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2. Фізико-хімічні основи газогенераторного процесу 

Газифікацією називається процес перетворення органічного палива в горючі гази, який 

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

температур [1]. На сьогодні основні способи газифікації твердого палива і типи 

газогенераторів можна класифікувати в залежності від розміру, стану часток палива та 

конструктивних особливостей реакційної зони (рис. 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Класифікація газогенераторів 

На дослідно-промисловому рівні відпрацьовується ще близько 20 технологій 

газифікації твердого палива нового покоління. 

Процеси газифікації палива близькі до процесів горіння. Основа цих процесів полягає у 

хімічному з’єднанні вуглецю і водню палива з окиснювачем (киснем). Відмінність лише у 

тому, що при горінні відбувається повне окиснення палива в умовах надлишку кисню, а 

газифікація відбувається за умови дефіциту кисню, при цьому вуглець окиснюється лише 

частково. 

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

паливом: 

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

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

– при спалюванні газу просто регулювати температуру та подачу тепла; 

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

також концентрувати горіння у короткому факелі; 

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

змішувати з повітрям до спалювання, завдяки чому збільшується швидкість згоряння,  

шляхом попереднього підігріву повітря температура згоряння може бути збільшена;  

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

домішок. 
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Генераторний газ можна транспортувати трубопроводами, у тому числі в суміші з 

природним газом [2]. 

Генераторний газ у залежності від призначення поділяється на такі види:  

– котельний, призначений для спалювання у пальниках котельних;  

– технологічний, призначений для синтезу рідких біопалив; 

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

або газових турбінах. 

У залежності від способу газифікації та параметрів процесу калорійність генераторного 

газу перебуває у межах 4,2–21 МДж/м3 [3, 4]. Головна перевага термохімічної газифікації 

палива перед прямим спалюванням полягає у можливості використання більш економічних 

термодинамічних циклів. 

Газифікація біопалива відбувається в основному у газогенераторах зщільним шаром 

палива, які, в залежності від напряму потоків палива, повітря, що надходить, та газу, що 

відходить, можна поділити на прямий, обернений, двозонний та горизонтальний (рис. 2.2) [5, 

6]. 

У газогенераторах відбуваються пов’язані між собою процеси сушіння і 

пірогенетичного розпаду біопалива з утворенням біовугілля, взаємодії газів дуття з вуглецем 

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

палива. У цілому процес газифікації біопалива становить складну сукупність окиснювально-

відновлювальних хімічних реакцій, склад яких визначається головним чином видом дуття, 

температурою і тиском процесу.  

При газифікації за прямим процесом, який має найбільше розповсюдження, повітря 

підводиться в нижню частину газогенератора. Газовий потік при цьому рухається через шар 

палива знизу вгору (рис. 2.2, а). На колосниковій решітці виникає зона окиснення. Вуглець 

палива з'єднується з киснем повітря. Це з'єднання, згідно з сучасними уявленнями про 

процес газифікації твердого палива, відбувається за такими екзотермічними реакціями [4]: 

 

С + О2 = СО2 + 407 МДж/кмоль,                       (2.1) 

 

С +0,5 О2= СО + 123 МДж/кмоль.   (2.2) 

 

Під дією теплоти, яка виділяється в зоні згоряння, нагрівається і розпікається паливо в 

зоні відновлення. 
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Рис. 2.2 Схеми газогенераторів щільного шару палива:а) прямого процесу; б) 

оберненого процесу; в) двозонного процесу;г) горизонтального процесу 

 

Проходячи через розпечений кокс, вуглекислий газ реагує з новими порціями вуглецю 

згідно з ендотермічною реакцією, що відома як реакція Будуара:  

 

СО2 +C=2CO– 161,5МДж/кмоль.       (2.3) 

 

У відновлювальній зоні також відбуваються ендотермічні реакції розпаду водяної пари 

на розпеченому коксі (реакції водяного газу): 

 

С + Н2О = CO + Н2 – 118,7 МДж/кмоль;         (2.4) 

 

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 – 75,5 МДж/кмоль.      (2.5) 

 

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

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

палива.  

При прямому процесі газифікації в реакції водяного газу приймає участь головним 

чином, пірогенна вода, a гігроскопічна вода випаровується в бункері до моменту згоряння 
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палива. Зони згоряння і відновлення утворюють так звану активну зону (зону газифікації), в 

якій відбуваються основні реакції газогенераторного процесу. 

Таким чином, при взаємодії окиснювачів з вуглецем утворена суміш газів складається з 

двох горючих компонентів: оксид вуглецю і водень. У газовій фазі можуть відбуватися й 

інші реакції. Так, можлива реакція між оксидом вуглецю і водяною парою: 

 

СО + Н2O=СО2 + Н2+43,6МДж/кмоль.        (2.6) 

 

При підвищеному тиску процесу реакції утворення метану протікають швидше:  

 

2 42 74,5C Н СН+ = + МДж/кмоль:             (2.7) 

 

2 4 2 206,43 ОCО Н СН Н ++ = + МДж/кмоль;      (2.8) 

 

2 4 2 248,32 2CО Н СН СО ++ = + МДж/кмоль;     (2.9) 

 

2 2 4 2 1614 2 ОСО Н СН Н ++ = + МДж/кмоль.    (2.10) 

 

Над активною зоною розміщуються зони сухої перегонки палива і підсушки. Сухою 

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

температури без доступу повітря. Так, при нагріванні біопалива до 105 °С у зоні сушіння 

виділяється гігроскопічна волога палива. До того часу, поки не випарується вся 

гігроскопічна волога, температура палива не підвищується. Після закінчення сушки 

температура палива починає швидко збільшуватися і при подальшому нагріванні до 200 °С з 

біомаси виділяється вуглекислий газ СО2. При нагріванні понад 280 °С починається 

бурхливий розпад біомаси, який відбувається екзотермічно і закінчується  в основному за 

температури 400 °С. Кількість тепла, що виділяється при цьому, становить приблизно 6% від 

теплоти згоряння деревини, a кількість газів і пари із зони сухої перегонки становить до 30% 

від газів активної зони [4]. 

При відборі газу з верхньої частини газогенератора продукти газифікації механічно 

змішуються з продуктами сухої перегонки (леткими речовинами), внаслідок чого 

збільшується теплота згоряння генераторного газу. Проте при охолодженні генераторного 

газу відбувається конденсація смоли, води, фенолу та інших речовин, які необхідно виділяти. 

Такий газ використовується переважно для спалювання у пальниках котлів. Використання 

цього газу як силового для роботи двигунів внутрішнього згоряння можливе лише після його 

багатоступінчастого очищення від пилу і смоли. Тому у газогенераторах прямого процесу 

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

деревне вугілля). 

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

належать деревина, торф, солома, газифікують у генераторах оберненого процесу. У 

газогенераторі оберненого процесу (рис. 2.2, б) повітря подається у середню за висотою 
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частину газогенератора, а газ, що отримується, відводиться знизу. При такому напрямку 

газового потоку зона горіння розміщується над зоною відновлення, тобто вони міняються 

місцями порівняно з газогенератором прямого процесу, а зони сушіння і сухої перегонки 

залишаються на попередньому місці. Тому продукти сухої перегонки палива мають пройти 

через активну зону перед виходом із газогенератора. При проходженні через активну зону 

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

пари розкладається за реакціями водяного газу. У реакціях водяного газу приймає участь як 

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

коксом більша, ніж при прямому процесі.  

Бітумінозні палива мають низький відсоток вуглецю, високий відсоток кисню і під час 

термічного розпаду дають високий вихід смоли, кислот і пірогенної води. Як встановлено 

дослідженнями [5], кількість пірогенної води, яка утворюється з бітумінозного палива, 

достатня для реакцій водяного газу. Таким чином, вся гігроскопічна волога, яка входить до 

складу робочого палива, є баластом. Вона поглинає теплоту на своє випаровування, потім 

змішується з генераторним газом і погіршує його якість. 

Численні порівняльні аналізи складу генераторного газу прямого і оберненого процесів 

газифікації деревини і торфу свідчать, що вміст пари смоли, оцтової кислоти, фенолу та 

інших шкідливих домішок у генераторному газі оберненого процесу в десятки і сотні разів 

менший, ніж у газі прямого процесу. Зазначена перевага дає змогу значно спростити 

технологічні схеми газогенераторних установок, оскільки зменшується кількість апаратури 

для очищення генераторного газу. Утаблиці 2.1 наведено порівняльні дані щодо складу 

генераторного газу, одержаного у прямому і оберненому процесах газифікації деревини [6-

9]. 

 

Таблиця 2.1. Хімічний склад генераторного газу  

Процес і 

паливо 
СО, % Н2, % СН4, % СО2, % N2, % 

Смола, 

г/м3
 

Р
HQ , 

МДж/м3 

Прямий 

(деревина) 
29,0 15,4 1,6 6,6 47,2 50–100 5,4 

Обернений 

(деревина) 
16,4 11,3 2,2 13,2 57 0,36 4,0 

У газогенераторі горизонтального процесу газифікації (рис. 2.2, в) повітря підводиться 

через фурму, розміщену в нижній частині газогенератора. Газовідбірна решітка розміщена з 

протилежної сторони – зі сторони газовідбірного патрубка. Активна зона зосереджена на 

невеликому просторі між кінцем фурми і газовідбірною решіткою. Над активною зоною 

розміщені зони сухої перегонки і зона підсушування палива. У газогенераторі 

горизонтального процесу використовуються безсмольні палива (деревне вугілля, торф’яний 

кокс) з вмістом летких речовин до 30 %. У результаті досліджень процесу газоутворення 

встановлено, що процес відновлення вуглекислого газу закінчується на короткій відстані від 

кінця фурми (120–150 мм). Це пояснюється високотемпературним режимом узоні горіння, в 
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межах 1600–1700 °С. Утворення водню відбувається біля газовідбірної решітки, де оксид 

вуглецю взаємодіє з водяною парою. 

Газогенератори двозонного процесу поєднують прямий і обернені процеси газифікації. 

У нижній частині такого газогенератора паливо газифікується за прямим процесом, а у 

верхній – за оберненим. Відбір газу відбувається між зонами відновлення за вищої 

температури. 

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

розуміється вміст у газі твердих частинок у вигляді пилу та домішок у вигляді смоли. Тому 

підвищення ефективності виробництва генераторного газу з біопалива полягає у 

вдосконаленні технологій і конструкцій для одержання насамперед малосмольного газу.  

Переважна більшість наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт 

виконується за напрямком вдосконалення конструкцій і обладнання для газифікації твердого  

палива, зокрема газогенераторів оберненого процесу. 

Прикладом такого вдосконалення є газогенератор оберненого процесу з рухомою 

зоною газифікації, в який трансформується реактор окиснювального піролізу (рис. 2.3), якщо 

процес не зупинити на стадії виробництва біовугілля, а продовжувати до повної газифікації 

біовугілля до золи. 

 

Рис. 2.3 Схема газогенератора оберненого процесу з рухомою зоною газифікації 

 

Газифікація палива відбувається у дві стадії. На першій стадії (окиснювальний піроліз) 

утворюється піролізний газ з високим вмістом летких речовин, а на другій стадії (газифікація 

біовугілля) утворюється практично безсмольний генераторний газ з високим вмістом 

монооксиду вуглецю (СО).  

Основним недоліком газогенераторів щільного шару палива є низька продуктивність, 

невисока калорійність газу та наявність в ньому смоли. 

Більш високу продуктивність мають газогенератори киплячого шару палива. Однією з 

сучасних розробок в цьому напрямку є технологія газифікації Gasplasma компанії APP 

(Великобританія) [10]. Технологічна схема складається з газогенератора киплячого шару, що 

працює на перокисневому дутті та плазмового конвектора для крекінгу смоли.  
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Технологія Gasplasma прийнята базовою у Великобританії для газифікації біомаси, 

твердих побутових відходів та виробництва водню.  

В останні десятиліття великі сподівання покладаються на водневу енергетику. 

Головним стримуючим фактором розвитку водневої енергетики є висока вартість водню. 

При газифікації та окиснювальному піролізі біомаси у сухому газі вміст водню становить 20 

– 25%. Для вилучення водню із газових сумішей є багато освоєних промислових технологій, 

наприклад, мембранне розділення газів. Низькокалорійний газ, що залишився, спалюється 

для виробництва теплової енергії. 
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2.2. Технології газифікації та обладнання газогенераторних установок 

Історія газифікації. 

Вперше промислова технологія промислової газифікації твердого палива була 

реалізована в 1835 році у Великобританії. В середині XX століття процес газифікації отримав 

широкий розвиток в більшості промисловорозвинутих країнах світу. В Рядянському Союзі в 

50-ті роки працювало понад 350 газогенераторних станцій, на яких було встановлено більше 

ніж  2500 газогенераторів різних конструкцій. Ці станції виробляли щорічно 35 млрд м3 

енергетичних та технологічних газів.  

Як відомо, в наступні 20…25 років у світовому енергетичному балансі відбуваються 

зміни, викликані зростанням видобутку нафти і природного газу. В результаті цього 

конкурентоздатність генераторних газів, отриманих із твердого палива, різкозменшилась і їх 

виробництво практично всюди (за виключенням ПАР) було зупинено. Проте в останні роки, 

у зв’язку з різким зростанням вартості нафти та газу та у зв’язку з переходом до низько 

вуглецевого розвитку економіки відбувається відродження газифікації твердого палива, 

зокрема біомаси, яка є поновлюваним ресурсом. 

Біомаса для газифікації. Найчастіше для газифікації використовують підготовлене 

деревинне паливо, гранули та брикети із соломи та рослинних решток, гранули із 

каналізаційного мулу. 

Як і вся рослинність на Землі, деревина утворюється  внаслідок фотосинтезу з 

вуглекислого газу та води за реакцією, яка може бути схематично відображена  рівнянням 

  (2.11) 

Синтез вуглеводнів з вуглекислого газу та води відбувається за рахунок використання 

сонячної енергії та являє собою первинний процес утворення органічних речовин, який є 

каталітичним і проходить за допомогою хлорофілу, що міститься у зелених частинах рослин. 

Суха маса деревини являє собою сукупність комірок, стінки яких складаються в 

основному з клітковини або целюлози , близьких до них геміцелюлози та особливих 

речовин-лігнінів. Клітковина містить близько 44,4 % вуглецю, 6,2% водню (близько 4%) та 

кисню (близько 30%). Таким чином, у лігнінах значно більше вуглецю, ніж у клітковині. 

Склад сухої маси деревини різних порід незначно відрізняється один від одного і може 

характеризуватись такими показниками C≈50%,  ≈6%, ≈42%, ≈2% 

Значний вихід летких речовин (до 85%) забезпечує хорошу займистість деревинного 

палива. Вміст вологи у деревині значно впливає на її температуру згоряння, яка для робочої 

маси може бути розрахована за виразом 

, кДж/кг  (2.12) 

де - вміст вологи, % 

Орієнтовний склад золи деревини такий, % 

( ) – 16…18; 

CaO -30..50; 

-3…4; 

- 2…5; 

- 4…6; 
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-3…5; 

Зола деревини тугоплавка, що полегшує очищення колосникових решіток. Високий 

вміст калію та фосфору у золі деревинного палива визначає її цінність як мінерального 

добрива. Завдяки вмісту натрію та калію деревна дола може використовуватись для 

каталітичного впливу на процес горіння [11] 

Ступінь плавкості золи оцінюється за виразом 

 

i 

 
   (2.13) 

Чим більше відношення, тим більше температура плавлення золи. 

Так, температура плавлення золи деревини становить понад 1000 °С.  

Горючі речовини, що містяться в твердому паливі, можна поділити на дві групи: леткі 

речовини та твердий вуглець. У більшості випадків деревина має високий вміст летких 

речовин та низький вміст твердого вуглецю. 75% енергії деревина генерує за рахунок  

згоряння летких речовин і 25% – в результаті згоряння твердого вуглецю. 

Для газифікації деревину подрібнюють на тріску. З тирси  виготовляють пелети або 

брикети. Вологість тріски не повинна бути більше 35%. 

Для газифікації соломи та рослинних решток сировина гранулюються або 

брикетується. Оптимальний розмір такого палива становить 8…40 мм. Солома на стадії  

збирання врожаю має вологість приблизно 10%, тому її не потрібно сушити. За хімічним 

складом солома незначною мірою відрізняється від деревини. Основний недолік палива із 

соломи – низька температура плавлення золи (до 1000 °С) та високий вміст хлору (до 0,7%) 

Каналізаційний мул утворюється на станціях очистки стічних вод і має високу 

вологість (біля 70%). Для можливості його газифікації, з мулу виготовляються гранули, які 

потім сушяться. Температура плавлення золи мулу дещо вища, ніж золи соломи. Недоліком 

мулу є баласт у вигляді піску та інших мінеральних елементів. На рис.2.4 показані гранули з 

мулу. 

 

Рис. 2.4. Гранули з мулу до та після торифікації 
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Технології газифікації. Газифікація біомаси використовується в розвинених країнах. 

Так, в світі працює понад 400 заводів по газифікації загальною потужністю 50ГВт. 

Використовуються технології газифікації в основному в щільному шарі палива, але в останні 

роки стали впроваджуватися і технології газифікації в киплячому шарі, наприклад лушпиння 

соняшнику В Румунії працює газогенераторна установка газифікації лушпиння соняшнику, 

яка забезпечує котел потужністю 4,5 МВт генераторним газом. Газ не охолоджується із 

високою температурою (500–550 °C) надходить у спеціальний пальник. При цьому не 

відбувається конденсація смолистих речовин у газі. На відміну від газифікації деревини, 

технології газифікації соломи менш досліджені. Так, наприклад, в Данії, яка є європейським 

лідером з енергетичного використання смоли, відпрацьовується газифікація соломи на 

невеликих електростанціях потужністю 0,2–3,0 МВт і електростанціях потужністю 50–100 

МВт. Отриманий генераторний газ на установках невеликої потужності після очистки 

спалюється у двигунах внутрішнього згоряння, а з установок великої потужності 

спрямовується в турбіну, з’єднану з електрогенератором. 

Вимоги до якості газу. В залежності від напрямку використання генераторного газу 

встановлені вимоги, щодо рівня вмісту пилу, смол, хлору. Якщо газ спалюється у котлі, то 

допустимий вміст концетрації в ньому твердих часток складає 70–1500 мг/м3 залежно від 

потужності котельного обладнання. Газогенераторна установка має знаходитися 

безпосередньо біля котла з метою уникнення конденсації смоли. Під час використання 

генераторного газу в двигунах внутрішнього згоряння вміст пилу в газі 10–50 мг/м3, вміст 

смол 10–50 мг/м3, а температура генераторного газу не повинна перевищувати 40 °С. 

Для досягнення таких параметрів генераторний газ очищають. Технології очистки 

генераторного газу досить складні і на сьогодні відсутня проста і надійна технологія очистки 

генераторного газу, особливо від смол. В таблиці 2.2 наведені технічні характеристики 

основних генераторних газів. 
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Таблиця 2.2. Характеристики основних генераторних газів. 

Генераторний газ 

(ідеальний) 

Склад, % об’ємних Вихід газу з 

1 кг вуглецю 

Теплота 

згоряння, 

КДж/м3 CO H2 N2 

Повітряний 34,5 — 65,5 5,41 4396 

Водяний 50,0 50,0 — 3,73 11786 

Парокисневий 68,9 31,1 — 2,71 12142 

 

Газогенераторні установки поділяються: установки для виробництва генераторного 

газу, що спалюється в котлах з отриманням теплоти. Як правило, це установки великої 

потужності – понад 10 Мвт. 

Установки когенераційного циклу для виробництва електричної та теплової енергії 

потужністю понад 5 МВт(е). 

Установки з двигунами внутрішнього згоряння потужністю 100–2000 КВт. Побутові 

газогенераторні електростанції потужністю від 1–20 КВт. 

Побутові газогенераторні плити на біомасі. На рисунку 2.5 наведена схема 

когенераційної газогенераторної установки, що працює в м. Гюссінг (Австрія) з 2002 р.[12] 

 

Рис 2.5. Газогенераторна установка в м. Гюссінг 

 Потужність установки 2МВт(е)+4,5МВт(т). В установці використовується газовий 

двигун фірми Jenbacher (Австрія). Процес газифікації реалізується в двох реакторах 

киплячого шару. Генераторний газ охолоджується від 850–900 °С до 160–180 °С і проходить 

двохступінчату систему очистки – тканинний фільтр та скрубер. Ця установка повністю 

забезпечує теплотої і електроенергією місто з населенням 4000 жителів. 

На рисунку 2.6 зображена побутова газогенераторна електростанція потужністю 15 КВт 

(США)[13]. 
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Рис. 2.6.Побутова газогенераторна електростанція 

На рисунку 2.7 показані побутові газогенераторні плити на біомасі, розробленій в ІВЕ 

НАН України. 

 

Рис. 2.7Плити побутові газогенераторні 

 

Розвиток технологій газифікації біомаси. 

Продовжуються науково-дослідні та демонстраційні роботи для подальшого розвитку 

технологій газифікації. Їх можна розділити на дві групи. В області установок малої 

потужності роботи зосереджені на розробці та удосконаленні нових технологій газифікації, 

наприклад, з рухомою зоною газифікації, покращеню системи очистки газів для 

використання газу в двигунах внутрішнього згоряння. 

В області установок великої потужності роботи зосереджені на газифікаторах з 

киплячим шаром та циркуляційним киплячим шаром. 

Набувають поширення газогенератори з відкритим верхом, що працюють під 

розрідженням. Завдяки відкритому верху спрощується завантаження палива, а установки 

можуть працювати у безперервному режимі. В Китаї газогенератори з відкритим верхом 

використовуються для переробки лушпиння рису. В Індії розроблені газогенератори 

потужністю 200–500 КВт з відкритим верхом для роботи на деревній трісці. 
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