Практикою експлуатації двигунів внутрішнього згоряння радянського виробництва 

на генераторному газі встановлені наступні вимоги до якості газу: вміст смоли 

≤ 0,5 г/м3; вміст пилу ≤ 0,03 г/м3; вміст водяної пари ≤ 35 г/м3. Для цього газ 

охолоджують до температури ≤ 40 °С [21–23]. В сучасних газогенераторах 

оберненого процесу вміст смоли в газі становить 0,1–1,2 г/м3 [99]. 

Дані щодо виходу смоли при класичному піролізі деревини коливаються в 

межах 6–14% від сухої маси палива [20, 94]. Таким чином, видалення смоли стає 

однією з найактуальніших задач часткової газифікації біомаси, а критерієм 

ефективності газифікації біомаси є не повнота протікання реакцій відновлення СО2 і 

Н2О на розпеченому вуглеці, а одержання піролізного газу з найменшою кількістю 

смоли. Методи зменшення вмісту смоли в піролізному газі розглянуто нижче. 

 При виборі біопалива висуваються такі вимоги: 

а) використання біопалив з меншим вмістом целюлози і геміцелюлози та 

більшим вмістом лігніну (деревини листяних порід, соломи та рослинних відходів). 

Відомо [94], що при термічній переробці біомаси целюлоза і геміцелюлоза дають 

більший вихід смолистих речовин, ніж лігнін; 

б) використання палив з високою вологістю. Так, при класичній газифікації 

вологої деревини по прямому процесу було встановлено, що вихід смоли і оцтової 

кислоти зменшився у 2 рази при збільшенні вологості палива з 33 до 45% [94]. Нами 
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було встановлено, що при частковій газифікації тріски верби з вологістю Wr = 47,5% 

і кубиків берези Wr = 45% отримувався конденсат, який не містив смолистих плівок 

на поверхні. Подібний результат був отриманий при термічному розкладанні 

деревини перегрітою водяною парою [94]; 

в)  використання дрібної фракції. Дрібнозернисті палива прогріваються швидше 

і леткі речовини згоряють в момент проходження зони газифікації. Для прогрівання 

більш масивної фракції потрібно більше часу, тому піроліз частинок біомаси 

продовжується далеко позаду зони газифікації, а зустрічний газовий потік уже не 

містить вільного кисню, необхідного для згоряння летких речовин [37]. Зазначені 

способи підготовки палива було використано при проведенні експериментальних 

досліджень.   

До основних методів очистки генераторного газу від смоли належать первинні 

технології термічної деструкції смоли безпосередньо в самому реакторі і вторинні 

технології фізичної очистки газу в додатковому обладнанні, розміщеному після 

реактора. Первинним технологіям надається перевага, тому що смола в реакторі 

перетворюється у водень і оксид вуглецю, підвищуючи тим самим калорійність газу. 

Крім того, зменшуються капітальні і експлуатаційні витрати на додаткові системи 

очистки, знімається питання про подальшу утилізацію смоли [99]. 

Визначено ефективні шляхи термічної деструкції смоли в реакторі: 

a)  початкове розпалювання палива розпеченим деревним вугіллям, яке 

засипається на верхній шар палива. При цьому способі розпалювання леткі 

речовини проходять через шар розпеченого вуглецю і частково крекінгуються. 

Спосіб розпалювання запатентований за участю автора [121]. Інший варіант 

початкового розпалювання полягає в тому, що на верхній шар палива засипається 

звичайне деревне вугілля, а його нагрівання до робочої температури здійснюється 

електротермічним нагрівачем, який знаходиться в кришці реактора. Ці способи 

розпалювання палива використовувалися в експериментальних установках;  

б) збільшення висоти шару розпеченого біовугілля, який залишається після 

проходження зони газифікації. Висота цього шару визначає час контакту летких 

речовин з розпеченим біовугіллям. Завдяки розгалуженій поверхні біовугілля 
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відбувається термічна деструкція смоли, важких вуглеводнів, водяної пари на гази, 

що не конденсуються – СО, СО2, Н2 та інші. Ступінь перетворення залежить від 

температури біовугілля і часу контакту. Основний об’єм газів утворюється за 

температури 250...600 °С [99]; 

в) низька швидкість дуття повітря. За низької швидкості дуття зменшується і 

швидкість руху зони газифікації, тобто паливо більше часу знаходиться під впливом 

високих температур, краще прогрівається і леткі речовини згоряють в межах зони 

газифікації. Для перевірки цього положення, була проведена часткова газифікація 

кубиків деревних (8 мм) з свіжозрізаних клена і вишні при питомих витратах 

повітря дуття 15,3–41,0 м3/(м2·год). Конденсат, який утворювався при охолодженні 

газу не містив смоляних плівок, а його водневий показник становив pH=4,0–5,4. 

Відсутність смоляних плівок свідчить про перетворення смоли в неконденсуючі 

гази. 

В наших експериментах в реакторі з титанового сплаву температура активної 

зони знижувалась від 1000 до 300 °С, висота шару розпеченого вуглецю становила  

80…150 мм. Відношення висоти реактора Н до діаметра D становило ≈ 2,5. 

Приблизно така висота шару розпеченого вуглецю утворюється і в класичних 

газогенераторах оберненого процесу з камерою газифікації типу Імберт [21, 22]. При 

переробці окремих палив (кубики соснові, пелети деревні) утворювався конденсат, 

який складався із підсмольної води і смоляної плівки. Наявність плівки засвідчила 

про неповний ступінь деструкції смоли.  

 Для збільшення висоти шару палива в експериментальній установці (рис. 3.3.) 

був використаний реактор із нержавіючої сталі (Н = 820 мм, D = 47 мм, Н/ D = 14,7). 

Для експериментів було вибране сухе паливо (кубики сосни, шкаралупа волоського 

горіху, торф, лушпиння гречки). Часткова газифікація палива проводилася при 

витратах дуття 71,0–121,2 м3/(м3∙год), що відповідає швидкості фільтрації повітря 

через шар палива 0,019–0,033 м/сек. Швидкість фільтрації розраховується на площу 

перетину реактора. Усадка палива після газифікації становила 140–400 мм, тобто 

висота шару розпеченого вуглецю з температурою 500–630 °С змінювалася в межах 

680–420 мм. За цих параметрів максимальний час перебування летких речовин в 
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розпеченій зоні становив 12,7–35,8 сек.  

 Конденсат, який утворювався після охолодження піролізного газу, отриманого 

з різних палив, не містив жодних слідів смоляних плівок. Таким чином, можна 

вважати, що при великій висоті шару розпеченого вуглецю і тривалості контакту 

летких речовин з вуглецем понад 12,7 с відбувається повна деструкція смоли в 

реакторі. Отриманий експериментальний результат співпадає з результатами 

математичного моделювання процесу окиснювального піролізу дрібнозернистої 

біомаси за якими встановлено, що за час контакту смоли з розпеченим вуглецем 

понад 3,1 с відбувається повний її розпад [40];  

г) використання повітря дуття, збагаченого киснем. При використанні 

збагаченого дуття, температура в зоні газифікації суттєво підвищується, що 

покращує умови виходу, згоряння та крекінгу летких речовин [38]. Так в роботі [60] 

було встановлено, що за температури 1000 °С в реакторі рідка фракція (конденсат) 

при охолодженні газу не утворюється, що свідчить про повне її перетворення в газ. 

Для фізичної очистки гарячого газу в кришці реактора був розміщений 

високотемпературний фільтр із скловати. При проходженні мікрочастинок смоли 

через фільтр, внаслідок тертя з волокнами скловати, відбувається електризація 

смоли. Мікрочастинки прилипають до волокон, концентруються у великі краплі і 

під дією високої температури (≈ 300 °С) запікаються [111]. На фільтрі, кришці, а 

також у трубопроводі після реактора відкладався дрібнодисперсний вуглець у 

вигляді сажі, який утворювався при охолодженні піролізного газу за реакцією  

2СО → С + СО2. 

На рис. 5.7. наведено фото зразків фільтру із запеченою смолою і сажі з 

кришки реактора. 
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Рис. 5.7. Відпрацьований фільтр зі смолою і сажа з кришки реактора 

   

Метод фізичної очистки холодного піролізного газу полягає у  охолодженні 

газу після реактора до температури нижче точки роси високомолекулярної смоли 

(приблизно 40 °С) у холодильнику – конденсаторі. Утворений конденсат із смолою 

рекомендують направляти на мікробіологічну утилізацію [122]. Далі охолоджений 

піролізний газ надходить на очистку у вугільний фільтр, в якому використовується 

біовугілля з відповідними адсорбційними параметрами. У цьому фільтрі 

відбувається тонка очистка піролізного газу від леткої (неконденсуючої) смоли і 

вологи. Фізична очистка холодного піролізного газу була застосована в дослідних 

реакторах.  

Для виробництва великих об’ємів піролізного газу необхідно мати значну 

кількість реакторів. Перед вивантажуванням біовугілля реактор необхідно 

охолоджувати. Охолодження реактора можливе природним шляхом, але цей процес 

занадто тривалий. Для швидкого охолодження реактора рекомендується  

використати інертний газ, наприклад, азот або димові гази [37].  

Для скорочення часу охолодження біовугілля і очистки піролізного газу в 

установках із великою кількістю реакторів нами розроблена наступна технологічна 

схема (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Схема сумісної роботи двох технологічних ліній часткової газифікації 

палива 

До складу установки входять дві технологічні лінії з реакторами 1 і 3 та 

холодильниками–конденсаторами 2 і 4, які з’єднані системою трубопроводів із 

запірною арматурою. В першій технологічній лінії відбувається процес часткової 

газифікації, а друга технологічна лінія знаходиться на охолодженні. Піролізний газ з 

першої технологічної лінії направляється в другу технологічну лінію, де 

відбувається охолодження біовугілля і газу. При цьому реактор, який знаходиться на 

охолодженні, виконує також роль пористого зернистого фільтру для очистки 

піролізного газу. При роботі першої лінії запірна арматура а, б, в – відкрита, а 

арматура г, д, е – закрита. При необхідності технологічні лінії можуть працювати і 

окремо, при цьому перекривається арматура б, д. Таким чином за рахунок 

почергової роботи двох ліній відбувається очистка піролізного газу і суттєво 

скорочується час на охолодження біовугілля в реакторі.  

Контроль якості піролізного газу. Наявність смол у піролізному газі, 

отриманого з пелет деревних і соломи пшениці визначали опосередкованим 

методом шляхом візуального спостереження за колірною диференціацією факелу 

горіння газу та за станом розшарування конденсату.  

При використанні пелет деревних у якості палива в реактор завантажували 

паливо та проводили його часткову газифікацію. Газ після охолодження і очищення 
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у вугільному фільтрі спалювали на факелі, зливали конденсат. Питомі витрати дуття 

повітря наступні: режим 1 – q=125 м3/(м2·год); режим 2 – q=30 м3/(м2·год).  

В результаті спостережень встановлено, що в режимі 1 факел горіння газу мав 

помаранчево-блакитний колір, це свідчило про наявність в газі певної кількості 

смоли (рис. 5.9, а). Конденсат після відстоювання розшаровувався на підсмольну 

воду і тонку маслянисту плівку (рис. 5.10, а). 

   

       а)       б) 
Рис. 5.9. Фото факелів горіння піролізного газу 

У режимі 2 факел горіння мав світло-блакитне забарвлення, що свідчить про 

незначний вміст смоли в газі (рис. 5.9, б).  

При використанні в якості палива пелет з соломи пшениці і подрібнених 

стебел соняшнику, для дослідження використовували експериментальну установку з 

реактором з титанової труби. Наявність смол у газі визначали візуально за станом 

конденсату. Досліди проводили при питомих витратах повітря дуття 38,3–

129 м3/(м2·год). 

Конденсат, який утворювався при охолодженні газу, отриманого у 

зазначеному інтервалі режимів дуття, мав однорідний склад і не розшаровувався. 

Після тривалого зберігання конденсату (10–30 діб), отриманого з пелет соломи 

пшениці, на стінках прозорої скляної колби не утворювалися смоляні відкладення 

(рис. 5.10, б).  

В таблиці 5.4 наведено узагальнені методи зменшення вмісту смоли у газі на 

різних стадіях газифікації. 
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а)      б) 
Рис. 5.10. Фото зразків  конденсату отриманого з: а – пелет деревних; б – пелет 

з соломи пшениці 

Таблиця 5.4 

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 сек. 

2. Встановлення холодного 

вугільного фільтру після 

реактора. 

3. Використання вологого 

палива 

3. Низька питома витрата дуття 

повітря (до 30 м3/(м2·год)). 

3. Послідовна робота двох 

технологічних ліній 

охолодження і очистки газу 

 

5.4. Розробка і впровадження обладнання для енергоефективної 

переробки біомаси 

 

5.4.1. Експериментальні установки. Сумісно з підприємством «КІМО–

БІЗНЕС» м. Київ були розроблені, виготовлені та випробувані дві експериментальні 

газогенераторні установки (рис. 5.11). Для проектування цих установок використали 

технологічні параметри часткової газифікації біопалива, отримані на 

експериментальній установці. До складу установок входять газогенератор, 

холодильник-конденсатор і вугільний фільтр. Технічні характеристики установок 

наведено в табл. 5.5. 
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               1                                                                    2 

Рис. 5.11. Експериментальні газогенераторні установки 

Газогенератори установок обладнано повітряними сорочками охолодження. 

Установка 1 виготовлена з вуглецевої сталі, тому температуру в газогенераторі 

обмежували 700 °С. Невдалим рішенням виявився відбір газу з газогенератора через 

штуцер у верхній кришці. Після розпалювання палива складно закривати кришку 

при високій температурі та виході в атмосферу димового газу з реактора. 

Недостатньою виявилася площа теплообміну холодильника–конденсатора. 

Таблиця 5.5  

Технічні характеристики установок 

№ Параметри Установка 1 Установка 2 

1. Теплова потужність по паливу, кВт 380 200 

2. Відносна вологість палива, % ≤50 ≤50 

3. Розмір фракції палива, мм 10–30 10–30 

4. Вид палива Пелети, тріски, каналізаційний мул 

5. Температура в газогенераторі, °С 500–700 500–1000 

6. Швидкість руху зони газифікації, 
см/год 

12–16 12–24 

7. Час карбонізації, год 8–12 4–6 

8. Час від розпалювання палива до 
загоряння газу на факелі, хв 

10–12 8–10 
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В установці 2 газогенератор було виготовлено з легованої сталі Х18Н10Т, що 

дозволило збільшити температуру в газогенераторі до 1000 °С; збільшено об’єм та 

площу теплообміну холодильника-конденсатора; газ відбирався з верхньої частини 

корпусу газогенератора; кришка виконана відкидною на шарнірному з’єднанні.  

Завдяки використанню термостійкої сталі збільшилася допустима температура 

і швидкість руху зони газифікації. Більший об’єм холодильника-конденсатора 

забезпечує вирівнювання складу піролізного газу та виконує роль газгольдера. 

Наявність сорочок охолодження на газогенераторах дозволяє отримати гаряче 

повітря з температурою до 250 °С. Результати проведених випробувань дослідних 

установок узгоджуються з прийнятими розрахунковими параметрами, що дозволяє 

використовувати їх для проектування промислових установок.  

5.4.2. Зразки побутових реакторів. Побутові реактори (рис. 5.12) призначені 

для заміщення природного газу в індивідуальних домогосподарствах. 

          

 а)    б)    в)  
Рис. 5.12. Зразки побутових реакторів 

Піч побутова (рис 5.12, а) складається із корпусу з теплоізоляцією, реторти з 

нержавіючої сталі і газового пальника. Об’єм реторти – 4 л. Піч працює за рахунок 

розрідження. Для прискореного розпалювання вологого палива піч комплектується 

димовою трубою. Паливо – біомаса з розміром фракції 5–25 мм і вологістю до 50%. 
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Час горіння палива в залежності від виду і вологості 1,0–1,5 год. Горіння палива 

відбувається у три стадії. На першій стадії (часткової газифікації) після 

розпалювання палива згоряють леткі речовини і утворюється біовугілля. На другій 

стадії відбувається газифікація біовугілля і горіння генераторного газу. Третя стадія 

– пряме горіння біовугілля на колосниковій решітці внаслідок надлишкового 

повітря. Полум’я горіння на першій стадії містить сажу, на другій і третій – прозоре 

і бездимне. Після закінчення горіння залишається попіл. 

Піч для виробництва біовугілля (рис. 5.12, б) може працювати як в режимі 

часткової газифікації, так і в режимі повної газифікації палива. Конструкція печі має 

відмінності від попередньої: об’єм реторти збільшений до 12 л; подача повітря 

примусова від вентилятора і регулюється засувкою; вдосконалена конструкція 

пальника, в якій передбачений підігрів вторинного повітря на спалювання газу. 

Завдяки цим вдосконаленням стадія часткової газифікації триває біля однієї години, 

а полум’я горіння піролізного газу містить значно менше сажі. Після завершення 

стадії часткової газифікації біовугілля вивантажується із печі. В режимі повної 

газифікації піч працює в залежності від виду і вологості палива  

1,5–2,0 години. 

Реактор піролізний (рис. 5.12, в) призначений для виробництва біовугілля у 

фермерських господарствах. Він складається з теплоізольованого корпусу, реторти з 

нержавіючої сталі об’ємом 100 л, нижнього люку для вивантаження біовугілля і 

вдосконаленого пальника для спалювання піролізного газу. Подача повітря в 

реактор примусова від вентилятора і регулюється засувкою. Для контролю 

температури передбачено 5 термопар по висоті реактора. Паливо – біомаса з 

розміром фракції 10–35 мм і вологістю до 50%. Часткова газифікація палива триває 

1,5–2,5 год., температура в реакторі 500–1000 °С. Вихід біовугілля при повному 

завантаженні становить 10–20 кг. В реакторі також можна карбонізувати послід 

домашньої птиці (курей, качок, гусей) у вигляді гранул вологістю до 30%. 

На рис. 5.13 наведено окремі зразки виробленого біовугілля. 
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1   2  3   4       5 

Рис. 5.13. Фотографії зразків біовугілля виробленого з: 

1) кубиків соснових; 2) пелет деревних; 3) зрізків верби; 4) стебел соняшнику; 

5) пелет з соломи. 

За результатами випробувань експериментальних установок, 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. 

Зразки побутових реакторів демонструвалися на міжнародних виставках: 

«Енергоефективність. Відновлювані джерела енергії», Київ, 2015 і 2016 рр;  

«Агро–2016», Київ, 2016 р.  

 

5.5. Висновки до розділу 

 

1. Вперше розроблено автотермічний одностадійний спосіб виробництва 

активованого біовугілля з вологої берези шляхом суміщення стадій часткової 

газифікації і активації. Встановлено, що при вологості палива W
r=45% і витратах 

повітря дуття 53–70 м3/(м2∙год) активність по йоду біовугілля з кубиків берези 

становить 30,0–42,2%, що відповідає промисловому активованому вугіллю марки 

ДАК за ГОСТ 6217, для якого цей показник становить 30%. Активація біовугілля 

відбувається парогазовою сумішшю, яка утворюється при випаровуванні 

гігроскопічної вологи і пірогенетичному розпаду палива, тому додаткова подача 

перегрітої пари з температурою понад 800 °С не потрібна. 

2. Пріоритетним напрямком є виробництво активованого біовугілля для 

боротьби з глобальним потеплінням. Обґрунтовано, що шляхом часткової 

газифікації біомаси і внесення активованого біовугілля (biochar) в ґрунт можна 

вилучати з кругообігу атмосферний СО2. При щорічній частковій газифікації 
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доступних для енергетичного використання 30 млн. т рослинної біомаси з 

атмосфери буде вилучено приблизно 27,5 млн. т СО2. 

3. Звичайне біовугілля з деревини доцільно використовувати для виробництва 

сучасних бездимних брикетів тривалого горіння; каталітично-активоване – для 

заміщення природного газу при опалюванні індивідуальних будинків. 

4. Розроблено та апробовано комплекс технічних рішень, направлених на 

зменшення вмісту смоли в піролізному газі: 

– на стадії підготовки палива – використання деревини листяних порід, 

дрібної фракції, високої вологості; використання палива з рослинних відходів; 

– на стадії виробництва газу – розпалювання палива розпеченим деревним 

вугіллям; збільшення висоти шару палива і часу проходження газу через розпечене 

вугілля понад 12,7 сек.; низька швидкість дуття повітря;  

– на стадії фізичної очистки газу – встановлення в реакторі 

високотемпературного фільтру зі скловати; встановлення холодного вугільного 

фільтру після реактора; послідовна робота двох технологічних ліній газифікації, за 

якою холодний газ з однієї лінії надходить на охолодження біовугілля в реактор 

другої лінії і при цьому додатково очищується.  

 5. Проведена опосередкована оцінка вмісту смол у піролізному газі шляхом 

візуального спостереження за кольором факелу горіння газу та за станом 

розшарування конденсату, засвідчила про незначний вміст смоли у піролізному газі, 

отриманому з деревини листяних порід і рослинних відходів.    

6. За результатами проведених досліджень сумісно з підприємством «КІМО-

БІЗНЕС» м. Київ були розроблені і впроваджені дві експериментальні 

газогенераторні установки тепловою потужністю по паливу 200 і 380 кВт. Створені 

побутові зразки реакторів з об’ємом реторт 4,12 і 100 л демонструвалися на двох 

міжнародних виставках: «Енергоефективність. Відновлювані джерела енергії», Київ, 

2015, 2016 рр.; «Агро–2016», Київ, 2016 р.  
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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; 
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– 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 

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 
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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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Додаток А 

Результати розрахунків кількості соломи і рослинних відходів 

Таблиця А.1 

Результати розрахунків кількості соломи і рослинних відходів 

Показники  
Роки 

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Жито 

Валовий збір 
зерна, тис. т 

1259,5 1207,9 968,3 1054,2 562,5 1050,8 953,5 464,9 616 

Урожайність, 
ц/га 

24,4 20,0 15,2 17,3 16,7 22,9 20,7 16,7 22,1 

Коефіцієнт 
відходів  

1,95 1,99 2,05 2,02 2,03 1,96 1,98 2,03 1,97 

Кількість 
соломи, тис. т 

2456,0 2403,7 1985,0 2129,4 1141,8 2059,6 1887,9 943,7 1214,7 

Пшениця 

Валовий збір 
зерна, тис. т 

30373 16273 10197 18699 13937 25885 20886 16851 23222 

Урожайність, 
ц/га 

40,2 29,7 19,8 28,5 23,4 36,7 30,9 26,8 34,9 

Коефіцієнт 
відходів  

1,44 1,67 1,87 1,71 1,70 1,51 1,64 1,77 1,53 

Кількість 
соломи, тис. т 

43738 27176 19068 31975 23694 39087 34253 29766 35530 

Ячмінь 

Валовий збір 
зерна, тис. т 

9168,9 9633,2 6871,9 8975,1 5980,8 12611,5 11833,1 8484,9 9494,5 

Урожайність, 
ц/га 

33,8 21,8 18,6 20,6 14,6 30,3 23,7 19,7 25,8 

Коефіцієнт 
відходів  

1,11 1,23 1,25 1,22 1,34 1,14 1,20 1,23 1,18 

Кількість 
соломи, тис. т 

10177 11849 8590 10950 8014 14377 14200 10436 11203 

Овес 

Валовий збір 
зерна, тис. т 

1303,0 1116,4 881,4 790,7 544,4 944,4 730,7 485,5 549,6 

Урожайність, 
ц/га 

26,8 19,9 18,3 17,6 15,3 21,2 17,6 14,8 19,6 

Коефіцієнт 
відходів  

1,30 1,56 1,56 1,57 1,58 1,46 1,57 1,58 1,56 

Кількість 
соломи, тис. т 

1694,0 1741,6 1375,0 1241,4 860,1 1378,8 1147,2 767,1 858,0 
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Продовження таблиці А.1 

Показники  
Роки  

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Ріпак 

Валовий збір 
зерна, тис. т 

130,2 39,8 131,8 284,8 1047,4 2872,8 1873,3 1469,7 1459,8 

Урожайність, 
ц/га 

14,5 8,5 8,4 14,6 13,1 20,8 18,5 17,0 17,5 

Коефіцієнт 
відходів  

1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Кількість 
соломи, тис. т 

234,4 79,6 263,6 512,6 1885,3 5171,0 3371,9 2645,5 2627,6 

Соя 
Валовий збір 
зерна, тис. т 

99,3 22,3 64,4 612,6 722,6 812,8 1043,5 1680,2 2021,5 

Урожайність, 
ц/га 

23,1 14,5 17,0 18,9 11,4 21,4 17,5 15,1 20,7 

Коефіцієнт 
відходів  

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Кількість 
соломи, тис. т 

129,1 28,0 83,7 796,4 939,4 1056,6 1356,5 2184,3 2628,0 

Просо 
Валовий збір 
зерна, тис. т 

338,0 267,5 426,1 140,6 84,3 220,7 139,3 117,1 290,0 

Урожайність, 
ц/га 

17,2 17,0 11,6 11,7 9,2 15,6 13,6 13,7 18,9 

Коефіцієнт 
відходів  

1,78 1,76 1,89 1,88 2,04 1,79 1,83 1,83 1,74 

Кількість 
соломи, тис. т 

601,6 470,8 805,3 264,3 172,0 395,0 255,0 214,3 504,0 

Гречка  
Валовий збір 
зерна, тис. т 

420,1 340,5 480,6 274,7 217,4 240,6 188,6 133,7 317,2 

Урожайність, 
ц/га 

11,6 7,6 9,1 6,9 7,0 8,5 7,4 6,7 11,5 

Коефіцієнт 
відходів  

2,10 2,32 2,22 2,38 2,37 2,25 2,33 2,40 2,11 

Кількість 
соломи, тис. т 

882,2 790,0 1067,0 653,8 515,2 514,3 439,4 320,1 668,9 

Рис  
Валовий збір 
зерна, тис. т 

117,6 80,1 89,7 93,0 108,0 100,8 142,9 148,0 158,3 

Урожайність, 
ц/га 

42,2 36,4 35,6 43,4 51,1 50,9 58,3 50,5 62,7 

Коефіцієнт 
відходів  

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Кількість 
соломи, тис. т 

129,4 88,1 98,7 102,3 118,8 110,9 157,2 162,8 174,1 
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Продовження таблиці А.1 

Показники  
Роки  

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Горох  

Валовий збір 
зерна, тис. т 

3265,9 1569,9 652,0 757,3 357,1 550,3 622,2 484,3 392,4 

Урожайність, 
ц/га 

23,1 14,5 17,0 18,9 11,4 21,4 17,5 17,4 16,0 

Коефіцієнт 
відходів  

1,33 1,61 1,56 1,53 1,69 1,51 1,56 1,57 1,58 

Кількість 
соломи, тис. т 

4343,6 2527,3 1017,1 1158,7 603,5 831,0 970,6 760,4 620,5 

Кукурудза (стебла) 
Валовий збір 
зерна, тис. т 

4736,8 3391,8 3848,1 7166,6 7421,1 11446 10486 11953 15221 

Урожайність, 
ц/га 

38,7 29,2 30,1 43,2 39,0 46,8 50,2 45,1 62,8 

Коефіцієнт 
відходів  

1,65 1,80 1,78 1,60 1,65 1,57 1,55 1,59 1,51 

Кількість 
соломи, тис. т 

7815 6105 6849 11466 12244 17971 16253 19005 22984 

Соняшник (стебла і лушпиння) 
Валовий збір 
зерна, тис. т 

2570,8 2859,9 3457,4 4706,1 4174,4 6526,2 6364,0 6771,5 86974 

Урожайність, 
ц/га 

15,8 14,2 12,2 12,8 12,2 15,3 15,2 15,0 19,2 

Коефіцієнт 
відходів 
стебел 

2,13 2,21 2,23 2,21 2,23 2,15 2,15 2,15 2,07 

Кількість 
стебел, тис. т 

5475 6320 7710 10400 9308 14031 13682 15558 18056 

Коефіцієнт 
відходів 

лушпиння 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Кількість 
лушпиння, 

тис. т 
462,7 514,8 622,3 847,1 751,4 1174,7 1145,5 1218,9 1565,5 

Загальна кількість соломи і рослинних відходів, тис. т  
 78983 61484 49535 72497 60247 98184 91068 83982 98635 
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Додаток Б 

Оцінка похибок вимірів 

Оцінка похибок досліджень полягає у визначенні випадкових похибок 

опосередкованих вимірів, оскільки вважається [124, 125], що випадкова похибка 

значно більша за систематичну, яка визначається точністю приладу. На даний час 

відсутній універсальний метод оцінки границь довірчого інтервалу при заданій 

надійності для результату опосередкованих вимірів. Тому, при числі вимірів n<20 

похибка визначається за допомогою коефіцієнта Стьюдента, для одного і того ж 

значення надійності [124]. 

1. Похибка визначення насипної щільності. 

Насипна щільність визначається як відношення маси біопалива, яке 

засипається у вимірювальний циліндр, до його об’єму, тому відносна похибка 

визначається за формулою для похибки відношення двох величин [124]: 

2 2= + ,ε ε εa b  

де ε a
 і ε b

 – відносні похибки визначення маси біопалива і об’єму циліндра. Маса 

біопалива визначалася прямим зважуванням на електронних вагах вимірювального 

циліндру об’ємом 5 л, заповненого біопаливом.   

Об’єм вимірювального циліндру визначався за ГОСТ 32987. Циліндр 

встановлювався на електронні ваги, заповнювався по вінця водою при температурі 

15 °С і визначалася маса води. Для перерахунку маси води у об’єм густина води 

приймається 1000 г/дм3. 

Порядок розрахунку похибок вимірів за методикою [124]. 

1.1. Визначається середнє значення n-вимірів 

1

1
=

=
∑
n

i
i

a a
n

. 

1.2. Визначаються похибки окремих вимірів 
=∆ −i ia a a . 

1.3. Визначаються квадрати похибок окремих вимірів (∆ ia )2. 
1.4. Знаходиться середня квадратична похибка результату серії вимірів 
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( )2

1Δ
( 1)

=

∆
=

−

∑
n

i

i

a

a

S
n n

. 

1.5. Задається значення надійності вимірів α . Приймаємо α  = 0,95. 
1.6. Визначається за таблицею VII [124] коефіцієнт Стьюдента ( )αt n . 

1.7. Знаходяться границі довірчого інтервалу (похибка вимірів) 
( )α α∆ = ⋅ ∆

a
t n S . 

1.8. Визначається похибка вимірів     

100%ε
∆

= ⋅
a

a

a
. 

За наведеною методикою розраховувалися окремо відносні похибки 

визначення маси біопалива і об’єму циліндра та приведена похибка насипної 

щільності. Результати розрахунків для кубиків соснових наведені в табл. Б.1. 

Таблиця Б.1 

Результати оцінки похибки визначення насипної щільності кубиків соснових 

Кількість 

вимірів 

Маса, г Об’єм, см3 

ia  ∆ ia  ( ∆ai )2 
ib  ∆ ib  ( ∆ ib )2 

1 1311 3 9 4997 8 64 

2 1350 - 36 1296 5012 - 7 49 

3 1334 - 20 400 5007 - 2 4 

4 1295 19 361 5001 4 16 

5 1282 32 1024 5010 - 5 25 

 

a =1314  2( )∑ ia =3090 b =5005  2( )∑ ib =158 

Коефіцієнт Стьюдента при α  = 0,95 і n = 5; ( )αt n  = 2,57  

 ∆
a

S  = 12,4  ∆
b

S  = 2,81 

∆a  = 31,9 ∆b  = 7,22 

ε
a
 = 2,43% ε b

 = 0,14 % 

ε  = 2,43 % 
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2. Похибка визначення вмісту вологи і золи  

Відповідно до ГОСТ 32975.2 вміст вологи у біопаливі визначається 

паралельно для двох наважок. За кінцевий результат приймають середнє значення 

двох вимірів. Оцінимо похибку визначення вмісту вологи за допомогою коефіцієнта 

Стьюдента. Порядок розрахунків відповідав вище наведеному для насипної 

щільності. Результати розрахунків для кубиків соснових наведені в табл. Б.2. 

Таблиця Б.2  

Результати оцінки похибки визначення вмісту вологи і золи кубиків соснових 

Кількість 

вимірів 

Вміст вологи, % Вміст золи, % 

r

iW  ∆ iW  ( ∆ iW )2 dA  ∆ iA  ( ∆ iA )2 

1 6,76 0,04 0,016 0,34 0,01 0,0001 

2 6,84 -0,04 0,016 0,32 -0,01 0,0001 

 

W =6,8  2( )∆∑ iW =0,0032 A=0,33  2( )∑ iA =0,0002 

Коефіцієнт Стьюдента при α  = 0,95 і n = 2; ( )αt n  = 4,30  

 ∆
W

S  = 0,04  ∆
A

S  = 0,01 

∆
W

 = 0,172 ∆
dA  = 7,043 

ε rW
 = 2,5% ε

dA  = 13,0 % 

 

3. Похибка визначення питомих витрат повітря дуття. 
Комплект для вимірювання витрат повітря дуття складається з діафрагм (ø3,0; 

4,5; 6,5 мм), водяного U – подібного манометру. Тарування водяного манометру 

виконували за допомогою газового лічильника і секундоміра (табл. 3.2). Таким 

чином, граничну похибку вимірювального комплексу визначали за формулою: 

2 ,%
Q Q
ε σ=

.
 

В свою чергу, середня квадратична похибка визначається за формулою: 

 

12 2 2 2

4
, %Q л P tα

σ σ σ σ σ
∆

= + + +  

де 
α
σ – середня квадратична відносна похибка витрат діафрагми, %; 
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лσ  – середня квадратична відносна похибка газового лічильника, %; 

Pσ∆ – середня квадратична відносна похибка показників U-подібного манометра, %; 

tσ – середня квадратична відносна похибка вимірювання часу, %; 

Похибки приладів 
α
σ =2,1; лσ =2,0; tσ =2,0 є постійними. Похибка Pσ∆  є 

випадковою і визначається за формулою: 

100
,

2P

h

P
σ
∆

⋅∆
=
⋅∆

 

де h∆ – основна допустима абсолютна похибка U-подібного манометра, що складає 

±2 мм вод. ст; 

Р∆  – виміряний перепад тиску на діафрагмі, мм. вод. ст. 

 В таблиці Б.3 наведені значення похибки визначення витрат повітря εQ   

Таблиця Б.3  

Похибки визначення витрат повітря дуття 

Показники 
Діафрагма 

ø3,0 мм ø4,5 мм ø6,5 мм 
Q, м3/год 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,0 

εQ , % 14,2 10,8 10,8 8,2 7,6 10,4 8,2 7,8 
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Додаток В 

Результати аналізу складу золи деревини 

Таблиця В.1 

Хімічний склад золи деревини (масова частка, %) 

Хімічні 
елементи 

Вид деревини 
береза верба 

сосна 
пелети 

деревинні 1 2 3 4 1 2 

8 O 29,745 29,501 31,245 31,066 29,999 28,778 31,671 29,669 

14 Si 0,784 1,553 3,068 3,010 1,055 1,126 2,153 1,614 

15 P 4,267 3,631 4,289 4,704 3,486 3,249   

16 S 0,611 0,662 0,687 0,538 0,941 1,167 0,505 0,315 

19 K 20,252 21,194 18,850 20,105 14,185 21,749  11,191 

20 Ca 33,310 32,506 29,360 28,751 44,464 42,312 47,590 40,902 

22 Ti 0,648 0,652 0,747 0,590 0,211 0,165 1,153 0,700 

25 Mn 5,789 5,304 5,520 4,751 1,508 0,649 11,992 11,957 

26 Fe 1,935 1,762 3,817 3,715 3,617 0,590 4,068 3,094 

28 Ni - - 0,075      

29 Cu 1,310 1,512 1,043 1,322   0,153 0,090 

30 Zn 1,283 1,571 1,131 1,331 0,534 0,216 0,714 0,468 

38 Sr 0,067 0,058 0,074 0,053     

82 Pb - 0,094 0,095 0,065     

Оксиди         

СaO 46,607 45,482 41,08 40,228 62,214 59,203 66,587 57,230 

CuO 1,64 1,892 1,305 1,655   0,192 0,113 

Fe2O3 2,766 2,519 5,457 5,311 5,171 0,844 5,817 4,424 

K2O 24,396 25,531 22,707 24,219 17,087 26,199  13,480 

MnO2 9,160 8,383 8,735 7,518 2,387 1,026 18,976 18,921 

Ni2O3   0,105      

P2O5 9,777 8,322 9,828 10,780 7,988 7,445 ppm 0  

Pb2O3 - 0,105 0,105 0,072     

SO2 1,220 1,322 1,372 1,074 1,880 2,332 1,009 0,630 

SiO2 1,676 3,323 6,562 6,440 2,256 2,408 4,607 3,453 

SrO 0,080 0,069 0,087 0,063     

TiO2 1,080 1,087 1,247 0,984 0,352 0,275 1,924 1,168 

ZnO 1,597 1,956 1,408 1,657 0,665 0,268 0,889 0,582 

Основність 4,64 4,65 2,76 2,74 5,06 7,78 5,39 7,8 
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Додаток Г 

Методика визначення адсорбційних характеристик біовугілля і оцінка похибок 

Адсорбційна активність по йоду визначалася стандартним методом за 

ГОСТ 6217 в хімічній лабораторії, оснащеній відповідним обладнанням і 

реактивами. Проводили два паралельних аналізи. За результат аналізу приймали 

середнє арифметичне результатів двох паралельних аналізів, абсолютна різниця між 

якими не перевищувала допустиме відхилення, рівне 3%.Відносна похибка при 

усередненні адсорбційної активності за двома паралельним аналізами визначається 

за формулою: 

1 2

1 2

100%,ε
−

= ⋅
+Id

Id Id

Id Id
 

де Id1 і Id2 – адсорбційна активність першого і другого аналізів, %. 

В таблиці Г.1 наведені результати оцінки похибки визначення адсорбційної 
активності по йоду. 

Таблиця Г.1  
Оцінки похибки визначення адсорбційної активності по йоду 

Назва 
Активність по йоду, Id, % Відносна 

похибка, 
, %ε Id

 1 2 Середнє 

Вугілля з вологої тріски верби 31,8 32,6 32,2 1,25 

Вугілля зі зрізок верби 18,4 19,0 18,7 1,6 

Вугілля з кубиків сосни 25,2 26,0 25,6 1,6 

Вугілля з пелет деревинних 16,3 16,7 16,5 1,2 

Промислове деревинне вугілля (ГОСТ 7657) 15,6 16,0 15,8 1,3 

Вугілля з вологих кубиків березових при 
питомих витратах: q=33,3 м3/(м2∙год) 

28,0 28,6 28,3 1,1 

q=50,0 м3/(м2∙год) 28,8 29,6 29,2 1,4 

q=61,6 м3/(м2∙год) 35,2 36,0 35,6 1,1 

q=70,0 м3/(м2∙год) 41,6 42,8 42,2 1,4 

Питому внутрішню поверхню визначали методом низькотемпературної 

адсорбції газів. Випробування проводилися за методикою і на установці, 

розробленій в лабораторії №19 «Сорбентів та носіїв» ІБОНХ. Відносна похибка 

визначення питомої внутрішньої поверхні становила 10-15%. 
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Додаток Д 
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Додаток Е  

 


