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Схема установки для одержання водню 

з біометану  

Лабораторія досліджень паливних елементів 

Інституту вугільних енерготехнологій НАН 

України 

Принцип дії паливного елемента з 

протонобмінною мембраною 



Параметри роботи експериментальної установки для одержання водню з біометану
Показник Значення Розмірність

Витрата метану 50,0 л/год

Тиск в риформері 135 кПа

Температура парогазової суміші в риформері (перед Ni-каталізатором) 783 оС

Витрата водяної пари 0,73 кг/год

Температура перегрітої водяної пари 530 оС

Температура в реакторі конверсії СО (в шарі Cu-каталізатора) 235 оС

Вихід сухого синтез-газу з реактора конверсії СО 240 л/год

Склад сухого синтез-газу до очищення від СО2:

Н2 79,19

об. %
CO2 19,01

CH4 0,75

CO 1,05

Ступінь конверсії метану 96,2 %

Нижча теплота згоряння сухого газу до очищення від СО2 8,95 МДж/нм3

Об’єм водного розчину моноетаноламіну в реакторі поглинання СО2 3,4 л

Витрата сухого газу після очищення від СО2 198 л/год

Склад сухого газу після очищення від СО2:

Н2 96,24

об. %
CO2 1,57

CH4 0,91

CO 1,28

Ступінь поглинання СО2 93,2 %

Теплота згоряння одержаного сухого очищеного газу 10,88 МДж/нм3

Теплова потужність установки щодо виходу водню 598 Вт

Електричний ККД електрохімічного генератора на паливних елементах з 

протонобмінною мембраною 
33,4 %

Електрична потужність електрохімічного генератора 200 Вт



ПРИНЦИП РОБОТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Вміст домішок СО у водні суттєво впливає на ресурс роботи полімерних паливних елементів з

протонобмінною мембраною (ПЕПОМ). За температури 60 оC вміст СО не повинен перевищувати 20 ppm, а

за температур 100-150 оС в залежності від складу мембран та електродів 30 000 ppm (3,0 об. %). Сьогодні в

світі проводяться експериментальні дослідження щодо збільшення робочих температур ППЕПОМ вище

200 оС. В разі використання традиційних ППЕ для роботи за 60-100 оС з використанням водню, одержаного

з природного газу, метанолу та етанолу, для зниження вмісту СО додатково використовуються:

каталітичне окиснення СО повітрям, мембранне видалення домішок від водню або процеси сорбції та

десорбції домішок.



Установка для одержання водню з твердої сировини

1 – бак с дистильованою водою, 2 – живильник, 3 – трьохходовий клапан, 4 – керамічна засипка,

5 – тверде паливо та сорбент, 6 – вибуховий клапан, 7 – циклон, 8 – ємність летючої золи,

9 – Fe-Cr-каталізатор, 10 – Cu-каталізатор, 11 – ємність з охолоджувальною водою



Для конверсії твердої сировини у водень використано таке

експериментальне обладнання: паровий газифікатор, парогенератор,

реактор каталітичної конверсії СО та реактор поглинання СО2.

В газифікатор завантажувалось тверде паливо та кальцинований

доломіт (або негашене вапно). Для досліджень використовувались

відходи біомаси та вугілля. Витрата перегрітої водяної пари

становила від 100 до 180 г/хв. Від 92,6 до 94,1 % вуглецю видалялось

в системах отримання водню з твердої сировини: від 36,8 до 48,5 % -

в газифікаторі (кальцинованим доломітом або вапном) та від 44,1 до

56,3 % в реакторі низькотемпературного видалення СО2 (водним

розчином МЕА). Вихід водню становив до 120 л/год. Ступінь чистоти

водню становила від 94,7 до 96,0 %. На установці з використанням

твердої відновлюваної сировини можна випробовувати ПЕПОМ

електричною потужністю до 125 Вт.

Установка для одержання водню з твердої сировини



Автономні когенераційні енергоустановки 

з конверсією твердих органічних відходів з використанням обладнання 

Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

Для побудови когенераційних енергетичних установок на твердих органічних відходах використано

паралельно-послідовну схему роботи пристроїв одержання теплової та електричної енергії з

використанням теплових та електричних акумуляторів для ефективної роботи в маневреному

режимі та збільшення ресурсу роботи основного енергетичного обладнання. В схему роботи

енергоустановки можуть бути додані інші альтернативні джерела енергії.



Дослідження роботи газифікатора за максимального навантаження та 
змінення його конструкції

Вихідна речовина

Вологість 
(Wа) 

Леткі 
сполуки 

(Vа) 

Зола 
(Aа) 

Фіксова-
ний

вуглець 
(Cfix

а) 

мас. %

Відходи паперу 3,82 67,44 24,31 4,43 

Лушпиння соняшника 12,10 81,01 1,67 5,22 

Пеллети з відходів 
деревини 9,21 85,23 0,32 5,25

Поліетилентерефталат 0,70 92,90 0,08 6,32 

Відходи деревини 9,79 73,31 0,65 16,25

Тверді органічні відходи
Витрата 
палива, 
кг/год

Вихід 
сухого 
газу,

нм3/год

Теплова 
потужність
установки,

кВт

Хіміч-
ний

ККД,
%

Відходи паперу 2,8 4,6 9,0 74,8

Лушпиння соняшника 3,7 7,4 14,5 66,9

Суміш відходів деревини 
та ПЕТ (26/74 мас. %)

2,7 6,3 8,2 74,6

Пеллети з відходів 
дереевини

2,6 8,2 14,1 65,9

Склад твердих органічних відходів

Результати випробувань з подачею 20 % 
повітря в зону карбонізації

Результати випробувань

Оптимальний вибір конструкції зони
парціального окиснення дозволив досягнути
підвищеного хімічного ККД газифікації

Температура газів на виході з зони карбонізації газифікатора повинна становити від 300 до 500 оС, а
на виході з газифікатора - вище 600-650 оС.



Когенераційна установка з ЕХГ на полімерних паливних елементах 

1 – компресор, 2 – ротаметр, 3 – бункер з твердими органічними

відходами, 4 – газифікатор, 5 – циклон, 6 – бункер золи,

7 – каталітичний реактор, 8 – пилоочищення, 9 – компенсатор,

10 – вибуховий клапан, 11 – ЕХГ на ПЕПОМ, 12 – котел-

утилізатор, 13 – димар, 14 – батареї опалення, 15 –

циркуляційний насос, 16 – плазмова установка, 17 – бак з

дистильованою водою, 18 – насос, 19 – реактор конверсії СО,

20 – реактори сорбції та десорбції СО2, 21 – компресор,

22 – електродвигун, 23 – балони з СО2

Робота проводиться в рамках третього етапу виконання проекту «Розроблення автономних когенераційних водневих

енергоустановок з конверсією твердих органічних відходів» Цільової комплексної програми досліджень НАН України

«Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення»

http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen_2019-2021/3p.html

http://www.materials.kiev.ua/Hydrogen_2019-2021/3p.html


Максимально можливий теоретичний вихід водню в процесі повітряної газифікації сухої біомаси з
наступною каталітичною конверсією СО водяною парою по реакції водяного зсуву (СО+H2O=CO2+Н2)
можна одержати по брутто-реакції:

С1,0H1,4O0,6 + 0,2 O2 + 0,75 N2 + 1,0 H2O = 1,0 CO2 + 1,7 H2 + 0,75 N2 

Показник Значення Розмірність

Склад сухої біомаси:

С 52,2

мас. %H 6,1

O 41,7

Витрата повітря в перерахунку на суху біомасу 1,2 кг/кг

Витрата водяної пари в перерахунку на суху біомасу 0,8 кг/кг

Склад газу до видалення СО2:

H2 49,2

об. %CO2 29,0

N2 21,8

Нижча теплота згоряння газу до видалення СО2 5,3 МДж/нм3

Склад газу після видалення СО2:

H2 69,3
об. %

N2 30,7

Нижча теплота згоряння газу після видалення СО2 7,5 МДж/нм3

Вихід водню з біомаси та водяної пари в перерахунку на суху масу біомаси 0,148 кг/кг

Оцінювання об’ємного вмісту водню з урахуванням
експериментальних даних, одержаних під час
газифікації суміші деревини та пластику (74/26
мас. %), деревного вугілля, лушпиння соняшника
та пеллет з відходів деревини.

Завдяки оптимізації схем конверсії можна
збільшити вміст водню до 65 об. %.



Аналіз можливості використання побічного продукту конверсії 
(CO2) для роботи полігенераційних водневих енергоустановок

В світі більшість технологій одержання, очищення та утилізації вуглекислого газу

вже перевірено в різних галузях промисловості в комерційному масштабі. Подальше

впровадження цих технологій в новітніх енергохімічних комбінованих комплексах

для виробництва енергії та хімічних продуктів з урахуванням властивостей

вихідних органічних палив дозволить значно знизити вплив вуглекислого газу на

навколишнє середовище та змінення клімату на Землі. Огляд технологій та

пропозиції щодо одержання, виділення, очищення та використання вуглекислого

газу наведено в спільній роботі Інституту вугільних енерготехнологій та Інституту

фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАНУ

https://doi.org/10.48126/conf2020#page=47

https://doi.org/10.48126/conf2020#page=47


В  И С Н О В К И

1. Для конверсії метану в водень використано таке експериментальне обладнання:

паровий каталітичний риформер з Ni-каталізатором, парогенератор, реактор каталітичної

конверсії СО з Fe-Cr- та Cu- каталізаторами та реактор поглинання СО2 з 25 % водним

розчином моноетаноламіну (MEA). Витрата метану в риформер становила 50 л/год.,

перегрітої водяної пари 0,73 кг/год. Температура перегрітої водяної пари після

парогенератора 530 оС, температура в нижній частині парового риформера 783 оС,

температура в шарі Cu-каталізатора 235 oС. Вихід водню 198 л/год. Ступінь чистоти водню

96,2 %. На установці можна випробовувати паливні елементи з протонобмінною

мембраною (ПЕПОМ) електричною потужністю до 200 Вт.

2. Для конверсії твердої сировини у водень використано таке експериментальне

обладнання: паровий газифікатор, парогенератор, реактор каталітичної конверсії СО та

реактор поглинання СО2. В газифікатор завантажувалось тверде паливо та

кальцинований доломіт (або негашене вапно). Для досліджень використовувались відходи

біомаси та вугілля. Витрата перегрітої водяної пари становила від 100 до 180 г/хв. Від 92,6

до 94,1 % вуглецю видалялось в системах отримання водню з твердої сировини: від 36,8

до 48,5 % - в газифікаторі (кальцинованим доломітом або вапном) та від 44,1 до 56,3 % в

реакторі низькотемпературного видалення СО2 (водним розчином МЕА). Вихід водню

становив до 120 л/год. Ступінь чистоти водню становила від 94,7 до 96,0 %. На установці з

використанням твердої відновлюваною сировини можна випробовувати ПЕПОМ

електричною потужністю до 125 Вт.



В  И С Н О В К И

3. Створений та випробуваний газифікатор-трансформер (ГТР) продуктивністю щодо витрат

твердих органічних відходів до 3 кг/год. призначено для роботи в когенераційних установках

з електрогенераторами на основі двигуна внутрішнього згоряння (електричною потужністю

до 2,3 кВт), електрохімічними генераторами з високотемпературними твердооксидними

паливними елементами (ТОПЕ електричною потужністю до 5 кВт) та котлами-утилізаторами

(тепловою потужністю до 18 кВт). Сьогодні вартість низькотемпературних водневих ПЕПОМ

в 1,5-2,0 рази нижче ніж вартість ТОПЕ, тому було розроблено нову схему інтегрування

газифікатора-трансформера в систему одержання суміші водню (з вмістом водню до

65 об. %) та азоту для роботи низькотемпературних водневих ПЕПОМ. Нова система містить

таке основне обладнання: газифікатор-трансформер, реактор очищення одержаного газу,

парогенератор, реактор конверсії СО та реактор поглинання вуглекислого газу.

4. Одержаний, як результат конверсії газоподібної та твердої сировини у водень, вуглекислий

газ сьогодні використовується в промислових масштабах для збільшення видобутку нафти зі

збіднілих свердловин та як робоче тіло замість продуктів згоряння в газотурбінних

енергетичних установках. Значного зниження викидів СО2 можна досягти завдяки

вирощуванню швидкозростаючих водоростей (біопалива третього покоління). У світі

розробляються промислові технології конверсії вуглекислого газу для вироблення продуктів з

доданою вартістю: електрохімічна, фото-каталітична та фото-термічна каталітична,

каталітична, біологічна, сополімеризаційна та мінерально-карбонізаціна. З використанням

вуглекислого газу виробляються: карбамід, саліцилова кислота, метанол, етанол, поліетилен

карбонат, карбонат натрію, карбонат барію, вуглецеві нанофібри, нанотрубки, цемент та

концентрати.
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