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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зважаючи на зростання 

населення на земній кулі, постає питання забезпечення людства енергетичними 

ресурсами. Крім того, значна вартість покупних енергоресурсів призводить до 

зростання вартості продуктів харчування, отриманих в аграрному виробництві. 

Ці проблеми у значній мірі може вирішити використання біомаси аграрного 

походження в якості біопалива. У цьому випадку аграрне виробництво буде 

вирішувати потрійну задачу, а саме – виробництво харчової продукції, 

виробництво енергетичних ресурсів та збереження довкілля шляхом 

забезпечення позитивного балансу гумусу в ґрунтах сівозміни. У свою чергу, 

комплексне вирішення даної задачі неможливе без підвищення енергетичної та 

екологічної ефективності технічних та технологічних процесів отримання 

енергії із біомаси. 

Аграрні підприємства можуть виробляти газоподібні види палива – 

біогаз, біометан, генераторний та піролізний гази; рідкі палива – дизельне 

біопаливо та біоетанол; тверді палива – солому, бадилля, деревні відходи, а 

також паливні гранули та брикети на їх основі. Біопалива можуть бути 

використані як для виробництва електричної, так і для виробництва теплової 

енергії. Використання біопалива аграрного походження дає змогу забезпечити 

енергетичну автономність аграрного виробництва, направити частину енергії 

для реалізації стороннім споживачам, значно зменшити викиди парникових 

газів в атмосферу. Проте ефективне використання біопалива для отримання 

енергії в умовах аграрного виробництва потребує оптимізації технічних та 

технологічних процесів отримання та використання біопалива та наукового-

технічного обґрунтування раціональних параметрів машин та обладнання, що 

використовується для виробництва біопалива та отримання енергії на його 

основі. Обґрунтування таких параметрів необхідно виконувати, виходячи із 

зниження енерговитрат при дотриманні необхідної якості виробленого 

біопалива та енергії. Крім того, використання біомаси як біопалива викликає 

обґрунтовані застереження щодо зменшення виробництва продуктів 

харчування та погіршення екологічного стану, вираженого через дегуміфікацію 

ґрунтів, що обумовлює наукову проблему узгодження виробництва продуктів 

харчування, енергії та збереження чи відновлення екологічного стану 

агроекосистем. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Матеріали 

дисертації є складовою частиною науково-дослідних робіт за темами: 

«Розробити механіко-технологічні основи ресурсозберігаючого органічного 

виробництва сільськогосподарської продукції та біопалив в агроекосистемах з 

підвищеним рівнем енергетичної автономності» (номер державної реєстрації ‒ 

0114U000660, термін виконання – 2014‒2016 рр.); «Створити механіко-

технологічні основи ресурсозберігаючого виробництва і використання біопалив 

в енергетично автономних агроекосистемах (номер державної реєстрації ‒ 

0115U003375, термін виконання – 2015‒2017 рр.); «Обґрунтування параметрів і 

процесу роботи газогенераторного енергомодуля, адаптованого до сировини 

рослинного походження» (номер державної реєстрації ‒ 0116U008732, термін 
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виконання – 2016‒2017 рр.); «Обґрунтування параметрів обладнання і процесів 

конверсії біомаси сільськогосподарського походження в закритих камерах» 

(номер державної реєстрації ‒ 0116U008734, термін виконання – 

2017‒2018 рр.); «Механіко-технологічне обґрунтування механізованих процесів 

органічного виробництва» (номер державної реєстрації ‒ 0116U008733, термін 

виконання – 2017‒2018 рр.); «Обґрунтування параметрів обладнання для 

виробництва дизельного НVO-біопалива в аграрних підприємствах» (номер 

державної реєстрації ‒ 0118U003967, термін виконання – 2018‒2023 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – забезпечити 

енергетичну автономність агроекосистем шляхом удосконалення науково-

технічного обґрунтування комплексів технічних засобів для агропромислового 

виробництва біопалива та отримання електричної й теплової енергії із 

біопалива аграрного походження. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі наукові 

завдання: 

− сформулювати принципові положення створення екологічно 

безпечних, енергетично автономних та економічно ефективних агроекосистем 

для виробництва аграрної продукції та рослинного біопалива; 

− удосконалити математичну модель функціонування енергетично 

автономної агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива та 

електричної й теплової енергії із соломи та олійних культур; 

− розробити принципи побудови технологічних ланцюгів для 

виробництва біопалива на базі соломи та вороху олійних культур та отримання 

теплової й електричної енергії в умовах аграрного виробництва; 

− обґрунтувати основні параметри циркуляційних реакторів із дисковою 

форсункою для виробництва рідкого біопалива; 

− обґрунтувати основні параметри газогенераторів для отримання 

горючого газу із соломи; 

− виконати оцінку екологічної безпечності, енергетичної автономності 

та економічної ефективності енергетично автономних агроекосистем та 

провести техніко-економічну оцінку технологій та засобів для виробництва 

біопалива та отримання електричної й теплової енергії на його основі в умовах 

аграрного виробництва. 

Об’єкт дослідження: технологічні та енергетичні процеси виробництва 

біопалива та отримання електричної та теплової енергії на основі біомаси для 

енергетично автономних агроекосистем. 

Предмет дослідження: функціональні та кореляційні зв’язки параметрів 

технологій виробництва біопалива та електричної й теплової енергії на його 

основі із показниками функціонування енергетично автономних агроекосистем, 

взаємозв’язки параметрів обладнання для виробництва біопалива й отримання 

енергії з технологічними і фізико-механічними властивостями рослинної 

біомаси. 

Методи дослідження: теоретичні дослідження виконано з використанням 

методів теоретичної механіки, механіки матеріалів, гідравліки, теплотехніки 
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аналітичної та диференційної математики, методів моделювання процесів і 

технічних систем. Експериментальні дослідження проведено із застосуванням 

теорії імовірності, математичної статистики, планування багатофакторного 

експерименту. Аналіз результатів експериментальних та теоретичних 

досліджень виконано із застосуванням спеціалізованих комп’ютерних програм. 

Експериментальні дослідження проводилися із використанням стандартних та 

розроблених методик. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у вирішенні важливої науково-технічної проблеми 

забезпечення енергетичної автономності агроекосистем та узгодження 

виробництва продуктів харчування, енергії та збереження екологічного стану 

агроекосистем. У результаті дисертаційних досліджень отримано наступні 

наукові результати. 

1. Вперше розроблено наукові основи та обґрунтовано принципові 

положення створення екологічно безпечних, енергетично автономних та 

економічно ефективних агроекосистем для виробництва аграрної продукції і 

рослинного біопалива на основі виробництва електричної та теплової енергії із 

соломи та олійних культур із забезпеченням балансу гумусу. 

2. Удосконалено математичну модель функціонування енергетично 

автономної агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива та 

електричної та теплової енергії на його основі, яка забезпечує компенсацію 

потреб агроекосистеми в рідкому паливі, теплі й електроенергії за рахунок 

рослинної біомаси, кількість якої для енергетичних потреб враховує 

необхідність витрат додаткової кількості соломи для компенсації втрат гумусу 

в сівозміні, а також із урахуванням використання газогенератора для 

виробництва газу із соломи, що забезпечує надлишкове виробництво 

електроенергії для її реалізації стороннім споживачам. 

3. Вперше розроблено математичну модель руху струменя емульсії у 

циркуляційних реакторах у ході виробництва дизельного біопалива із 

використанням дискової форсунки, що враховує подачу насоса гідростанції, 

зазор між дисками форсунки й глибину занурення форсунки, густину й 

динамічну в’язкість емульсії та дозволяє визначити геометричні розміри 

реактора, що забезпечують ефективне використання енергії потоку емульсії, 

досягаючи при цьому зниження енергетичних витрат на перемішування 

емульсії. 

4. На основі теоретичних та експериментальних досліджень вперше 

розроблено математичні моделі динаміки зміни маси палива у газогенераторі в 

процесі отримання горючого газу в залежності від висоти зони відновлення та 

подачі повітря в газогенератор, а також зміни швидкості потоку повітря в зоні 

горіння газогенератора в залежності від довжини зони горіння та середньої 

швидкості потоку повітря, що дозволило визначити режими роботи 

газогенераторів без утворення агломератів на робочих поверхнях 

газогенераторів, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності газифікації 

соломи. 
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5. Вперше експериментально встановлено вплив вмісту солом’яних 

гранул в паливі на концентрацію та обсяг СО в газі, загальний вихід газу, 

кількість отриманого газу з кілограма палива і тривалість роботи 

газогенератора та встановлено споживання солом’яного газу і повітря 

когенераційною установкою в залежності від електричної потужності, що 

дозволило обґрунтувати раціональні значення параметрів роботи 

газогенератора на соломовмістному паливі. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені математичні 

моделі дали змогу обґрунтувати конструкційно-технологічні параметри та 

створити типорозмірні ряди циркуляційних реакторів із дисковою форсункою 

для отримання дизельного біопалива із рослинної олії та газогенераторів для 

отримання горючого газу із соломи. 

Виготовлені та пройшли державні випробування (протокол державних 

приймальних випробувань дослідного зразка № 01-10-2016 від 7 липня 

2016 року) циркуляційні реактори із дисковою форсункою, що забезпечують 

зменшення енергетичних витрат в процесі переестерифікації та отримання 

метилових ефірів жирних кислот із забезпеченням необхідних показників 

якості отриманого біопалива, завдяки ефективному перемішуванню емульсії за 

допомогою дискових форсунок. 

Розроблено та передано у виробництво (ТОВ «Житомиртепломаш», 

м. Житомир, довідка № 070519/1) конструкторську документацію на 

газогенератори для газифікації рослинної біомаси, які завдяки використанню 

удосконаленої конструкції забезпечують уникнення утворення золошлакових 

конгломератів, дають змогу підвищити ефективність використання соломи в 

аграрному виробництві як енергетичного ресурсу. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у виробництво у ФГ 

«Губерт» (с. Червоні Хатки, Романівський р-н, Житомирська обл.) та в 

«Агрофірмі Брусилів» (смт. Брусилів, Житомирська обл.), а також у навчальний 

процес у Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) та Житомирському національному агроекологічному 

університеті. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі особисто 

здобувачем обґрунтовано гіпотезу наукового дослідження та розроблено задачі 

дослідження. Виконано теоретичні та експериментальні дослідження, 

проведено апробацію досліджень, узагальнено отримані результати, написано 

висновки та пропозиції. Зі спільних експериментальних досліджень і публікацій 

використано, за згодою співавторів, власну частину результатів. В аналізі 

математичних моделей функціонування енергетично автономної 

агроекосистеми частково використано попередні дослідження Г. А. Голуба, 

отримані в результаті спільного виконання наукових досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на: 8th International 

Scientific Conference «Rural development 2017: Bioeconomy Challenges» (Литва, 

м. Каунас, 2017 р.); International Symposium of ISB-INMA TEH «Agricultural and 

mechanical engineering» (Румунія, м. Бухарест, 2016 р.); XVII, XVIІI та XІX 
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міжнародних науково-практичних конференціях «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у XXI столітті» (м. Київ, 2016 р., 2017 р. та 2018 р.); 

ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Біоенергетичні системи в 

агарному виробництві» (м. Житомир, 2018 р.); ІV V та VІ міжнародних 

науково-практичних конференціях «Органічне виробництво і продовольча 

безпека» (м. Житомир, 2016 р., 2017 р. та 2018 р.); ІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та 

національні перспективи» (м. Житомир, 2016 р.); науково-практичній 

конференції «Відновлювана та воднева енергетика-2018» (м. Київ, 2018 р.); 

семінарі «Співробітництво в сфері біоенергетики Україна – Нідерланди» 

(м. Київ, 2016 р.); ХVІІІ міжнародній науковій конференції "Сучасні проблеми 

землеробської механіки" (м. Кам’янець-Подільський, 2017 р.); ХVI міжнародній 

науковій конференції «Науково-технічні засади розробки, випробування та 

прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій» (смт. Дослідницьке, 

2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження відображені у 41-й науковій праці, із 

яких: 24 статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України, 6 статей у періодичних наукових виданнях проіндексованих у 

наукометричній базі Scopus, 1 патент на винахід, 1 розділ в науковій 

монографії, виданій в Європейському Союзі, 9 тез доповідей на конференціях, 1 

навчальний посібник за тематикою дисертаційної роботи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 366 

сторінках, складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних 

джерел із 208 позицій, із них 94 латиницею, містить 50 таблиць, 152 рисунки та 

14 додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі “Оцінка енергетичного потенціалу біомаси 

рослинного походження” проведена оцінка потенціалу сировини рослинного 

походження для енергетичних потреб. Ефективне використання рослинної 

біомаси як енергоресурсу в різних регіонах України потребує виконання 

аналізу ресурсного потенціалу у виробництві біомаси та встановлення 

доступного коефіцієнту її використання на теплові та енергетичні потреби. 

Сумарний валовий збір побічної продукції, придатної для використання в 

якості біопалива, за станом на 2018 рік становить 49915,8 тис. т, в тому числі 

побічна продукція зернових культур – 35954,7 тис. т (72 %), побічна продукція 

технічних культур – 13961,1 тис. т (28 %). Проведена оцінка станом на 2018 рік 

показала, що потенціал побічної продукції основних культур рослинництва, 

який доступний для енергетичних потреб, дорівнює 24738,3 тис. т умовного 

палива. Потенціал побічної продукції зернових культур, що доступний для 

отримання енергії, дорівнює 17249 тис. т умовного палива, а потенціал побічної 

продукції технічних культур, який доступний для отримання енергії, дорівнює 

7488,5 тис. т умовного палива. Доречним є застосування переробки зернового 

вороху олійних культур з метою отримання дешевої сировини для виробництва 

дизельного біопалива. Проведено оцінку потенціалу доступної біомаси із 
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зернового вороху олійних культур для отримання олії та подальшого 

виробництва дизельного біопалива. Потенціал виробництва дизельного 

біопалива із олії, отриманої із зернового вороху соняшнику, ріпаку і сої в 

Україні, в 2018 році дорівнює 121,72 тис. т, що більше, ніж в 2017 році на 16,96 

тис. т або на 16,2%, і більше, ніж в 2014 році на 31,83 тис. т або на 16,96%. У 

2018 році основна частина потенціалу виробництва дизельного біопалива 

припала на соняшник – 82,1%, далі соя – 11,1%, найменша частка у ріпаку – 

6,8%. 

Проте використання біомаси як біопалива викликає обґрунтовані 

застереження щодо зменшення виробництва продуктів харчування та 

погіршення екологічного стану, вираженого через дегуміфікацію ґрунтів, що 

обумовлює наукову проблему узгодження виробництва продуктів харчування, 

енергії та збереження чи відновлення екологічного стану агроекосистем. Відтак 

наукова гіпотеза роботи сформована наступним чином: забезпечення 

енергетичної автономності агроекосистем із виробництвом екологічно 

безпечних продуктів харчування та збереженням родючості ґрунтів може бути 

досягнуто за рахунок перетворення рослинної біомаси в електричну та теплову 

енергію із зниженням енергоємності та підвищенням якості роботи технічних 

засобів, що забезпечують перетворення біомаси в енергетичні ресурси. 

У другому розділі «Аналіз техніко-технологічних проблем отримання 

енергії та забезпечення енергетичної автономності аграрного 

виробництва» проведено аналіз наукових досліджень із тематики 

дисертаційної роботи, розглянуто науково-технічні проблеми, що виникають 

при використанні відновлюваних джерел енергії в аграрному виробництві та 

удосконалено математичну модель функціонування енергетично автономної 

агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива та електричної й 

теплової енергії на його основі. Вагомий внесок в дослідження закономірностей 

та методів підвищення енергетичної автономності технічних систем та 

виробництва і використання біологічних видів палива зробили такі вчені, як 

Басок Б. І., Голуб Г. А., Голуб Н. Б., Головко В. М., Дубровін В. О., Кудря С. О., 

Кузнєцов М. П., Рєзцов В. Ф., Роїк М. В., Amelio A., Baskar G., De Mena B., 

Gomiero T., Ferreira S., Kazemi H., Niknam T., Peterson C. та інші. При 

збільшенні рівня використання біологічних видів палива аграрне виробництво 

може бути повністю енергетично автономним. Зокрема, в аграрному 

виробництві є доцільними використання таких енергетичних систем та 

технологічних ланцюгів: опалення на базі твердопаливних котлів, використання 

соломи та подрібненої деревини на теплові потреби, виробництво брикетів та 

гранул із незернових відходів та відходів переробки деревини; виробництва 

олії; виробництва і використання дизельного біопалива та біонафти; 

виробництво біоетанолу; виробництва і використання біогазу та генераторного 

газу. 

Використання дизельного біопалива власного виробництва дозволяє 

знизити вартість механізованих робіт та підвищити економічну ефективність 

аграрного виробництва. При використанні дизельного біопалива в процесі 

виробництва аграрної продукції зменшуються викиди діоксиду вуглецю (CO2), 
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оксидів азоту інших парникових газів та твердих викидів. Проте, існуюче та 

перспективне обладнання для виробництва дизельного біопалива не в повній 

мірі забезпечує ефективність технологічного процесу в умовах аграрного 

підприємства. Існує необхідність проведення теоретичного обґрунтування та 

експериментального дослідження параметрів обладнання для виробництва 

дизельного біопалива із застосуванням гідравлічного перемішування. 

Використання рослинної біомаси на даний час є ускладненим через низькі 

паливно-технологічні характеристики: неоднорідність структури, відносно 

високу вологість, низький питомий енерговміст, низьку температуру плавлення 

золи, високу зольність, парусність, здатність до спікання та відносно високий 

вміст сірки. Тому, для отримання стабільного надходження енергії споживачеві 

при спалюванні рослинної біомаси доречним буде використання 

газогенераторів для виробництва горючого газу. Використання палив з вмістом 

соломи інтенсифікує процес виробництва генераторного газу, а отриманий газ 

має теплотворну здатність на 13–18% вищу в порівнянні з газом, отриманим з 

деревини чи вугілля. Наявність легкоплавких речовин у рослинній біомасі 

спричиняє утворення золошлакових агломератів на поверхні робочих органів 

теплотехнічного обладнання. Тому постає наукова-технічна задача розробки 

конструкції газогенератора, в якому забезпечується проходження 

газифікаційного режиму, адаптованого під фізико-механічні властивості 

соломовмістного палива із можливістю отримання максимального питомого 

виходу газу без утворення золошлакових агломератів. 

Для виробництва дизельного біопалива в аграрному виробництві 

пропонується технологічна схема виробництва дизельного біопалива, 

особливістю якої є використання олії, що вироблена із вороху олійних культур 

та олії гарячого (другого) відтискання, яку використовують як сировину для 

виробництва, а саме: при додаванні метилату калію проводять процес 

переестерифікації, розділяють на фракції, отриманий метиловий ефір очищають 

шляхом осадження та відкачують у резервуар для зберігання дизельного 

біопалива. Отримане дизельне паливо може бути використане як паливо для 

мобільних машин або когенераційних установок. Одним із перспективних 

способів отримання енергії із побічної продукції рослинництва є її газифікація 

за допомогою генераторів горючого газу (газогенераторів). Генератори 

горючого газу із соломи можуть бути використані у складі комплексів для 

живлення когенераційних установок, електричних сушарок та інших об’єктів 

аграрного виробництва. 

Традиційно структуру агроекосистеми складають рослинництво, основою 

якого є сівозміна та тваринництво. Така агроекосистема для забезпечення 

енергетичних потреб потребує закупки і постачання дизельного палива, 

бензину, теплоносіїв та електроенергії (рис. 1, а). Енергетично автономна 

агроекосистема, крім галузі рослинництва та тваринництва, включає 

виробництво дизельного біопалива, біоетанолу, теплоти та електроенергії. Така 

агроекосистема для забезпечення енергетичних потреб не тільки не  

потребує закупки і постачання дизельного палива, бензину, теплоносіїв та 

електроенергії, але й може забезпечити надлишкове виробництво 
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електроенергії для реалізації (рис. 1, б). 

 

 

а) б) 
Рис. 1. Структура агроекосистеми: а – традиційна, б – енергетично автономна. 
 

Базуючись на принципах енергетичних балансів, загальні рівняння 

енергетичного балансу енергетично автономної агроекосистеми матимуть 

вигляд: 

1 1

; ; ; ,
= =

= = = + + + = + + 
n n

Т Т Т Т Т ЕЛ ЕЛ ЕЛ ЕЛ

ДП ДБП Б БЕ i БГ ДБП СБГ С i БГ ДБП СБГ

i i

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

(1) 

де: ДПQ − енергетичний еквівалент типової потреби агроекосистеми в 

дизельному паливі, МДж; ДБПQ − енергетичний еквівалент виробленого для 

потреб агроекосистеми дизельного біопалива, МДж; БQ − енергетичний 

еквівалент типової потреби агроекосистеми в бензині, МДж; БЕQ −

енергетичний еквівалент виробленого для потреб агроекосистеми біоетанолу, 

МДж; 
1

n
Т

i

i

Q
=

− сумарна потреба всіх технологічних процесів агроекосистеми в 

тепловій енергії, МДж; 
1

n
ЕЛ

i

i

Q
=

− сумарна потреба всіх технологічних процесів 

агроекосистеми в електричній енергії, МДж; ,Т ЕЛ

БГ БГQ Q −виробництво теплової та 

електричної енергії із біогазу, МДж; ,Т ЕЛ

ДБП ДБПQ Q − виробництво теплової та 

електричної енергії із дизельного біопалива, МДж; ,Т ЕЛ

СБГ СБГQ Q − виробництво 

теплової та електричної енергії із солом’яних брикетів та гранул, МДж; 
Т

СQ −

виробництво теплової енергії із соломи, МДж. 

Після врахування балансу рослинної біомаси в агроекосистемі, балансу 

гумусу в сівозміні, енергетичних еквівалентів потреби агроекосистеми в 

дизельному паливі та бензині, енергетичних еквівалентів дизельного біопалива 

та біоетанолу, сумарної потреби всіх технологічних процесів агроекосистеми в 

тепловій та електричний енергії та балансу тепла і електроенергії в 

агроекосистемі і проведення відповідних математичних перетворень 
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енергетичний баланс енергетично автономної агроекосистеми матиме 

наступний вигляд: 
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де: CS − загальна площа сівозміни, га; РS −площа під ріпаком, необхідна 

для виробництва дизельного біопалива для потреб агроекосистеми, га; −БЕS

площа під пшеницею, ячменем та кукурудзою, необхідна для виробництва 

біоетанолу для потреб агроекосистеми, га; ДП − типова потреба 

агроекосистеми в дизельному паливі, кг/га; ДП − теплотворна здатність 

дизельного палива, МДж/кг; Оk − коефіцієнт виходу олії із зерна ріпаку, відн. 

од.; ДБПk − коефіцієнт виходу дизельного біопалива із олії, відн. од.; ДБП −

теплотворна здатність дизельного біопалива, МДж/кг; ЗРk −коефіцієнт виходу 

зерна ріпаку, відн. од.; де Б − типова потреба агроекосистеми в бензині, кг/га; 

Б − теплотворна здатність бензину, МДж/кг; , ,БЕП БЕЯ БЕКk k k − коефіцієнти 

виходу біоетанолу із зерна пшениці, ячменю та кукурудзи, відн. од.; БЕ −

теплотворна здатність біоетанолу, МДж/кг; , , , −П Я К PУ У У У урожайність зерна 

пшениці, ячменю та кукурудзи, ріпаку, кг/га; , ,ЗП ЗЯ ЗКk k k − коефіцієнт виходу 

зерна пшениці, ячменю та кукурудзи, відн. од.; , ,П Я КS S S − площа під 

пшеницею, ячменем та кукурудзою, необхідна для виробництва біоетанолу для 

потреб агроекосистеми, га; Тi − питома потреба в тепловій енергії, 

МДж/тис. шт. при виробництві яєць, МДж/м3 при виробництві біогазу, МДж/т 
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при виробництві іншої продукції;  −EЛi питома потреба в електроенергії, 

кВт год/тис. шт. при виробництві яєць, кВт год/м3 при виробництві біогазу, 

кВт год/т при виробництві іншої продукції; iП − обсяг виробництва або 

переробки продукції в агроекосистемі, тис. шт. при виробництві яєць, м3 при 

виробництві біогазу, т при виробництві іншої продукції; БГV − вихід біогазу, м3; 

Мk −вміст метану в біогазі, відн. од.; М − теплота згорання метану, МДж/м3; 

,Т ЕЛ

БГ БГ  − відносний вихід тепла і електроенергії при роботі когенератора на 

біогазі, відн. од.; ,Т ЕЛ

ВП ВПk k − відносне споживання тепла і електроенергії для 

власних потреб, відн. од. ДБПМ − кількість дизельного біопалива для потреб 

виробництва тепла і електроенергії, кг; М − теплота згорання дизельного 

біопалива, МДж/кг; ,Т ЕЛ

ДБП ДБП  − відносний вихід тепла і електроенергії при 

роботі когенератора на дизельному біопаливі, відн. од; ТПРБ − кількість 

рослинної біомаси, яка може бути використана в агроекосистемі для теплових 

потреб та виробництва електроенергії, т; ТС − додаткова кількість тюкованої 

соломи для компенсації теплових потреб агроекосистеми, т;  −С
теплота 

згорання соломи, МДж/т; К − коефіцієнт корисної дії котла для спалювання 

рослинної біомаси, відн. од.; ГГk − коефіцієнт виходу генераторного газу із 

солом’яних брикетів і гранул, м3/т; ГГ −теплота згорання генераторного газу із 

солом’яних брикетів і гранул, МДж/м3; ,Т ЕЛ

ГГ ГГ  − відносний вихід тепла і 

електроенергії при роботі когенератора на генераторному газі із солом’яних 

брикетів і гранул, відн. од. , , −СП СЯ СРk k k коефіцієнт виходу соломи пшениці, 

ячменю, кукурудзи та ріпаку по відношенню до кількості зерна, відн. од.; ВВk −

коефіцієнт виходу вороху під час очистки зерна пшениці, ячменю, кукурудзи та 

ріпаку по відношенню до кількості зерна, відн. од.; ВТСk − коефіцієнт втрат 

соломи зі стернею та під час збирання врожаю по відношенню до біологічного 

урожаю соломи, відн. од.; ,ПС ПКС С − кількість соломи, яка втрачається на 

підстилку в свинарстві та молочному скотарстві, т; ВГС −кількість соломи, яка 

втрачається на виробництво грибної продукції, т; РБЗГ −надходження гумусу в 

сівозміну за рахунок гуміфікації рослинної біомаси, що залишається на полях, 

т; ГСМ − загальна мінералізація гумусу в сівозміні при вирощуванні культур 

сівозміни за рік, т; jМ −надходження гумусу в сівозміну за рахунок гуміфікації 

рослинної біомаси, що надходить на поля (рослинна біомаса сидератів, 

бур’янів, компосту та відпрацьованого субстрату після вирощування грибів), т; 
,j CW W −відносна вологість рослинної біомаси, що надходить на поля (рослинна 

біомаса сидератів, бур’янів, компосту та відпрацьованого субстрату після 

вирощування грибів), а також соломи, %; ,Гj ГCk k − коефіцієнт гуміфікації 

рослинної біомаси, що надходить  на поля (рослинна біомаса сидератів, 

бур’янів, компосту та відпрацьованого субстрату після вирощування грибів), 
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а також соломи, відн. од. 

Головним принципом рішення системи рівнянь (2) є задана послідовність 

рішень окремих рівнянь системи. Розв’язок дозволяє стверджувати, що існує 

можливість забезпечення потреб агроекосистеми в рідкому паливі, теплі й 

електроенергії за рахунок рослинної біомаси, кількість якої для енергетичних 

потреб враховує необхідність витрат додаткової кількості соломи для 

компенсації втрат гумусу в сівозміні, а також при використанні газогенератора 

забезпечує надлишкове виробництво електроенергії, що дає можливість її 

реалізації стороннім споживачам. Встановлено також, що при середній типовій 

потребі агроекосистеми в дизельному паливі від 60 до 80 кг/га відношення 

площі під ріпаком, необхідної для виробництва дизельного біопалива для 

потреб агроекосистеми до загальної площі сівозміни при урожайності зерна 

ріпаку від 15 до 25 ц/га становить від 8,3 до 18,5% або в середньому від 10,4 до 

13,9%, що менше, ніж площа одного поля в 6-пільній сівозміні, а при середній 

типовій потребі агроекосистеми в бензині від 15 до 16 кг/га відношення площі 

під пшеницею, ячменем та кукурудзою при їх однаковому значенні, 

необхідною для виробництва біоетанолу для потреб агроекосистеми до 

загальної площі сівозміни при урожайності зернових культур від 30 до 40 ц/га 

становить від 0,7 до 0,9%. 

У третьому розділі «Обґрунтування основних параметрів обладнання 

для забезпечення енергетичної автономності агроекосистем» проведено 

обґрунтування техніко-технологічних параметрів обладнання для виробництва 

біологічних видів палива та отримання енергії на основі цих видів палива. 

Для процесу переетерифікації рослинних олій запропоновано 

циркуляційне перемішування, що здійснюється багатократним перекачуванням 

емульсії за замкненим контуром. Дискову форсунку 2 встановлено у верхній 

частині реактора 1 (рис. 2) із можливістю її руху вздовж осі реактора. При 

проходженні емульсії через дискову форсунку створюється турбулентний 

потік, що забезпечує необхідну ефективність перемішування емульсії у 

прошарку фіксованої висоти. За рахунок відкачування емульсії із нижньої 

частини змішувача шар емульсії опускається, інтенсивність перемішування 

зменшується, починається інтенсивна переетерифікація. 

Потік емульсії, що витікає із дискової форсунки, розширюється по 

периметру, утворюючи круговий просторовий факел розпилу. Це відбувається 

тому, що порція потоку емульсії, що витікає із форсунки, підштовхує порцію 

емульсії, що знаходиться в реакторі перед форсункою. А прошарки емульсії, що 

знаходяться навколо потоку, за рахунок дії в’язкості, утягуються в рух потоку. 

Приймаючи допущення, що швидкість руху емульсії у всіх перерізах 

форсунки стала і визначається виразом 0

0

f

f o

Q

D h





= , а також врахувавши масу 

кільцевого елементу на початку потоку ( )0 0 0 0 tan
2

o fm l D l h l



 

= + + 
 

 та в його 

кінці ( ) ( )0 0 0 02 2 tan ,
2

x f x xm l D l l h l l



 

= + + + + 
 

 швидкість осьового потоку 
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емульсії, визначена на основі різниці кінетичних енергій в кільцевих елементах 

на початку та в кінці потоку (рис. 3), становитиме: 

( ) ( )( )( )2

0 0 0 0 0 0 02
,

− + + − + + +
=

p o t x px ox tx

х

x

m l F F F l l F F F

m


  (3) 

де: υх – середня швидкість емульсії в кінці потоку, м/с; l0 – ширина 

досліджуваного кільця у потоці емульсії, м; lx – довжина потоку емульсії, м; Fp0 

– сила гідростатичного тиску на кільце емульсії на початку потоку, Н; Fpх – 

сила гідростатичного тиску на кільце емульсії в кінці потоку, Н; Ft0 – сила 

гідравлічного тертя на початку потоку, Н; Ftх – сила гідравлічного тертя в кінці 

потоку, Н; Fо0 – сила гідравлічного опору на початку потоку, Н; Fох– сила 

гідравлічного опору в кінці потоку, Н. 

       
а)      б) 

Рис. 2. Циркуляційний реактор: а) – 3-Д модель, б) – структурна схема; 

І – область перемішування; ІІ – область проходження реакції; ІІІ 

– область відстоювання гліцерину; Hz – висота розділювача, м; 

Hp – висота області перемішування, м; Hr – висота області 

перебігу реакції, м; Hg – висота області відстоювання гліцерину, 

м; Dz – робочий діаметр змішувача, м; Df – діаметр дискової 

форсунки, м; hf – висота встановлення дискової форсунки, м; dV 

– діаметр вхідного отвору дискової форсунки, м; dz – діаметр 

отвору для зливання гліцерину, м; αg – конусність області 

відстоювання, рад. 
 

Розрахункові формули для сил, що протидіють потоку емульсії наведено 

в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Сили, що протидіють потоку емульсії 

Назва сили На початку потоку В кінці потоку 

Сила гідростатичного тиску, Н 0 0p l idF A gh=  px lx idF A gh=  

Сила гідравлічного опору, Н 
2

0 0 00,5=o o lF k A  20,5=ox o x lxF k A  

Сила гідравлічного тертя, Н 0 0t t sF k A=   
tх t sхF k A=  
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У табл. 1: ρ – густина емульсії, кг/м3; g – прискорення земного тяжіння, 

м/с2; k0 – коефіцієнт гідравлічного опору; kt – коефіцієнт в’язкого тертя, с-1; η – 

динамічна в’язкість емульсії, Па·с. 

 
Рис. 3. Схема основних сил що діють в елементах потоку емульсії: 1 – 

дискова форсунка; 2 – вільна поверхня емульсії; 3 – потік емульсії; 

h – початкова товщина дискової форсунки, м; h0 – початкова 

товщина потоку емульсії на початку потоку (зазор між дисками 

форсунки), м; hx – початкова товщина перерізу потоку в кінці 

потоку, м; h0l – кінцева товщина потоку емульсії на початку 

потоку, м; hxl – кінцева товщина перерізу в кінці потоку, м; dV – 

діаметр вхідного отвору дискової форсунки, м; θ – кут розширення 

потоку, рад; υ0 – середня швидкість емульсії на початку потоку, 

м/с; hid – глибина занурення форсунки, м; FP – сила тиску 

гідравлічного насоса, Па. 
 

Розв’язок рівняння (3) дозволяє встановити зміну осьової швидкості 

потоку емульсії за його довжиною в залежності від подачі гідронасоса Q0, 

динамічної в’язкості η та густини емульсії ρ, глибини занурення дискової 

форсунки hid та зазору між дисками форсунки h0 та дає ефективну довжину 

потоку емульсії (le=lx+2l0), де відбувається ефективне перемішування (значення 

числа Рейнольдса Re≥2320). Таким чином, математична модель руху струменя 

емульсії у циркуляційних реакторах у ході виробництва дизельного біопалива із 

використанням дискової форсунки, враховує подачу насоса гідростанції, зазор 

між дисками форсунки та глибину занурення форсунки, густину та динамічну 

в’язкість емульсії та дозволяє визначити геометричні розміри реактора, що 

забезпечують ефективне використання енергії потоку емульсії, забезпечуючи 

при цьому зниження енергетичних витрат на перемішування емульсії. 

Обґрунтування основних параметрів генератора горючого газу (рис. 4) 
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виконано за допомогою аналізу рівнянь енергетичного та масових балансів. 

 

а)                                          б) 

Рис. 4. Генератор горючого газу: а) – 3-Д модель, б) – структурна схема; 1 

– зона горіння; 2 – зона відновлення; 3 – зона розміщення палива; 

hw – висота зони утворення горючого газу, м; hc – висота зони 

горіння (окислення), м; hr – висота зони відновлення, м; Dw – 

внутрішній діаметр камери утворення горючого газу (діаметр 

робочої зони), м; Н – висота робочої зони, м; df – діаметр фурм, м; 

dа– діаметр патрубка подачі окиснювача (повітря), м. 
 

Враховуючи стехіометричну рівновагу реакції утворення горючого газу 

та утворення смол, розрахунковий матеріальний баланс утворення горючого 

газу, можна записати наступним чином: 

μ1m1(CxHyOzNn + 4,76 ( 0.25 0.5 )ER x y z+ + (02 + 3.76N2) – 

– (0.5n + 17,9 ( 0.25 0.5 )ER x y z+ + )N2) + 18m2H20 = 

=28m4CO + 2m5H2 + 44m6C02 + 18m7H20 + 

+16m8CH4 + μ9m9CxtarHytarOztar,, 

(4) 

де: 3

1 1 1

0.21

0.25 0.5

m
ER

xm ym zm
=

+ +
– коефіцієнт еквівалентності; m1 – питома 

витрата палива (біомаси) в процесі утворення горючого газу, моль/с; m2 – 

питома витрата палива вологи, моль/с; m3 – питома витрата повітря, моль/с; m4 

– питомий вміст (вихід) монооксиду карбону, моль/с; m5 – питомий вміст 

(вихід) гідрогену, моль/с; m6 – питомий вміст (вихід) двооксиду карбону, 

моль/с; m7 – питомий вміст (вихід) вологи, моль/с; m8 – питомий вміст (вихід) 

метану, моль/с; m9 – питомий вміст (вихід) смоли, моль/с; λ – коефіцієнт, що 

характеризує вміст азоту в повітрі (λ=3.76); х – кількість молекул карбону в 

молі палива; у – кількість молекул гідрогену в молі палива; z – кількість 

молекул оксигену в молі палива; n – кількість молекул азоту в молі палива; хtar 

– кількість молекул карбону в молі смоли; уtar – кількість молекул гідрогену в 

молі смоли; ztar – кількість молекул оксигену в молі смоли; μ1 – молярна маса 

палива, г/моль; μ9 – молярна маса смоли, г/моль. 
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Кількість енергії, яку виробляє газогенератор залежить від кількості та 

теплотворної здатності отриманого газу, втрат тепла в зонах горіння та 

відновлення і витрат на нагрівання попелу. Тому енергетичний баланс 

газогенератора буде мати вигляд: 

( )

( ) ( ),

air air
f f air wg wg cz cz cz e

v

ez ez ez e ash ash ash e

Q
с m с c v k s T T

k s T T m c T T


 





+ = + − +

+ − + −

                       (5) 

де: сf – нижча теплота згоряння палива, Дж/кг; 
f air wg ashm m m m+ = +  – маса 

палива, кг; сwg – нижча теплота генераторного газу, Дж/м3; 

2 2 CmHwg H CO nCOm m m m m= + + +  – маса генераторного газу, кг; Qair – подача повітря 

м3/с; ρair – густина повітря, кг/м3; сair – теплоємність повітря, Дж/кг ηv – 

коефіцієнт корисної дії вентилятора; kcz – коефіцієнт теплопередачі в зоні 

горіння, Вт/(м2·0К); scz – площа зони горіння, м2; Tcz – температура в зоні 

горіння, 0К; Tе– температура навколишнього середовища, 0К; kez – коефіцієнт 

теплопередачі в зоні теплообміну, Вт/(м2·0К); sez – площа зони теплообміну, м2; 

Tcz – температура в зоні теплообміну, 0К; mash– маса попелу, кг; сash– 

теплоємність попелу, Дж/кг; Tash – температура попелу, 0С; τ – час, с; mair– маса 

повітря, кг; mwg– маса отриманого генераторного газу, кг; mСО– маса 

монооксиду карбону в складі генераторного газу, кг; mН2– маса водню в складі 

генераторного газу, кг; mСО2– маса вуглекислого газу (оксиду карбону) в складі 

генераторного газу, кг; mCmHn – маса інших газів в складі генераторного газу, кг. 

Вважаючи, що швидкість газогенерації рослинної біомаси пропорційна 

кількості рослинної біомаси, що ще може бути газифікована, для аналізу зміни 

маси палива в процесі роботи газогенератора упродовж певного періоду часу 

можна використати, в залежності від прийнятих допущень, три моделі динаміки 

зміни маси палива (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Моделі динаміки зміни маси палива в процесі отримання горючого газу 

Опис допущення для 

побудови моделі 
Рівняння Розв’язок рівняння 

Коефіцієнт 

швидкості 

газифікації 

Зміна маси палива 

обернено пропорційна 

масі палива М і часу τ 
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= −
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;
dМ

k
d





= −  

0

2

2

k
М М  = −  

0

2
2

М М
k




−
=  

У табл. 2: М0, М – початкова та кінцева маса палива, кг; τ – час роботи 

газогенератора, с; kМτ – коефіцієнт швидкості газифікації палива за масою і 

часом; kМ – коефіцієнт швидкості газифікації палива за масою; kτ – коефіцієнт 

швидкості газифікації за часом. 
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Експериментальні дослідження швидкості газифікації різних видів палива 

при різних режимах подачі окиснювача (повітря) в зону окислення 

газогенератора при оптимальній висоті зони відновлення дозволили визначити 

коефіцієнти швидкості газифікації палива. Аналіз показав, що найбільш 

близькою до експериментальних значень динаміки зміни маси палива в процесі 

роботи газогенератора упродовж певного періоду часу є модель, яка поєднує 

зміну маси палива і саму масу палива пропорційною залежністю (рис. 5). 

    На основі проведених досліджень можна встановити динаміку зміни 

коефіцієнта швидкості газифікації для різних видів палива в залежності від 

подачі повітря в газогенератор (рис. 6) та знайти відповідні емпіричні рівняння 

(табл. 3). Згідно значень коефіцієнта швидкості газифікації біомаси найвищу 

швидкість газифікації має кусковий торф, а найнижчу – солом’яні гранули. 

 
Рис. 5. Динаміка маси палива в процесі газифікації гранул із соломи при 

подачі повітря 11,69 л/с. 

 
Рис. 6. Зміна коефіцієнту швидкості газифікації в залежності від подачі 

повітря. 
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Таблиця 3. 

Значення коефіцієнта швидкості газифікації біомаси 

Вид палива 
Подача повітря, м3/с 

Емпіричне рівняння 
0.00088 0.00628 0.01169 

Дерево, гранули 0.001148 0.00254 0.002957 kМ=-16.733qg
2+0.3776qg+0.0008 

Торф, куски 0.001246 0.0028 0.003257 kМ=-18.819qg
2+0.4226qg+0.0009 

Дерево, куски 0.001101 0.002467 0.0029 kМ=-15.994qg
2+0.3675 qg+0.0008 

Солома, гранули 0.001094 0.002411 0.002877 kМ=-14.57qg
2+0.3481qg+0.0008 

 

Для уникнення блокування роботи газогенераторів за рахунок утворення, 

золошлакових агломератів запропоновано удосконалений процес газифікації 

соломи, який передбачає безперервне вивантаження золошлакових агломератів 

із зон горіння та відновлення. Для реалізації процесу газифікації соломи 

запропонована також удосконалена конструкція газогенератора (рис. 7). 

  
а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 7. Газогенератор для соломомісткого палива ГГ-2: а) – схематичне 

зображення газогенератора, б) – загальний вигляд газогенератора; 

в) – схематичне зображення камери відновлення горючого газу; г) 

– схематичне зображення камери горіння палива, 1 – камера 

відновлення горючого газу; 2 – вертикальні пази, 3 – заслінки; 4 – 

патрубок подачі окиснювача (повітря), 5 – камера горіння палива; 

6 – бункер для палива; 7 – камера подачі окиснювача; 8 – патрубок 

відбору горючого газу; 9 - колектор відбору горючого газу; 10 -

бункер для попелу; 11 – бокова поверхня камери відновлення 

горючого газу. 
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Особливістю даної конструкції є те, що у боковій поверхні камери 

відновлення горючого газу виконано рівномірно розміщені вертикальні пази, а 

із зовнішньої сторони бокової поверхні камери відновлення горючого газу 

встановлено заслінку із можливістю їх вертикального переміщення та 

встановлення заданої робочої висоти вертикальних пазів, що дозволяє 

встановлювати задану робочу висоту вертикальних пазів і, як наслідок, 

узгоджувати корисну площу відбору горючого газу, відповідно до режимів 

подачі окиснювача до камери горіння палива газогенератора. 

Особливістю камери горіння палива є те, що вона утворена пластинами із 

отворами для подачі повітря, які розміщені по діагоналі кожної із пластин, а 

самі пластини поєднані між собою таким чином, що в місцях їх з’єднання 

отвори для подачі повітря кожної із пластин рознесені між собою по висоті. 

Завдяки цьому в зоні горіння палива утворюється круговий рух повітря який 

забезпечує рівномірний розподіл повітря в зоні горіння та сприяє підвищенню 

якості та кількості отриманого генераторного газу. Швидкість потоку повітря в 

зоні горіння палива можна описати формулою: 

( )1

2

4

4

−
=

+

a

a

k

k


 ,                                                       (6) 

де: υ1, υ2 – швидкість потоку повітря на початку та в кінці, м/с; ka – 

загальний коефіцієнт втрат потоку повітря. 

Коефіцієнт втрат визначається за емпіричною залежністю: 
 

ka=–0,3412+0,002la+0,0337 1 2− –0,0008 2

1 2− ,                        (7) 

де: la – довжина зони горіння палива, мм; υ1-2 – середня швидкість потоку 

повітря, м/с. 

У четвертому розділі «Експериментальні дослідження обладнання для 

отримання рідкого біопалива» викладено результати експериментальних 

досліджень обладнання для виробництва дизельного біопалива. Для проведення 

досліджень енергетичної ефективності циркуляційних реакторів, що оснащені 

дисковою форсункою, та динаміки потоку емульсії було розроблено 

експериментальну установку (рис. 8, а). Вона містила: дискову форсунку (рис. 

8, б) діаметром 0.32 м, робочу ємність, гідростанцію для перекачування 

емульсії, частотний перетворювача Hitachi-3G3JX-A4075-EF, цифровий 

аналізатор параметрів споживання енергії DМК-30, тахометр UT-372. 

Гідростанція містила: насос шестеренчастий марки НШ-100, асинхронний 

електродвигун АІР-112-M4 потужністю 5.5 кВт та номінальною частотою 

обертання 1500 об/хв., систему шлангів та труб. Частота обертів 

електродвигуна насоса гідростанції регулювалась частотним перетворювачем 

Hitachi-3G3JX-A4075-EF та вимірювалась тахометром UT-372, споживану 

потужність гідростанції визначали аналізатором параметрів мережі DМК 30. 

Для проведення експериментальних досліджень використовувались 

соняшникова олія. 

Під час проведення експериментів змінювалися: зазор між дисками 

форсунки h0, глибина занурення форсунки hid, частота обертів гідронасоса n та 

вимірювались потужність N, споживана електродвигуном в процесі роботи 
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дискової форсунки, та швидкість υ струменя емульсії в діапазоні відстаней від 

початку потоку до lx=0,3 м. 

  
   а)      б) 

          
в)      г) 

Рис 8. Загальний вигляд (а) та схема (б) установки для виробництва 

дизельного біопалива, установки для проведення 

експериментальних досліджень (в) дискової форсунки (г): 1 – 

циркуляційний реактор-змішувач; 2 – дискова форсунка; 3 – рама; 4 

– електродвигун; 5 – муфта; 6 – оптичний тахометр; 7 – 

шестеренчастий гідравлічний насос; 8 – перетворювач частоти 

електроенергії; 9 – аналізатор параметрів споживання 

електроенергії; 10 – електрична мережа. 
 

Швидкість струменя визначалась за формулою: 2gH = . Швидкісний 

напір Нυ визначався за допомогою п’єзометричних трубок і дорівнював висоті 

емульсії в трубці над вільною поверхнею. Для проведення досліджень був 

використаний D-оптимальний план Бокса-Бенкіна. 

У результаті аналізу експериментальних досліджень щодо впливу частоти 

обертання насоса n, глибини занурення форсунки hid та зазору між дисками 

форсунки h0 на споживану електродвигуном гідростанції потужність N та 

швидкість υ0 струменя емульсії на виході із форсунки, були отримані відповідні 

емпіричні залежності: 

N=625,5739–1,0322n+0,0017n2,                                      (8) 

υ0=2,4301+0,001n-0,9657h0+0,0904h0
2.                              (9) 

Зміну споживаної потужності в залежності від обертів електродвигуна 

насоса показано на рис. 9. Мінімальна потужність 466 Вт спостерігається при 

мінімальній частоті обертання насоса 300 хв-1, при збільшенні обертів насоса до 



20 

1400 хв-1 потужність зростає за параболічною залежністю та досягає 

максимального значення 2460 Вт. Мінімальна швидкість потоку при виході із 

форсунки становила 0,189 м/с і спостерігалася при зазорі між дисками 

форсунки 6 мм та частоті обертів насоса гідростанції 300 хв-1. Максимальна 

швидкість потоку становила 2,26 м/с при зазорі 2 мм та частоті обертів насоса 

гідростанції 1400 хв-1 (рис. 10). Стосовно впливу зазору між дисками форсунки 

на початкову швидкість потоку емульсії зроблено висновок про зниження 

швидкості потоку при збільшенні зазору між дисками форсунки за 

параболічною залежністю. При зазорі, більшому за 5 мм, початкова швидкість 

потоку емульсії стабілізується та практично не змінюється при подальшому 

збільшенні зазору форсунки. Мінімальна швидкість при виході емульсії із 

форсунки становила 0,161 м/с і спостерігалася при зазорі 5 мм та частоті 

обертів 300 хв-1. Максимальна швидкість складала 2,263 м/с і спостерігалася 

при зазорі 2 мм та частоті обертів насоса гідростанції 1400 хв-1. 

 
Рис. 9. Залежність споживаної потужності гідростанцією при роботі 

дискової форсунки від обертів двигуна насоса. 

 
Рис. 10. Залежність швидкості потоку емульсії при виході із форсунки 

відобертів насоса гідростанції та зазору між дисками форсунки. 
 

Було отримано графічну залежність середньої швидкості потоку (рис. 11) 

від відстані до краю форсунки (довжини потоку). При зазорі форсунки 2 мм, 

глибині занурення форсунки під вільну поверхню 47 мм та частоті обертів 
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насоса гідростанції 850 хв-1 (подача насоса 0,085 м3/с) швидкість потоку на 

початку складала 1,65 м/с та зменшувалась до 0,14 м/с на відстані 30 см від 

краю форсунки. Ця залежність описується наступним емпіричним рівнянням: 

υ=590.17lx
4–539.15lx

3+178.9lx
2–25.93lx+1.65.                           (10) 

Динаміка зміни середньої швидкості потоку за довжиною потоку 

отримана в результаті експериментальних досліджень відповідала динаміці 

зміні середньої швидкості потоку отриманої в результаті теоретичних 

розрахунків. Незначна розбіжність в результатах пояснюється неточністю 

вимірювань при проведенні експериментальних досліджень. 

 
Рис. 11. Динаміка зміни середньої швидкості потоку за довжиною потоку. 

 

Згідно отриманих параметрів виготовлено експериментальний зразок 

циркуляційного реактора об’ємом 0,15 м3 для отримання дизельного біопалива 

(рис. 8,в), який пройшов державні випробовування (протокол державних 

приймальних випробувань дослідного зразка № 01-10-2016 від 7 липня 2016 

року). Отримані параметри можуть бути використанні при проектуванні 

циркуляційних реакторів для отримання дизельного біопалива (табл. 4). 
 

Таблиця 4. 

Раціональні параметри циркуляційних реакторів 

Параметр 
Внутрішній діаметр реактора DZ, м 

0,56 0,8 1,2 1,4 2,2 3 

Номінальний об’єм VР, м3 0,15 0,4 1 2 6,5 18 

Ефективна довжина потоку 

емульсії le, м 

0,12 0,14 0,17 0,2 0,25 0,3 

Діаметр дискової форсунки DF, м 0,32 0,52 0,86 1 1,7 2,4 

Зазор між дисками форсунки hF, мм 2 2 3 3 4 5 

Висота області перемішування Hp м 0,035 0,0402 0,049 0,049 0,071 0,085 

Висота розділювача НZ, м 0,65 0,95 1,1 1,6 2 3 

Подача насоса Q0, м3/с 0,0025 0,0047 0,0128 0,0187 0,0517 0,1103 

Теоретична потужність насоса NT, 

Вт 

300 560 1540 2240 6200 13240 

Питома потужність насоса nT, Вт/м3 2000 1400 1540 1120 954 736 
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Дискову форсунку можна також використати для видалення отриманого 

дизельного біопалива із реактора-змішувача після технологічних операцій 

переестерифікації та відстоювання. Дискова форсунка дозволяє відкачувати 

отримане біопаливо починаючи із верхньої частини реактора-змішувача, що 

унеможливлює потрапляння гліцерину в дизельне біопаливо. Застосування 

дискових форсунок у змішувачах дозволяє виробляти дизельне біопаливо за 

спрощеною технологією та отримати повне його видалення із змішувача в 

умовах аграрного виробництва. 

У п’ятому розділі «Експериментальні дослідження обладнання для 

отримання горючого газу» викладено результати експериментальних 

досліджень обладнання для виробництва і використання генераторного газу. 

Для проведення досліджень розроблено експериментальні газогенераторні 

установки для визначення параметрів газогенераторів, що виробляють 

деревний (рис. 12) та солом’яний газ (рис. 13). 

 
 

Рис. 12. Схема дослідної газогенераторної установки для отримання 

деревного газу: 1 – анемометр Tenmars TM-402; 2 – повітродувка 

Goorui GHBH-0D5-34-1R2; 3 – частотний перетворювач Hitachi-

3G3JX-A4075-EF; 4 – розетка 0,4 кВ; 5 – газогенератор ГГ-1; 6 – 

камера відновлення; 7 – фільтр грубого очищення; 8 – охолодник; 

9 – фільтр тонкого очищення; 10 – роторний лічильник газу G-6-

РЛ; 11 – змішувач; 12 – датчик СО; 13 – газоаналізатор 

Инфракар-М2Т. 
 

У серії експериментальних дослідів параметрів деревного газу в якості 

сировини використовувалась деревина із твердих порід, що мала фракційний 

склад у вигляді кубічних елементів із стороною 10 мм, 40 мм та 70 мм. 

Колосникова решітка газогенератора рухалася вздовж осі зони відновлення за 

допомогою спеціального пристрою, що дозволило змінювати висоту зони 

відновлення в діапазоні від 5 мм до 151 мм. Діаметр зони відновлення становив 

200 мм. В другій серії дослідів досліджувався вплив вмісту солом’яних гранул в 

паливі на концентрацію та обсяг СО в генераторному газі, загальний вихід газу, 

кількість отриманого газу із кілограма палива та тривалість роботи 

газогенератора. Дослідна газогенераторна установка містила газогенератор ГГ-

1, особливістю якого є те, що зона згорання та відновлення мають однаковий 
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діаметр. Дана конструктивна особливість дозволяє підвищувати ефективність 

процесу газифікації при використанні одного й того ж виду палива, наприклад, 

деревини на 15 % порівняно з аналогічними газогенераторами з суцільним 

шаром. 

 
Рис. 13. Схема дослідної газогенераторної установки для отримання 

солом’яного газу: 1 – анемометр, 2 – вентилятор, для подавання 

повітря в генератор горючого газу, 3 – частотний перетворювач, 4 

– розетка 0,4 кВ, 5 – генератор горючого газу ГГ-2, 6 – бункер із 

шнеком для палива, 7 – вивантажувач попелу, 8 – фільтр грубого 

очищення. 9 – охолодник, 10 – газоаналізатор, 11 – фільтр 

тонкого очищення, 12 – змішувач, 13 – датчик газоаналізатора. 
 

Вміст солом’яних гранул в паливі змінювався від 0 до 100 % із кроком в 

20 % для кожного досліду. Вага однієї порції палива становила 2 кг та 

визначалася за допомогою терезів ВТНЕ-15-Т1. Вологість компонентів палива 

лежала в межах 4,3±0,3% та визначалася цифровим вологоміром MT-10. 

Швидкість подачі повітря в газогенератор становила 10 м/с і контролювалась 

анемометром Tenmars TM-402, подача повітря в газогенератор складала 0,012 

м3/с і була постійною для всіх дослідів. Подача повітря в змішувач складала 

0,38 м3/с. Надлишковий тиск в газогенераторі – 4 кПа. Паливо завантажувалося 

в газогенератор із сформованою зоною відновлення, потім, із визначеними 

проміжками часу, фіксувались покази газоаналізатора. Обсяг отриманого газу 

фіксувався за допомогою роторного лічильника газу G-6-РЛ. Для вимірювання 

концентрації СО було використано газоаналізатор Инфракар-М2Т із діапазоном 

вимірювання концентрації СО в межах від 0 до 7 %. Оскільки діапазон 

вимірювань використовуваного газоаналізатора недостатній, було зменшено 
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концентрацію СО у визначених межах. Для цього використано змішувач, який 

складався із відцентрового вентилятора та турбулізатора потоків повітря та 

газу. Змішувач забезпечував ефективне утворення суміші горючого газу із 

генератора та повітря, що подавалось відцентровим вентилятором із 

навколишнього середовища. Температурний режим розробленого 

прямопотокового газогенератора з оберненим процесом газифікації залежно від 

складу паливної суміші змінювався в наступних діапазонах: температура в зоні 

підсушування – від 105 до 300 oС; в зоні сухої перегонки – від 400 до 850 oС; в 

реакційній зоні (зона окислення і зона відновлення) – від 900 до 1150 oС. Дійсні 

значення концентрації СО в генераторному газі розраховувались за формулою: 
( )

,CO z d
CO

d

X q q
n

q

+
=                                                    (11) 

де: nCO – концентрація СО, % об’єму; qz – подача повітря в змішувач, м3/с; 

qd – вихід газу із газогенератора м3/с; XСО – концентрація СО в суміші, яку 

отримано в змішувачі,  % об’єму. 

Дослідження параметрів солом’яного газу проводилися аналогічно 

описаному вище крім того, що висота зони відновлення регулювалась за 

допомогою спеціальних пластин від 50 до 150 мм. Сторона поперечного 

перерізу газогенератора в зоні окислення та відновлення складала 200 мм. 

У результаті аналізу даних експерименту, а саме впливу лінійних розмірів 

фракції палива lf, подачі повітря в газогенератор qg та висоти зони відновлення 

hr на концентрацію монооксиду карбону в горючому газі nCO, було отриману 

емпіричну математичну залежність: 

nCO=-3,588+0,065lf+1311,589qg+0,233hr-0,001hr
2-22,280lfqg- 

-0,001lfhr+5,244qghr. 
    (12) 

При зменшенні лінійного розміру фракцій концентрація монооксиду 

карбону в горючому газі зростає та досягає свого максимального значення при 

розмірі 10 мм. На основі отриманих експериментальних даних отримано 

рівняння, що дозволяє встановити значення (рис. 14) висоти зони відновлення 

hr, яка забезпечує максимальну концентрацію монооксиду карбону в залежності 

від лінійних розмірів фракції палива lf та подачі повітря в газогенератор qg: 

hr=123,47-0,60lf+5992,34qg-0,002lf
2-1,54lfqg.                          (13) 

На підставі експериментальних даних також було отримано рівняння, яке 

дозволяє встановити оптимальне співвідношення (рис. 15) висоти до діаметру 

зони відновлення (hr/dr), що забезпечує максимальну концентрацію СО в 

залежності від співвідношення площі поверхні до об'єму фракції палива (SVR) 

та коефіцієнту еквівалентності введення повітря в газогенератор (ЕР): 

hr/dr=0,1484+2,7211SVR+0,9184ER–3,32SVR2–0,0296SVR·ER–0,3936ER2.  (14) 

При зменшенні розміру лінійних часток концентрація СО в виробленому 

газі зростає і досягає максимального значення 29,9% при розмірі частинок 10 

мм (співвідношення площа поверхні до об'єму 0,6 мм-1). При цьому 

співвідношення висоти до діаметра зони відновлення складало 0,75, а подача 

повітря – 0,01169 м3/с (коефіцієнт еквівалентності ЕR=0,34). Зі збільшенням 



25 

подачі повітря збільшується концентрація СО в горючому газі, а внаслідок 

зменшення розміру частинок сировини збільшується концентрація. 

При мінімальній подачі повітря 0,00238 м3/с оптимальна висота камери 

відновлення, при якій досягається максимальний вихід генераторного газу, 

складає 110±2 мм, при середній подачі повітря 0,00594 м3/с оптимальна висота 

камери відновлення – 125±2 мм, а при максимальній подачі 0,00951 м3/с 

оптимальна висота камери відновлення – 135±2 мм. Тому при збільшенні 

подачі повітря для збільшення виходу генераторного газу та досягнення 

максимальної концентрації СО необхідно збільшувати висоту камери 

відновлення. Отримані концентрації СО у виробленому газі відповідно до 

оптимальних значень висоти зони відновлення знаходяться в діапазоні від 14 до 

29,9%. Оптимальні значення співвідношення висоти до діаметра зони 

відновлення знаходяться в діапазоні від 0,27 до 0,78 і залежать від розміру 

частинок та коефіцієнта еквівалентності подачі повітря в робочу зону 

газифікатора. 

  
Рис. 14. Залежність висоти зони 

відновлення від лінійних 

розмірів фракції палива та 

подачі повітря в 

газогенератор 

Рис. 15. Графічна інтерпретація 

рівняння (14) для визначення 

оптимальних параметрів 

газогенератора 

 

Оптимальні значення висоти зони відновлення лежать в межах від 55 до 

150 мм та залежать від розміру фракції та величини подачі повітря в робочу 

зону генератора горючого газу. 

Результати досліджень впливу вмісту соломи в паливі на параметри 

отриманого горючого газу наведено в таблиці 5. Із аналізу проведених 

досліджень походить, що при збільшенні вмісту соломи в паливі з 0 до 100 % 

концентрація СО також зростає від 10,8 % до 19,4 % (рис. 16, а), обсяг СО 

також зростає від 0,0012 м3/с до 0,0020 м3/с (рис. 16, б). Характер отриманих 

залежностей пояснюється тим, що із збільшенням кількості соломи в паливі, 

температура шару матеріалу, в якому протікають газифікаційні процеси в 
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газогенераторі, зростає. Із аналізу графіка (рис. 16, в) походить, що при 

збільшенні вмісту соломи в паливі з 0 до 100 % обсяг отриманого 

генераторного газу зменшується від 0,0117 м3/с до 0,0108 м3/с. Хоча 

концентрація та вихід СО із збільшенням вмісту солом’яних гранул в паливі 

зростає, спостерігається зменшення загального виходу генераторного газу. 

Дане явище спричинене тим, що для виробництва газу з соломовмістних палив 

потрібно більше часу для повного протікання хімічних реакцій в активній зоні 

газогенератора, що пояснюється теорією фільтрації. Аналіз графіку (рис. 16, г) 

свідчить, що із збільшенням вмісту соломи в паливі з 0 до 40 % тривалість 

роботи газогенератора скорочується з 520 с до 495 с. І навпаки, при збільшенні 

вмісту соломи в паливі з 40 до 100 % тривалість роботи газогенератора 

збільшується з 495 до 535 с. Дане явище пояснюється тим, що при збільшенні 

вмісту солом’яних гранул в паливі від 0 до 40 % спостерігається зростання 

температури в активній зоні газогенератора, яка є причиною інтенсифікації 

процесу газифікації. При вмісті соломи більше 40% протікання основних 

реакцій процесу відбувається більш повно, отже час роботи газогенератора 

зростає. 

Таблиця 5. 

Вплив вмісту солом’яних гранул на параметри горючого газу 

Параметр Емпіричне рівняння Позначення 

Вміст СО в газі nCO=0,087·хS+10,80 nCO – концентрація 

монооксиду карбону в 

горючому газі, % об’єму; хS – 

вміст солом’яних гранул в 

паливі, %; υCO – вихід СО, м3/с; 

υpg – вихід генераторного газу, 

м3/с; tg – тривалість роботи 

газогенератора, с; υf – вихід 

генераторного газу із одного 

кілограма палива, м3/кг. 

Отриманий обсяг 

СО 
υCO = −8·10-08xS

2+ 

+2·10-05xS+0,001 

Загальний вихід 

газу 

υpg = 9·10-08xS
2– 

–2·10-07xS+0,001 

Тривалість роботи 

газогенератора 

tg=0,012xS
2− 

−1,095xS+518,11 

Вихід газу із одного 

кілограма палива 

υf =5·10-5xS
2− 

−0,006xS+3,02 

У порівнянні з деревиною, при використанні соломи в газогенераторі, 

спостерігається збільшення концентрації СО на 44,3 %. Відповідно, зростає на 

40 % вихід СО. Збільшується тривалість роботи газогенератора (при 

завантаженні 2 кг палива) на 2,8 %. Проте, зменшується загальний вихід 

генераторного газу на 7,7 %. та вихід газу із кілограма палива на 3,3 %. 

Зростання вмісту СО із одночасним зменшенням виходу генераторного газу, 

при 100 % вмісті соломи в паливі, свідчить про збільшення теплотворної 

здатності отриманого генераторного газу. Також на основі отриманих 

експериментальних даних було проаналізовано динаміку вмісту СО в 

генераторному газі в процесі роботи газогенератора на одному завантаженні 

палива масою 2 кг. Згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

при збільшенні вмісту соломи в паливі максимум концентрації зростає та 

зміщується вправо за часовою шкалою роботи газогенератора. 

Загалом концентрацію СО за часом роботи газогенератора в залежності 

від вмісту соломи можна описати емпіричним рівнянням: 
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nCO=2,32+0,0689tg−0,0191xS−0,00014tg
2+0,00025tgxS−0,0001xS

2. (15) 

  

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 16. Вплив вмісту солом’яних гранул в паливі на параметри горючого 

газу: а) – залежність концентрації СО в генераторному газі від 

вмісту солом’яних гранул в паливі; б) – залежність виходу СО від 

вмісту солом’яних гранул в паливі; в) – залежність виходу 

генераторного газу від вмісту солом’яних гранул в паливі; г) – 

залежність тривалості роботи газогенератора від вмісту 

солом’яних гранул в паливі. 
 

Аналіз проведених досліджень свідчить, що максимальна концентрація СО 

досягається при вмісті в паливі від 80 до 100 % солом’яних гранул, часі роботи 

газогенератора від 300 до 360 с, що становить від 62,5 до 76,9 % від всього часу 

роботи газогенератора, відповідно. Даний діапазон часу від 300 до 360 с є так 

званим часом стабілізованої роботи газогенератора, коли всі параметри процесу 

газифікації узгоджені між собою, а отже і концентрація СО є максимальною. 

Наявність відкладень пояснюється вмістом в золі соломи кремнію, калію, 

натрію та інших легкоплавких речовин, що спричиняє утворення золошлакових 

агломератів на поверхні колосникової решітки. Слід зауважити, що при 

використанні палива з 40 % і менше вмістом солом’яних гранул та при 

вказаному вище часі роботи газогенератора відкладень на колосникових 

решітках не спостерігалося. 

Аналіз результатів експериментальних досліджень впливу параметрів 

генератора горючого газу ГГ-2 на якість солом’яного газу дозволив отримати 
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рівняння, що описують залежність вмісту СО в залежності від висоти камери 

відновлення та від подачі повітря. 

nCO=-24,4339+3,6892qg+0,4568hr-0,0445qg
2-0,0138qghr-0,002hr

2 ,       (16) 

де: Qg – обсяг отриманого солом’яного газу, м3/с; nCO – вміст СО в 

отриманому газі, % qa – подача повітря в газогенератор, м3/с; hr – висота камери 

відновлення, мм. 

Графічна інтерпретація рівняння (16) наведена на рис. 17 у вигляді 

поверхні відгуку. Аналіз поверхні відгуку дозволив отримати графічні 

залежності (рис. 18) вмісту СО від висоти камери відновлення при мінімальній, 

середній та максимальній подачах повітря. 

 
Рис. 17. Поверхня відгуку залежності вмісту СО в солом’яному газі від 

висоти камери відновлення та подачі повітря. 

 
Рис. 18. Графіки залежності концентрації СО від висоти зони 

відновлення. 
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Із аналізу графіків на рис. 18 походить, що при мінімальній подачі 

повітря 3,8 л/с оптимальна висота камери відновлення, при якій досягається 

максимальний вихід солом’яного газу, складає 100±2 мм, при середній подачі 

повітря 8,3 л/с оптимальна висота камери відновлення 90±2 мм, а при 

максимальній подачі 12,8 л/с оптимальна висота камери відновлення 70±2 мм. 

Очевидно, що при збільшенні подачі повітря для досягнення максимального 

виходу солом’яного газу необхідно зменшувати висоту камери відновлення. 

Для проведення дослідження процесу роботи електростанції на 

солом’яному газі було використано розроблений нами дослідний газогенератор 

зворотного процесу ГГ-2, особливістю якого є те, що в ньому відсутня 

горизонтальна колосникова решітка та сформовано круговий рух повітря в зоні 

горіння палива із висотою зони відновлення 100±2 мм при ширині 200 мм. Для 

перетворення механічної енергії двигуна в електричну було використано 

синхронний генератор. В якості когенераційної установки було обрано 

бензоелектричний агрегат змінного струму АБ-4-Т/400-М1. Було виконано 

дослідну перевірку параметрів роботи електростанції на солом’яному 

генераторному газі (зокрема, виробленої потужності) із фіксованим рівнем 

наддуву повітря в область горіння газогенератора, причому рівень наддуву 

відповідав максимальній концентрації монооксиду карбону в газі. Наддув 

забезпечувався повітродувкою Goorui GHBH-0D5-34-1R2. 

Аналіз проведених досліджень дозволив отримати емпіричні залежності 

споживання солом’яного газу (з рівнем довірчої імовірності R²=0,97) та повітря 

(з рівнем довірчої імовірності R²=0,86) когенераційною установкою від 

виробленої електричної потужності: 

qsg = 0,014w + 0,177,                                              (17) 

qa = 0,013w + 0,321,                                               (18) 

де: qsg – споживання солом`яного газу, м3/хв.; qa – споживання повітря, 

м3/хв.; w – вироблена електрична потужність, кВт. 

Графічне відображення рівнянь (17) та (18) наведено на рис. 19. 

 
Рис. 19. Споживання солом’яного генераторного газу та повітря в 

залежності від виробленої електричної потужності. 
 

Із аналізу графіка на рис. 19 походить, що при зростанні споживаної 
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електричної потужності в 13,13 разів (від 0,24 до 3,15 кВт) спостерігається 

лінійне зростання витрат газу в 1,23 разів (від 0,18 до 0,22 м3/хв.) та витрат 

повітря в 1,15 разів (від 0,312 до 0,360 м3/хв.). 

На рис. 20 наведено результати вмісту СО та СH4 у вихлопних газах 

двигуна електростанції, що працює на солом’яному газі. 

 
Рис. 20. Вміст шкідливих газів у вихлопних газах двигуна когенераційної 

установки на солом’яному газі. 
 

Із аналізу графіків походить, що при споживаній електричній потужності, 

що відповідає номінальному завантаженню електричного генератора при 

використанні солом’яного газу в якості палива відбувається зниження викидів 

СО в 25 разів, а CН в 4 рази у порівнянні із бензиновим паливом. Рівень викидів 

при роботі когенераційної установки на соломі відповідає чинним екологічним 

вимогам. 

У шостому розділі «Аналіз ефективності функціонування 

енергетично автономної агроекосистеми та її компонентів» проведено 

оцінку екологічної безпечності, енергетичної автономності та економічної 

ефективності збалансованих агроекосистем та економічної ефективності їх 

компонентів. 

Структурні моделі агроекосистем із виробництвом продукції 

тваринництва та біопалива (рис. 21) та із виробництвом продукції 

рослинництва (без тваринництва) та біопалива (рис. 22) містять: сівозміну для 

вирощуванням основних культур, передбачають виробництво олії, цукру, меду 

та грибів, виробництво дизельного біопалива і біоетанолу в кількості, 

необхідній для забезпечення роботи мобільної техніки. Моделі передбачають 

також, що біогаз використовується для подальшого отримання електроенергії й 

тепла, а частина рослинної біомаси у вигляді рулонів або січки соломи 

використовується для отримання тепла. Частина рослинної біомаси може бути 

використана для виробництва гранул із подальшим отриманням із них 

генераторного газу. Генераторний газ пропонується використовувати для 

виробництва електричної енергії. Моделі передбачають виконання всіх 

агротехнічних процесів за рахунок власних енергетичних ресурсів. Моделі 

агроекосистем забезпечують екологічну стійкість за рахунок збереження 

балансу гумусу та економічну стійкість за рахунок максимізації прибутку. 

Відмінність між моделями полягає в тому, що модель із виробництвом 
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продукції тваринництва та біопалива включає виробництво м’яса свиней, 

великої рогатої худоби, риби та курей, молока, яєць. У той же час модель із 

виробництвом продукції рослинництва (без тваринництва) та біопалива 

передбачає виробництво лише м’яса риби. 

 
Рис. 21. Модель енергетично автономної агроекосистеми із виробництвом 

продукції тваринництва та біопалива. 
 

Проведений аналіз показників функціонування агроекосистеми свідчить, 

що дотримання балансу теплової та електричної енергії можливе із 

збереженням позитивного балансу гумусу. 
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Рис. 22. Модель енергетично автономної агроекосистеми із виробництвом 

продукції рослинництва (без тваринництва) та біопалива. 
 

Для моделі енергетично автономної агроекосистеми із виробництвом 

продукції тваринництва та біопалива кількість спожитої теплової енергії 

становить 2789 ГДж/рік. Найбільше теплової енергії витрачається на 

виробництво молока до 60%, на виробництво біопалива витрачається до 14% 

теплової енергії із них 13% на виробництво біогазу. Потреби в тепловій енергії 

агроекосистема забезпечує за рахунок роботи газогенератора до 44%, до 9% 

відсотків за рахунок використання біогазу, 7% за рахунок використання 

дизельного біопалива, 7% тепла забезпечується за рахунок спалювання 

тюкованої соломи (рис. 23, а). Загальна кількість спожитої електричної енергії 
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агроекосистемою становить 284,3 тис. кВт год/рік. Найбільші витрати 

електричної енергії (до 68%) необхідні при виробництві молока. На 

виробництво біопалива витрачається до 23% електричної енергії, в тому числі 

на виробництво паливних гранул та брикетів – 15%. Аналіз виробництва 

електроенергії в агроекосистемі (рис. 23, б) показує, що для задоволення 

власних потреб необхідно 45% виробленої електроенергії, із них 24% 

електроенергії виробленої із соломи, 13% електроенергії виробленої із біогазу 

та 8% із дизельного біопалива. Для реалізації за зеленим тарифом доступно до 

55% електричної енергії виробленої із соломи. 

В агроекосистемі із виробництвом продукції рослинництва (без 

тваринництва) та біопалива найбільше теплової енергії витрачається на 

забезпечення роботи біогазової установки – 53%. Нас сушку зерна потрібно до 

37% теплової енергії. В агроекосистемі із інтенсивним виробництвом продукції 

найбільше електричної енергії витрачається на виробництво паливних брикетів 

та гранул – до 59%. На виробництво біогазу витрачається до 29%. Структура 

виробництва теплової та електричної енергії в збалансованій агроекосистемі із 

виробництвом продукції рослинництва (без тваринництва) та біопалива 

показано на рис. 24. 

  
а) б) 

Рис. 23. Структура виробництва теплової (а) та електричної (б) енергії в 

збалансованій агроекосистемі із виробництвом продукції 

тваринництва та біопалива. 
 

Всі потреби в тепловій енергії для такої агроекосистеми можна 

забезпечити за рахунок використання солом’яних брикетів та гранул і біогазу. 

Всі витрати електроенергії можна забезпечити за рахунок використання біогазу. 

Електричну енергію, отриману за рахунок використання генераторного газу, 

отриманого в результаті газифікації солом’яних гранул чи брикетів, можна 

реалізовувати за зеленим тарифом. На основі проведених досліджень можна 

стверджувати, що агроекосистему можливо повністю забезпечити електричною 

та тепловою енергією за рахунок біопалива, що вироблено із ресурсів 

агроекосистеми. При цьому буде забезпечено баланс гумусу. Частину 

електричної енергії можна реалізовувати. 

Теплоенергія для власних 

потреб із біодизеля 7%
Теплоенергія 

для власних 

потреб із 

біогазу 9%

Теплоенергія 

для власних 

потреб за 

рахунок 

спалювання 

тюкованої 

соломи 7%

Теплоенергія 

для власних 

потреб за 

рахунок роботи 

газогенератора

77%

Електроенергія для 

власних потреб із 

біодизеля 8%
Електроенергія 

для власних 

потреб із 

біогазу 13%

Електроенергія 

для власних 

потреб із 

соломи 24%

Електроенергія 

для реалізації із 

соломи 55%



34 

 

Рис. 24. Структура виробництва теплової та електричної енергії в 

збалансованій агроекосистемі із виробництвом продукції 

рослинництва (без тваринництва) та біопалива. 
 

Аналіз економічних результатів функціонування агроекосистеми із 

виробництвом продукції тваринництва та біопалива (рис. 25) та із 

забезпеченням балансу гумусу вказує, що за рахунок виробництва енергії із 

біопалива можливо отримати до 15% додаткового прибутку, із них 11% за 

рахунок виробництва електричної енергії. 

 
Рис. 25. Структура отриманих прибутків в збалансованій агроекосистемі 

із виробництвом продукції тваринництва та біопалива. 
 

У агроекосистемі із виробництвом продукції рослинництва (без 

тваринництва) та забезпеченням балансу гумусу, найбільшу питому вагу мали 

надходження від виробництва продукції рослинництва – до 52% (рис. 26). А 

виробництво біопалива забезпечує до 31% фінансових надходжень. 

 
Рис. 26. Структура отриманого прибутку в збалансованій агроекосистемі 

із виробництвом продукції рослинництва (без тваринництва) та 

біопалива. 
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Таким чином, виробництво біопалива може забезпечити енергетичну 

автономність аграрних підприємств, стати суттєвим джерелом надходження 

прибутків. При цьому можна забезпечити потреби у виробництві харчової 

продукції та отримати позитивний баланс гумусу. 

Встановлено, що виробництво дизельного палива із олії для дрібних 

підприємств невигідне, оскільки вартість отриманого дизельного біопалива 

вища за ціну дизельного біопалива. В середньому вартість отриманого 

дизельного біопалива лежить в межах від 24188 грн./т для дрібних підприємств 

та до 22225 грн./т для крупних підприємств. Одним із суттєвих способів 

зниження вартості дизельного біопалива є його виробництво із вороху олійних 

культур. При виробництві дизельного біопалива із олії отриманої із вороху 

вартість отриманого дизельного біопалива лежить в межах від 14066 грн./т для 

дрібних підприємств та до 12133 грн./т для крупних підприємств. 

При виробництві електричної енергії із солом’яного газу при номінальній 

потужності автономної когенераційної установки вартість електричної енергії 

складає до 1,47 грн./кВт год. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації розроблено наукові основи та обґрунтовано принципові 

положення створення екологічно безпечних, енергетично автономних та 

економічно ефективних агроекосистем із виробництвом аграрної продукції та 

рослинного біопалива на основі виробництва електричної і теплової енергії із 

біомаси рослинного походження та із забезпеченням балансу гумусу в ґрунтах 

агроекосистеми. 

1. Розроблено математичну модель функціонування екологічно безпечної, 

економічно ефективної та енергетично автономної агроекосистеми із 

урахуванням виробництва аграрної продукції й рослинного біопалива та 

електричної й теплової енергії на його основі, яка забезпечує компенсацію 

потреб агроекосистеми в рідкому паливі, теплі й електроенергії за рахунок 

рослинної біомаси, кількість якої для енергетичних потреб враховує 

необхідність витрат додаткової кількості соломи для компенсації втрат гумусу 

в сівозміні, а також із урахуванням використання газогенератора для 

виробництва газу із соломи, що забезпечує надлишкове виробництво 

електроенергії для її реалізації стороннім споживачам. Встановлено, що для 

підтримання балансу гумусу в ґрунті необхідно використовувати до 41% 

соломи у енергетично автономній агроекосистемі із виробництвом продукції 

рослинництва, тваринництва та біопалива. Для виробництва теплової та 

електричної енергії для забезпечення власних потреб можна використовувати 

до 22% соломи. До 37% соломи можна використати для виробництва 

електричної енергії на реалізацію (продажу) за зеленим тарифом. У 

енергоавтономній агроекосистемі із виробництвом продукції рослинництва (без 

тваринництва) та біопалива для підтримання балансу гумусу в ґрунті необхідно 

використовувати до 50% соломи. Для виробництва електричної енергії на 

реалізацію за зеленим тарифом можна використати до 49% соломи. 
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2. Розроблено математичну модель руху струменя емульсії у 

циркуляційних реакторах у ході виробництва дизельного біопалива із 

використанням дискової форсунки, що враховує подачу насоса гідростанції, 

зазор між дисками форсунки й глибину занурення форсунки, густину й 

динамічну в’язкість емульсії та дозволяє визначити геометричні розміри 

реактора, що забезпечують ефективне використання енергії потоку емульсії, 

досягаючи при цьому зниження енергетичних витрат на перемішування 

емульсії. Встановлено, що при подачі гідронасоса 0,0085 м3/с, динамічній 

в'язкості емульсії 0,081 Па·с, густині емульсії 950 кг/м3, зазорі між дисками 

форсунки 2 мм та глибині занурення форсунки, що відповідає половині висоти 

області перемішування 0,035 м, ефективна довжина потоку емульсії складе 0,32 

м. При зміні зазору між форсунками мінімальна швидкість при виході емульсії 

із форсунки становила 0,161 м/с і спостерігалася при зазорі 5 мм та частоті 

обертів 300 хв-1. Максимальна швидкість складала 2,263 м/с і спостерігалася 

при зазорі 2 мм та частоті обертів насоса 1400 хв-1, що відповідає теоретичним 

дослідженням. 

3. Розроблено математичні моделі динаміки зміни маси палива у 

газогенераторі в процесі отримання горючого газу в залежності від висоти зони 

відновлення та подачі повітря в газогенератор, а також зміни швидкості потоку 

повітря в зоні горіння газогенератора в залежності від довжини зони горіння та 

середньої швидкості потоку повітря, що дозволяють визначити режими роботи 

газогенераторів без утворення агломератів на робочих поверхнях 

газогенераторів, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності газифікації 

соломи. Встановлено, що найбільш близько до експериментальних значень 

динаміки зміни маси палива в процесі роботи газогенератора упродовж певного 

періоду часу є модель зміни маси палива пропорційна масі палива На основі 

експериментальних досліджень встановлено, що кусковий торф має коефіцієнт 

газифікації 0,0033 с-1, солом’яні гранули – 0.0029 с-1 при подачі повітря до 

фурмового поясу газогенератора 0,012 м3/с. На основі дослідження динаміки 

потоку повітря, що витікає із фурмового отвору газогенератора, встановлено, 

що при подачі повітря 0,012 м3/с до фурмового поясу газогенератора соломи, 

діаметрі фурмових отворів 0,01 м, кількості отворів 24 шт., раціональна 

довжина зони горіння палива становитиме 0,2 м, висота зони горіння палива 

становитиме 85 мм. Такі геометричні параметри зони горіння в газогенераторі 

забезпечують окислення палива без формування низькотемпературних областей 

із нестачею повітря. 

4. В результаті експериментальних досліджень встановлено, що в 

порівнянні із газифікацією деревини при газифікації соломи спостерігається: 

збільшення концентрації СО на 44,3 %, обсягу отриманого СО – на 40%; 

зменшення загального виходу генераторного газу на 7,7%; зменшення виходу 

газу із кілограма палива на 3,3%. Зростання вмісту СО із одночасним 

зменшенням виходу генераторного газу при використанні соломи свідчить про 

збільшення теплотворної здатності отриманого генераторного газу та 

придатність соломи як палива для отримання генераторного газу. Однак, при 

роботі газогенератора на паливі із вмістом соломи більше 40% спостерігалося 
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утворення твердих скловидних відкладень на поверхні колосникової решітки, 

що свідчить про необхідність використання конструкцій газогенераторів, які 

дозволять уникнути утворення стійких відкладення на робочих поверхнях. 

5. Експериментальні дослідження процесу роботи електростанції на 

солом’яному газі із використанням дослідного газогенератора зворотного 

процесу ГГ-2 (із висотою 100±2 мм та шириною 200 мм зони відновлення) 

особливістю якого є те, що в ньому відсутня горизонтальна колосникова 

решітка та сформовано круговий рух повітря в зоні горіння палива показали, 

що при зростанні споживаної електричної потужності в 13,13 разів (від 0,24 до 

3,15 кВт) спостерігається лінійне зростання витрат газу в 1,23 разів (від 0,18 до 

0,22 м3/хв.) та витрат повітря в 1,15 разів (від 0,312 до 0,36 м3/хв.). 

6. Аналіз економічних результатів функціонування агроекосистеми із 

виробництвом продукції тваринництва та біопалива та із забезпеченням 

балансу гумусу та результатів впровадження розробленого та запатентованого 

обладнання вказує, що за рахунок виробництва енергії із біопалива можливо 

отримати до 15% додаткового прибутку, із них 11% за рахунок виробництва 

електричної енергії. У агроекосистемі із інтенсивним виробництвом продукції 

та забезпеченням балансу гумусу, найбільшу питому вагу має надходження від 

виробництва продукції рослинництва – до 52%. А виробництво біопалива 

забезпечує до 31% фінансових надходжень із них 11% за рахунок виробництва 

електричної енергії. 
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АНОТАЦІЇ 

Ярош Я. Д. Науково-технічне обґрунтування енергетичної авто-

номності агроекосистем на основі біомаси. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії. 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Київ, 2019.  

У роботі вирішено важливу наукову проблему забезпечення енергетичної 

автономності агроекосистем із виробництвом харчової продукції та 

отриманням і використанням енергії на основі біомаси рослинного походження 

із збереженням балансу гумусу в ґрунтах агроекосистем. 

Мета дисертаційної роботи полягає у забезпеченні енергетичної 

автономності агроекосистем шляхом удосконалення науково-технічного 

обґрунтування комплексів технічних засобів для агропромислового 

виробництва біопалива та отримання електричної й теплової енергії із 

біопалива аграрного походження. 

У дисертації розроблено наукові основи забезпечення енергетичної 

автономності агроекосистем та узгодження виробництва продуктів харчування, 

енергії та збереження екологічного стану агроекосистем та обґрунтовано 

принципові положення створення екологічно безпечних, енергетично 

автономних та економічно ефективних агроекосистем для виробництва 

аграрної продукції і рослинного біопалива на основі виробництва електричної і 

теплової енергії із соломи та олійних культур із забезпечення балансу гумусу. 

Удосконалено математичну модель функціонування енергетично 

автономної агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива та 

електричної й теплової енергії на його основі, яка забезпечує компенсацію 

потреб агроекосистеми в рідкому паливі, теплі й електроенергії за рахунок 

рослинної біомаси, кількість якої для енергетичних потреб враховує 

необхідність витрат додаткової кількості соломи для компенсації втрат гумусу 

в сівозміні, а також при використанні газогенератора і виробництві газу із 

соломи забезпечує надлишкове виробництво електроенергії, що дає можливість 

її реалізації стороннім споживачам. 

Запропоновано математичні моделі та принципи побудови технологічних 

ланцюгів для виробництва біопалива на базі соломи і вороху олійних культур 

та отримання теплової й електричної енергії в умовах аграрного виробництва, 

особливістю яких є ефективне перетворення доступного обсягу біомаси в рідке 

та газоподібне паливо за енергозберігаючими технологіями із подальшим 

виробництвом теплової та електричної енергії. 

Розроблено математичну модель руху струменя емульсії у циркуляційних 

реакторах у ході виробництва дизельного біопалива із використанням дискової 

форсунки, що враховує подачу насоса гідростанції, зазор між дисками 

форсунки та глибину занурення форсунки, густину та динамічну в’язкість 

емульсії та дозволяє визначити геометричні розміри реактора, що забезпечують 

ефективне використання енергії потоку емульсії, досягаючи при цьому 

зниження енергетичних витрат на перемішування емульсії. 
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Розроблено математичну модель динаміки зміни маси палива у 

газогенераторі в процесі отримання горючого газу в залежності від висоти зони 

відновлення та подачі повітря в газогенератор, що дозволяє визначити режими 

роботи газогенератора без утворення агломератів на робочих поверхнях 

газогенератора, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності газифікації 

соломи. Розроблено математичну модель руху повітря в зоні горіння палива в 

газогенераторі. 

За допомогою розробленої математичної моделі функціонування 

енергетично автономної агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива 

та електричної й теплової енергії на його основі, яка забезпечує компенсацію 

потреб агроекосистеми в рідкому паливі, теплі й електроенергії за рахунок 

рослинної біомаси, кількість якої для енергетичних потреб враховує 

необхідність витрат додаткової кількості соломи для компенсації втрат гумусу 

в сівозміні, а також при використанні газогенератора забезпечує надлишкове 

виробництво електроенергії, що дає можливість її реалізації стороннім 

споживачам доведено можливість створення екологічно безпечних, 

енергетично автономних та економічно ефективних типових автономних 

агроекосистем, а саме, із виробництвом продукції тваринництва і біопалив та із 

виробництвом продукції рослинництва (без тваринництва) і біопалив. При 

цьому можливе виробництво електроенергії для реалізації стороннім 

споживачам. 

Ключові слова: дизельне біопаливо, солом’яний газ, теплова енергія, 

електрична енергія, дискова форсунка, циркуляційний реактор, газогенератор. 
 

Yaroslav Yarosh. Scientific and Technical Substantiation of Energy 

Autonomy of Agricultural Ecosystems Based on the Biomass. – The manuscript. 
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Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2019. 

An important scientific problem of providing energy autonomy of agricultural 

ecosystems with the production of food products, obtaining and using energy based 

on biomass of vegetable origin preserving the balance of humus in soils of 

agricultural ecosystems was solved by the author of thesis. 

The aim of the thesis is to provide energy autonomy of agricultural ecosystems 

by improving the scientific and technical substantiation of the complexes of technical 

means for agro-industrial production of biofuels and obtaining electric and thermal 

energy from biofuels of agricultural origin. 

The scientific basis for the provision of energy autonomy of agricultural 

ecosystems and the coordination of the production of food products, energy and the 

preservation of the ecological state of agricultural ecosystems, and substantiated the 

basic provisions of environmentally-friendly, energy autonomous and economically 

efficient agricultural ecosystems for the production of farm products and plant 

biofuels on the basis of electric and thermal energy production from straw and 

oilseeds to provide balance of humus was developed.  
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The author improved mathematical model of the functioning of energy 

autonomous agricultural ecosystem with taking into account the production of 

biofuels and electric and thermal energy on its basis. It provides compensation for the 

needs of agricultural ecosystems in liquid fuels, heat and electricity by means of plant 

biomass, the amount of which for energy needs takes into account the necessity for 

additional straw costs to compensate humus losses in crop rotation, as well as using 

gas generator and producing straw gas, provides surplus production of electrical 

energy that gives the possibility of its realization to external consumers. 

The researcher proposed mathematical models and principles of construction of 

technological circuits for the production of biofuels based on straw and oil crops pile 

and the obtaining of thermal and electric energy under conditions of agrarian 

production. The peculiarity of this models is the effective transformation of the 

available volume of biomass into liquid and gaseous fuels for energy conservative 

technologies with the further production of thermal and electrical energy. 

The mathematical model of the motion of the emulsion jet in the circulation 

reactors during the production of diesel biofuel using a disk nozzle, counting the 

supply of the hydropower pump, the clearance between the disk nozzles and the 

depth of the nozzle, the density and dynamic viscosity of the emulsion, was 

developed. It allows to determinate the geometric dimensions of the reactor, efficient 

use of the emulsion flow energy gaining the reduction of the energy consumption on 

the mixing of the emulsion. 

The scientist developed mathematical model of the dynamics of fuel mass 

change in a gas generator in the process of obtaining combustible gas, depending on 

the height of the recovery zone and the supply of air to the gas generator that allows 

to determine the operating mode of the gas generator without the formation of 

agglomerates on the working surfaces of the gas generator, while providing an 

increase in the efficiency of straw gasification. The mathematical model of the air 

movement in the combustion zone of the gas in the gas generator was improved. 

With the help of the developed mathematical functioning model of the energy 

autonomous agricultural ecosystem taking into account the production of biofuels, 

electric and thermal energy on its basis, which provides compensation for the needs 

of agricultural ecosystems in liquid fuels, heat and electricity by means of plant 

biomass, which amount for energy needs considers the need for additional straw 

amount to compensate losses of humus in crop rotation, as well as for the use of the 

gas generator that provides the possibility of its realization to external consumers, the 

possibility of creating ecologically safe, energy autonomous and cost-effective 

typical autonomous agricultural ecosystems, particularly the production of livestock 

products, biofuels and crop production (without livestock) and biofuels was proved. 

At the same time the production of electricity for the sale to external consumers is 

possible. 

Key words: diesel biofuel, straw gas, heat energy, electrical energy, disk 

nozzle, circular reactor, gas generator. 


