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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Стійка тенденція зростання цін на
основні енергоносії та необхідність пошуку шляхів скорочення споживання
імпортованих палив є актуальними проблемами в Україні та вимагають
невідкладного вирішення шляхом диверсифікації джерел енергії з врахуванням
принципів сталого розвитку, що є загальносвітовим трендом. Україна більшу частина
енергоносіїв імпортує, а їхня ціна характеризується поступовим зростанням.
Реальною альтернативою викопному паливу можуть бути відновлювані джерела
енергії (ВДЕ), серед яких найбільш вагомою за вкладом на сьогодні є біомаса. Біомаса
– четверте за значенням паливо у світі, яке вже сьогодні забезпечує енергії понад
2 млрд. т н.е. на рік.
Україна в рамках Енергетичного співтовариства прийняла на себе зобов’язання
забезпечити 11% ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні (ВКЕC) до 2020 р.
Кабінетом Міністрів України у 2014 р. затверджено «Національний план дій з
відновлюваної енергетики до 2020 р.», яким зокрема передбачено ввести в
експлуатацію 5,2 ГВт потужностей відновлюваної електроенергетики та 11,6 ГВт –
відновлюваної теплоенергетики. Також, згідно нової «Енергетичної стратегії
України», країна повинна забезпечити 25% ВДЕ у загальному постачанні первинної
енергії (ЗППЕ) до 2035 р. Виконання плану дій з ВДЕ та стратегії потребуватиме
використання нових ефективних технологій конверсії біомаси, до яких належить і
швидкий піроліз.
Рідину, що утворюється в процесі піролізу, називають піропаливо, пірорідина,
біонафта, піролізна рідина, надалі користуємось терміном «піропаливо». Піропаливо
– паливо, отримане за рахунок високотемпературного термічного розкладання
біомаси без доступу кисню. Як правило, це органічна рідина темно-коричневого
кольору, що містить сотні органічних сполук: алкани, ароматичні вуглеводні, похідні
фенолу, кетони, ефіри, цукри, аміни та спирти з молярним співвідношення Н/С
(водень/вуглець) вище 1,5. Піропаливо має набагато більшу енергетичну щільність у
порівнянні з вихідною сировиною, що дає йому перевагу при транспортуванні і
зберіганні. Без попередньої обробки воно може використовуватись в якості замінника
котельного палива, а після спеціальних заходів з підвищення якості – в газотурбінних
і дизельних двигунах як моторне паливо.
Отже, розроблення технології швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі
шнекового типу є актуальним науковим завданням, що сприятиме енергетичній
незалежності України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні
результати дисертаційної роботи одержано при виконанні науково-дослідних робіт
№25 «Розробка технології та пілотної установки для отримання рідкого палива
шляхом швидкого піролізу біомаси» (№ ДР 0113U002901), що виконувалась в рамках
цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні
ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» (2013-2017), №30 «Розробка та
дослідження технології отримання рідкого палива з біомаси шляхом швидкого
піролізу» (№ ДР 0110U005382), виконаної в рамках цільової комплексної програми
наукових досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина» («Біопалива»)
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(2010-2011), та гранта в рамках програми по Нерозповсюдженню Озброєння
Міністерства Енергетики США на проект P401 «Розробка абляційного піролізу
біомаси для виробництва біонафти» (PNNL-T2-302) за посередництвом Українського
Науково-Технологічного Центру (УНТЦ).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення основних науковотехнічних положень нової прогресивної технології швидкого піролізу біомаси в
абляційному реакторі шнекового типу (АРШТ).
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- виконати аналіз основних тенденцій розвитку сучасних технологій
виробництва піропалива та можливих шляхів їх вдосконалення;
- розробити принципові положення нової пропонованої технології швидкого
піролізу біомаси в АРШТ та обґрунтувати її основні переваги;
- на основі розроблених положень створити лабораторну піролізну установку з
АРШТ продуктивністю до 5 кг сировини за годину;
- в широкому діапазоні зміни параметрів виконати комплекс експериментальних
досліджень процесу піролізу біомаси в АРШТ та на цій основі визначити раціональні
конструкційні і режимні характеристики відповідного обладнання;
- дослідити можливості масштабування установки швидкого піролізу біомаси в
АРШТ, створити демонстраційну установку продуктивністю 50 кг/год та виконати
параметричні дослідження з визначення умов, за яких забезпечується максимальний
вихід рідкого піропалива;
- визначити енергетичну ефективність процесу піролізу біомаси в установці з
АРШТ;
- виконати техніко-економічне обґрунтування отримання рідкого піропалива в
АРШТ для умов України та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку
технології та її комерціалізації.
Об’єктом дослідження є процес отримання рідкого піропалива шляхом
швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу.
Предметом дослідження є функціональні та кореляційні зв’язки показників
ефективності процесу отримання рідкого піропалива шляхом швидкого піролізу
біомаси в абляційному реакторі шнекового типу.
Методи дослідження. В роботі використовувались експериментальні та
розрахункові методи досліджень. Експериментальні методи застосовувались для
дослідження процесу швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового
типу та визначення фізико-хімічних властивостей рідкого піропалива та інших
продуктів піролізу.
Розрахункові методи використовувались для визначення основних параметрів
процесу швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу на основі
отриманих експериментальних даних та проведення техніко-економічного аналізу
виробництва рідкого піропалива.
Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі вперше:
- запропоновано нову технологію швидкого піролізу біомаси в абляційному
реакторі шнекового типу та проведено комплексні дослідження її теплофізичних
характеристик, що дозволило з високою ефективністю переробляти тверду біомасу у
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рідке піропаливо та енергетично цінні побічні продукти (піролізний газ та вуглисту
речовину);
- обґрунтовано можливість застосування піропалива, отриманого шляхом
швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу, як альтернативу
традиційним видам палива на підставі визначених його фізико-хімічних
властивостей;
- обґрунтовано вибір раціональних режимних та конструкційних параметрів
піролізних установок з абляційним реактором шнекового типу, що забезпечують
максимальний вихід рідкого піропалива;
- визначено енергетичну ефективність процесу отримання рідкого піропалива
шляхом швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу для
температурних умов в діапазоні 525-650 °С, що дозволило порівняти запропоновану
технологію з іншими технологіями енергетичного використання біомаси;
- встановлено залежність енергетичного ККД піролізної установки з абляційним
реактором шнекового типу від питомого виходу рідкого піропалива, що дозволило
прогнозувати ефективність процесу на основі вимірюваних параметрів.
Практичне значення одержаних результатів:
- визначено раціональні режимні характеристики процесу та встановлено
конструкційні параметри демонстраційної мобільної піролізної установки
продуктивністю 50 кг/год;
- внаслідок проведеної серії експериментальних досліджень на демонстраційній
мобільній установці продуктивністю 50 кг/год встановлено, що питомий вихід
рідкого піропалива та його енергетичні характеристики аналогічні отриманим на
лабораторній установці. Це доводить здатність даної технології до масштабування та
можливості її широкого застосування в енергетичного секторі при дотриманні
розроблених рекомендацій щодо подальшого її розвитку та комерціалізації;
- визначено економічні умови, за яких проекти отримання піропалива на
мобільних піролізних установках можуть бути рентабельними в умовах України;
- розроблену технологію швидкого піролізу в АРШТ використано ТОВ «БіомасаКарбон» в комерційному проекті «Coaching Services for CTI PFAN CIS & Central Asia
Project Development & Financing Initiative» (CISCA-PDFI, International Center for
Environmental Technology Transfer). Результати впровадження підтверджено
відповідним актом.
Практичну цінність результатів дисертаційної роботи підтверджено патентом
України на винахід.
Особистий внесок здобувача. Автор приймав участь у постановці завдань
досліджень, розробці методики оцінки потенціалу виробництва рідкого піропалива з
біомаси, експериментальних дослідженнях. Автором самостійно розроблено
принципову схему дослідної установки та методику досліджень, проведено аналіз та
узагальнення даних експериментальних досліджень, визначено та проаналізовано
техніко-економічні показники проектів виробництва рідкого піропалива та вуглистої
речовини шляхом переробки біомаси в мобільних піролізних установках з метою
подальшого спалювання продуктів піролізу в газомазутних пальниках існуючого
енергообладнання, в тому числі на вугільних електростанціях. Внесок Зубенка В.І. у
роботи, що написані в співавторстві, вказано в списку публікацій.
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Апробація результатів роботи. Основні положення та результати роботи
доповідались на: Х міжнародній конференції «Проблеми теплофізики та
теплоенергетики» (Київ, 23-26 травня 2017 року); International conference on The
World Sustainable Energy Days (WSED) (Wels, Austria, 28 February-3 March 2017); 5th
International conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural
Development (Golden Sands, Bulgaria, June 2-4 2016); на Х, ІХ, VІІІ та VІІ Міжнародній
конференції “Енергія з біомаси” (м. Київ, вересень 2014, 2013, 2012 р.р.).
Публікації. Основний зміст роботи викладений в 13 публікаціях, з яких 1 стаття
у іноземному виданні, що індексується міжнародними наукометричними базами
даних, 4 статті у наукових фахових виданнях України, 1 патент на винахід,
7 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на
185 сторінках, складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту дисертаційної роботи
становить 125 сторінок, включно 47 рисунків, 34 таблиці та 4 додатки. Список
використаних джерел містить 83 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі наведено актуальність дисертаційної роботи та обґрунтовано вибір
теми досліджень, сформульовано мету та завдання наукових досліджень, викладено
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані про
зв'язок роботи з науковими темами, апробацію результатів роботи, впровадження та
публікації.
У першому розділі наведено огляд сучасних технологій та тенденцій розвитку
виробництва піропалива в світі, огляд діючих піролізних установок, передумов та
перспектив розвитку виробництва піропалива в Україні. Розглянуто сучасні наукові
положення про механізми отримання рідкого піропалива з біомаси шляхом швидкого
піролізу.
Поряд з прямим спалюванням і газифікацією піроліз є ефективним методом
термохімічної переробки біомаси, промислових і побутових відходів і одночасно
однією з найменш розвинених технологій енергетичного використання біомаси.
Піроліз являє собою процес термічного розкладання органічних сполук без доступу
кисню і відбувається при відносно низьких температурах (500…900 С) у порівнянні
з процесами горіння (900…2000 С) і газифікації (800…1300 С). Піроліз – хімічна
реакція, під час якої органічні сполуки розпадаються. Піролізу передує
дегідрогенізація – зневоднення органічної сировини. Піроліз, в залежності від його
виду, дає можливість виробництва рідкого, газоподібного або твердого палива з
відновлюваної сировини – біомаси.
Швидкий піроліз біомаси є технологією термохімічної конверсії, яка дає
можливість максимізувати вихід рідкого або газоподібного продукту, в залежності
від температури процесу. При низьких температурах (450…600 °С) основним
продуктом процесу є піропаливо. Його обсяг може становити до 70% маси сухої
сировини. Високотемпературний швидкий піроліз (650…900 °С) дає максимальний
вихід газу також до 70 % маси сухої сировини.
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Час протікання реакцій повільного піролізу досить тривалий (5-30 хвилин),
даний процес відбувається при середніх температурах (500…700 °С), а отриманий
обсяг газу (до 40%) характеризується порівняно низькою калорійністю (510 МДж/нм3). Процес карбонізації триває ще довше – протягом годин або навіть днів,
відбувається при низьких температурах (400-600 °С), та здатний переробляти біомасу
з великими розмірами частинок. У порівнянні з іншими піролізними технологіями
отриманий за допомогою карбонізації газ має найнижчу теплоту згорання (до
4 МДж/нм3).
Дана робота зосереджена на швидкому піролізі та отриманні максимального
виходу піропалива.
Вагомий вклад в дослідження закономірностей та методів підвищення
ефективності процесу швидкого піролізу зробили вітчизняні вчені Носач В.Г.,
Базеєв Є.Т., Губінський М.В., та інші, а також закордонні вчені J. Lede,
A.V. Bridgwater, D. Meier, G.V.C. Peacocke, J. Panagopoulos, Грачев А.М., та інші.
В роботі показано, що незважаючи на досить велику роботу, проведену у
напрямку дослідження, розвитку і впровадження технологій піролізу, ще залишається
досить багато невирішених проблем і широке поле для подальшої роботи і
вдосконалення цієї технології. Навіть компанії – світові лідери з промислового
застосування цієї технології постійно проводять науково-дослідні роботи і вирішують
поточні технологічні проблеми на своїх установках.
Загалом, основна проблема конверсії біомаси шляхом швидкого піролізу полягає
у теплофізичному аспекті. Необхідно забезпечити дуже швидкий нагрів частинок
біомаси, а потім – швидке охолодження паро- і газоподібних продуктів піролізу.

Рис. 1. Схема абляції частинки біомаси
у реакторі:
1 – парогазова суміш; 2 – частинка біомаси;
3 – напрямок тиску; 4 – обертова лопатка;
5 – напрямок переміщення частинки біомаси;
6 – гаряча поверхня реактора;
7 – плівка рідкого продукту;
8 – деревне вугілля

При
абляційному
піролізі
теплопередача відбувається у процесі
прямого контакту твердих частинок
біомаси
із
нагрітою
поверхнею
реактора. Тепло передається поперек
тонкої плівки рідкого продукту.
Абляційний піроліз у порівнянні з
іншими видами швидкого піролізу має
дві додаткові особливості: висока
швидкість руху частинок біомаси
відносно нагрітої поверхні реактора
(>1,2 м/с) і високий тиск, прикладений
до частинок (>0,5 МПа), що приводить
до
значних
швидкостей
абляції
(>1 мм/с).

Виявлено, що практична реалізація процесу абляційного піролізу, як і інших
видів швидкого піролізу, вимагає вирішення ряду технічних проблем, які добре відомі
з літератури. Ці проблеми пов’язані з такими аспектами як попередня сушка та
обробка сировини, розмір частинок біомаси, конструкція реактора та спосіб його
нагріву, температура та спосіб теплопередачі в зоні реакції, час перебування

6

продуктів піролізу в паровій фазі, вторинний крекінг первинних продуктів, очистка
рідкого продукту від частинок вуглистої речовини, уловлювання та збір піропалива.
Також виявлено, що технологія швидкого абляційного піролізу пропонує
ефективний спосіб отримання рідкого палива з біомаси, який за оцінками
Міжнародного енергетичного агентства є на сьогодні одним з найдешевших.
Сформульовано гіпотезу дослідження, яка полягає в тому, що основною
особливістю швидкого абляційного піролізу в порівнянні із традиційним, або
повільним, є дуже висока швидкість нагрівання часток сировини і швидке
охолодження проміжних продуктів.
Отже, дослідження процесу низькотемпературного швидкого абляційного
піролізу в реакторі шнекового типу з максимальним виходом піропалива є
перспективним.
У другому розділі обґрунтовано вибір методу експериментальних досліджень,
наводиться опис експериментальних установок, призначених для дослідження
швидкого піролізу біомаси, та розглянуті принцип їх дії, прилади та методи
вимірювання досліджуваних величин.
Експериментальним шляхом обрано спеціальну конструкцію абляційного
реактора зі змінним кроком витків шнеку: перші 4 витка в зоні завантаження біомаси
мають крок 50 мм, наступні 8 витків – крок 25 мм; решту 4 витка – крок 50 мм; шнек
має зовнішній діаметр (по гребеням), що дорівнює 23,4 мм і діаметр валу, що
збільшується від 15,5 мм в 1-й зоні до 20,5 мм на виході другої зони, а потім
зменшується в 3-й зоні до 19 мм, тобто змінну по довжині шнеку висоту каналу
(рис. 2). За рахунок зміни вздовж шнеку кроку витків, швидкість проходження
сировини в другій зоні реактора по відношенню до першої зони – зменшується, а
потім в 3-й зоні знову збільшується. Завдяки цьому поліпшуються умови нагрівання
сировини до необхідної температури, а продукти піролізу максимально швидко
видаляються з 3-ї зони реактора. За рахунок зменшення висоти гребня в другій
(робочій) зоні збільшується тиск в потоці реагуючої біомаси і, як наслідок,
збільшується ефективність абляції.

Рис. 2. Абляційний шнек нової конструкції
Запропоновано методику експериментальних досліджень процесу піролізу
біомаси в АРШТ та експериментального визначення характеристик сировини та
вуглистої речовини. Методика досліджень полягає в реалізації послідовності
наступних процесів:
- подача дрібнофракційної біомаси у АРШТ, де здійснюється її нагрівання до
температури розкладу (піроліз) та одночасного притискання шнеком частинок
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біомаси до стінок реактору (абляція);
- очистка парогазових продуктів піролізу від вуглистої речовини;
- охолодження парогазових продуктів піролізу та конденсація пірорідини;
- спалювання газових продуктів піролізу з метою утилізації.
Основними вузлами експериментальної установки (рис. 3, 4) є система подачі
сировини 1, реакторний блок 2, система парогазоочистки та утилізації піролізних
газів 3 та блок контролю та вимірювання 4.
В реактор біомаса подається через вертикальний патрубок, фланець якого
з’єднано з фланцем реактору. Внаслідок процесу теплопередачі від реактору до
вертикального патрубка відбувається зміщення зони сушіння біомаси з реактору до
вертикального патрубка. В свою чергу це провокує виділення з біомаси парів води та
її конденсації на внутрішніх стінках патрубку, як наслідок – до залипання біомаси та
блокування системи подачі сировини. Тому стінки вертикального патрубка
облаштовано водяною сорочкою для зміщення зони сушіння біомаси до реактора.
Теплові втрати на цій ділянці досить легко повернути в баланс установки шляхом
організації нагріву осаджувальної камери.
Під час експерименту біомаса шнековим живильником завантажується з бункера
до розігрітого реактора і під дією конічного шнека реактора рухається вздовж його
осі. Канали між валом шнеку та корпусом реактора поступово звужуються. В процесі
просування через реактор частинки біомаси нагріваються і одночасно зазнають
абляційного впливу (зносу) внаслідок притискання і тертя об корпус реактора. Ці два
чинники, нагрів і абляційний знос, забезпечують реалізацію швидкого піролізу
біомаси з утворенням газів, парів піропалива та частинок вуглецевої речовини.

Рис. 3. Лабораторна піролізна установка

Парогазова суміш продуктів
піролізу по перехідному трубопроводу
надходить до осаджувальної камери,
де відбувається відділення твердих
частинок
вуглецевого
залишку.
Очищений газ поступає у скрубер, де
він зрошується рідким піропаливом,
охолоджуючись
до
температури
36…38 °С. При цьому відбувається
конденсація піропалива з газу і його
уловлення плівкою охолоджувальної
рідини.
Під час серії експериментів
змінювалися
такі
параметри
установки: витрата сировини (деревної
тирси) складала від 0,5 до 4,5 кг/год,
температура абляційного реактора –
від 525 °С до 650 °С, швидкість руху
частинки біомаси в реакторі – від 0,8
до 1,2 м/с, час перебування частинок
біомаси в реакторі від 0,6 до 0,75 с.
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Рис. 4. Технологічна схема лабораторної установки продуктивністю 5 кг/год:
1 – система подачі сировини: 1.1 – бункер; 1.2 – клинопасова передача, 1.3 – двигуни-редуктори.
2 – реакторний блок: 2.1 – реактор зі шнеком, 2.2 – клинопасова передача, 2.3 – електродвигун.
3 – система парогазоочистки та утилізації піролізних газів: 3.1 – осаджувальна камера, 3.2 –
скрубер, 3.3 – бак для збору піропалива, 3.4 – насос, 3.5 – байпас, 3.6 – кільця Рашига; 3.7 – форсунка;
3.8 – лічильник піролізного газу, 3.9 – газгольдер, 3.10 – пальник.
4 – блок контролю та вимірювання.

Виявлено ряд технологічних проблем і розроблено рішення по їх усуненню, які
враховано при масштабуванні технології швидкого піролізу в АРШТ та створенні
демонстраційної установки продуктивністю до 50 кг сировини за годину (рис. 5).
Перевагами запропонованої піролізної
установки є:
- мобільність (всі вузли установки
розміщені в контейнері, який за
допомогою вантажівки транспортується до
місця дислокації біомаси);
- двох стадійна система конденсації для
зменшення вмісту води в піропаливі;
- система
парогазоочищення,
яка
включає додатково циклон для кращого
вловлювання
частинок
вуглецевої
речовини.
В
демонстраційній
установці
передбачено 2 блоки системи конденсації:
- перший блок призначений для
конденсації піропалива з парогазової
суміші при температурах 110-130 С (в
Рис. 5. Демонстраційна мобільна
контурі циркулює піропаливо або дизель).
піролізна установка (50 кг/год)
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- другий блок призначений для висушування піролізного газу від надлишкової
вологи при температурі 30-35 С (в контурі циркулює вода).

Рис. 6. Технологічна схема демонстраційної мобільної піролізної установки:
1 – система подачі сировини: 1.1 – бункер сировини, 1.2 –транспортер, 1.3-1.5 – приводи, 1.5 –
шнек, 1.6 – теплообмінник, 1.7 – балон з азотом, 1.8 – газовий лічильник.
2 – система абляційного реактора: 2.1 – абляційний реактор шнекового типу, 2.2 – опорнопідшипниковий вузол, 2.3 – клинопасова передача, 2.4 – електродвигун, 2.5-2.7 – електричні
нагрівачі реактора.
3 – система парогазоочищення: 3.1 – осаджувальна камера, 3.2 – циклон, 3.3 – електричний
нагрівач, 3.4, 3.5 –шиберна заслінка, 3.6, 3.7 – ємність для золи.
4 – система конденсації піропалива: 4.1 – скрубер, 4.2 – бак для піролізної рідини, 4.3 –
циркуляційний насос, 4.4 – привід насосу, 4.5 – калорифер, 4.6 – вентилятор, 4.7 – привід.
5 – система конденсації водяних парів: 5.1 – скрубер, 5.2 – бак для води, 5.3 – водяний насос, 5.4
– привід, 5.5 – калорифер, 5.6 – вентилятор, 5.7 – привід.
6 – система відводу піролізних газів: 6.1 – фільтр газу, 6.2 – газовий лічильник, 6.3 – пальник.

У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень
процесу піролізу біомаси в АРШТ, а також рекомендації щодо технологічних
режимів, які можуть гарантувати питомий вихід рідкого піропалива близько 50%.
В рамках дослідження процесу піролізу в АРШТ проведено серію з 60
експериментів. Встановлено, що основними параметрами піролізної установки, які
мають найбільш суттєвий вплив на вихід того чи іншого продукту піролізу є:
температура реактору, швидкість руху частинки біомаси в реакторі та продуктивність
системи подачі сировини.
Виявлено, що процес абляційного піролізу біомаси в реакторі шнекового типу
характеризується суттєвою невизначеністю. При однакових заданих параметрах
установки питомий вихід продуктів піролізу коливався в досить широкому діапазоні
значень. Невизначеність процесу піролізу обумовлена різною силою притискання
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шнеком частинки біомаси до внутрішньої поверхні реактора в залежності від
продуктивності системи подачі та насипної щільності сировини. В одному випадку,
це призводить до інтенсивного перемішування сировини в реакторі та забезпечує
щільний контакт кожної частинки біомаси з розігрітою поверхнею реактора. В
іншому випадку, навпаки – недостатнє перемішування сировини всередині реактора
призводить до утворення ядра частинок біомаси, яке не має безпосереднього контакту
з розігрітою поверхнею реактора. Виявлена невизначеність процесу піролізу в
установці з АРШТ обумовила проведення великої кількості експериментів для
кращого розуміння даного процесу та встановлення залежностей впливу параметрів
установки на вихід продуктів піролізу. Результати проведених експериментів на
лабораторній піролізній установці представлені на рис. 7.

Рис. 7. Вихід продуктів піролізного процесу
Вплив температури реактора.
Встановлено, що при нагріві реактору до температури на зовнішній поверхні
500 °С тирса не повністю приймає участь у піролізному процесі, що призводить до
збільшення частки непрореагованої сировини в вуглистій речовині (рис. 8).

Рис. 8. Питомі виходи продуктів піролізу в залежності від температури реактора:
(при продуктивності системи живлення сировиною – 1,2 кг/год і швидкості руху
частинки біомаси – 1,0 м/с)
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Також це призводить до надто великого виходу вуглистої речовини відносно
використаної сировини (>40%). За температури зовнішньої поверхні реактора до
450 °С в продуктах піролізу містилося не більше 35% рідкого продукту, що є
неприйнятно малою часткою для цілей роботи. При підвищенні температури реактора
понад 650 °С спостерігалось різке збільшення виходу піролізного газу (до 60%).
Отже, при температурі в діапазоні 550…600 °С рідке піропаливо займало найбільшу
частку в продуктах піролізу біомаси.
Шляхом апроксимації експериментальних даних, представлених на рис. 8,
отримано емпіричні рівняння залежності питомого виходу продуктів піролізу (𝑚) від
температури реактору (T), а саме:
- для питомого виходу рідкого піропалива 𝑚пп (Т) = – 0,7∙Т2 + 0,1∙Т – 5,1;
- для питомого виходу вуглистої речовини 𝑚вр (Т) = 0,4∙Т2 – 0,1∙T + 2,9;
- для питомого виходу піролізного газу
𝑚пг (Т) = T2 – 0,1∙T + 3,2.

(1)
(2)
(3)

Вплив швидкості руху частинки біомаси.
Встановлено, що при швидкості більше 1,2 м/с більшість частинок біомаси не
встигала прореагувати в реакторі та випадала в осаджувальній камері в наполовину
обвугленому стані, відповідно питомий вихід вуглистої речовини зростав (рис. 8).
При швидкості руху менше 0,6 м/с зростання виходу вуглистої речовини пов’язане зі
збільшенням часу перебування частинок біомаси в реакторі. Встановлено, що при
зростанні швидкості руху частинки біомаси в реакторі падає питомий вихід
піролізного газу. Збільшення швидкості руху частинки біомаси в діапазоні до 0,8 м/с
супроводжується збільшенням питомого виходу піропалива, що повністю відповідає
зменшенню в цьому діапазоні виходу вуглистої речовини і піролізного газу. При
швидкості руху біомаси більше 0,8 м/с збільшення виходу вуглистої речовини
практично повністю компенсується зменшенням виходу піролізного газу і тому вихід
піропалива слабо залежить від швидкості руху біомаси в діапазоні 0,8-1,0 м/с.

Рис. 9. Питомі виходи продуктів піролізу в залежності від швидкості руху
частинок біомаси (при температурі реактора – 550 °С і продуктивності системи
живлення сировиною – 1,0 кг/год)
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Збільшення швидкості руху біомаси понад 1,0 м/с не тільки не призводить до
зростання питомого виходу рідкого піропалива, а навіть викликає деяке його падіння
внаслідок зростання виходу вуглистої речовини. Отже, оптимальна з позиції
максимуму виходу піропалива швидкість руху частинки біомаси в реакторі
знаходиться в діапазоні 0,8…1 м/с і тому немає потреби збільшувати швидкість
обертання шнеку понад 1 м/с і витрачати на це додаткову електроенергію.
Шляхом апроксимації експериментальних даних, представлених на рис. 9,
отримано емпіричні рівняння залежності питомого виходу продуктів піролізу (𝑚) від
швидкості руху частинки біомаси в реакторі (V), а саме:
- для питомого виходу рідкого піропалива 𝑚пп (V)= – 0,9∙V2 + 2,0∙V – 0,7;
- для питомого виходу вуглистої речовини 𝑚вр (V) = 0,7∙V2 – 1,2∙V + 1,0;
- для питомого виходу піролізного газу
𝑚пг (V) = 0,3∙V2 – 0,8∙V + 0,7.

(4)
(5)
(6)

Вплив продуктивності системи подачі сировини на вихід продуктів піролізу.
Встановлено, що при продуктивності системи подачі сировини в діапазонах
0,5…0,6 кг/год та ≥ 1,7 кг/год вихід вуглистої речовини перевищує 30% від
використаної вхідної сировини (рис. 10). При цьому вихід піролізного газу мав
найвищі показники в діапазоні продуктивності системи подачі сировини від 0,5 до
1,7 кг/год, а понад 1,7 кг/год його утворювалося все менше зі зростанням
продуктивності системи подачі сировини. Найбільший питомий вихід рідкого
піропалива спостерігався при продуктивності системи подачі сировини від 1 до
1,6 кг/год. Встановлена залежність показала, що існує оптимальний ступінь
попереднього ущільнення сировини в системі її подачі в реактор по відношенню до
питомого виходу піропалива: спочатку збільшення ущільнення сприяє зростанню
питомого виходу рідкого піропалива, а після досягнення певного максимуму – його
зменшенню, що може бути пов’язаним зі зменшенням перемішування сировини в
каналі шнека при її ущільненні.

Рис. 10. Питомі виходи продуктів піролізу в залежності від продуктивності
системи подачі сировини (при температурі реактора – 550 °С і швидкості руху
частинки біомаси – 1,0 м/с)
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Отже, виконаний комплекс експериментальних досліджень піролізу біомаси в
широкому діапазоні зміни параметрів дозволив визначити раціональні режимні
характеристики відповідного обладнання, що забезпечують вихід рідкого піропалива
близько 50% від маси переробленої сировини: температура корпусу реактора –
550…600 °С, продуктивність системи подачі сировини – 1,0…1,6 кг/год, швидкість
обертання гребня шнека реактора – 0,8…1 м/с.
В табл. 1 наведено порівняння характеристик піропалива, отриманого на
експериментальній установці ІТТФ та інших відомих лабораторій, на підставі чого
зроблено висновок, що отримане піропаливо не поступається за основними
характеристиками піропаливам, отриманими іншими дослідниками.
Таблиця 1
Порівняння характеристик піропалив різних технологій
Тип установки

Густина піропалива, кг/м3 Теплота згорання піропалива, МДж/кг

RTP-технологія (Канада)
Два реактора з киплячим шаром

1160…1220

22,1…24,3*

Установка Waterloo (Канада)
Реактор з киплячим шаром

1190

16,3*

Установка GIT (США)
Піроліз в потоці

1260

18,3*

Установка BTG-BTL
(Нідерланди)
Абляційний конусний реактор

1050…1250

16…19*

Установка NREL (США)
Абляційний вихоровий реактор

1200

17,4**

ІТТФ НАНУ (Україна)
Абляційний шнековий реактор

1130…1160

11,8…15,8**

* Вища теплота згорання. ** Нижча теплота згорання.
Аналізи проб газу проводено на газовому хроматографі 6890N фірми Agilent. За
складом піролізного газу визначено його калорійність: від 12,67 до 19,72 МДж/м3 для
різних експериментів. Горючі гази складають близько 80% від усіх отриманих
піролізних газів. Калорійність отриманих піролізних газів є досить високою, тому
можливо використовувати їх для обігріву реактора з метою забезпеченням
автономної роботи установки.
Показано, що вуглиста речовина має досить високу нижчу теплоту згорання
(~28,2 МДж/кг) та може бути використана в якості твердого палива, наприклад, у
водогрійних котлах.
Проведені експерименти дозволяють зробити висновок, що завдяки визначенню
оптимальної продуктивності лабораторної установки, температури корпуса реактора
та швидкості руху частинки біомаси в реакторі, вдалося досягти тривалості стабільної
роботи установки на рівні 140 хвилин по запасу сировини в бункері та стабільного
виходу піропалива на рівні ~ 50%.
Масовий та енергетичний баланси.
Масовий баланс процесу швидкого піролізу біомаси включає два вхідних потоки
(сировина та азот), та чотири вихідних потоки (продукти піролізу та азот).
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Розподілення продуктів піролізу взято у відповідності з отриманими результатами
експериментів, при цьому піролізна установка працювала в режимі максимального
виходу рідкого піропалива. Приймаємо, що на виході з установки азот з піролізним
газом не змішуються і вони виходять двома окремими потоками.
При розгляді загальної схеми розподілення енергетичних потоків в процесі
швидкого абляційного піролізу (рис. 11) можна виділити наступні чотири: Q1 –
кількість енергії, що міститься в сировині; Q2 – кількість енергії, що витрачається на
нагрів основних блоків установки та для обертання приводів; Q3 – кількість енергії,
що міститься в продуктах піролізу (піролізний газ, піропаливо, вуглиста речовина);
Q4 – енергетичні втрати установки.
Енергія, що міститься в сировині та
продуктах піролізу, обчислювалась як
добуток їх калорійності та маси.
Калорійність
сировини,
пірогазу,
вуглистої речовини та піропалива
визначалась в таких сертифікованих
лабораторіях,
як
акредитований
випробувальний центр ДП «НДІННП
«МАСМА», СВП «Контроль та
діагностика»
ПАТ
«Київенерго»,
Інститут Газу НАНУ та відділ ТДОЕ
ІТТФ НАНУ. Маса сировини, вуглистої
речовини та рідкого піропалива
визначалась за допомогою вагів Acculab
VIC-212. Об’єм піролізного газу
визначався за допомогою газового
лічильника Октава G-1,6.
Рис. 11. Енергетичний баланс швидкого
На рис. 12 у вигляді піктограми
піролізу біомаси
представлено розрахункове відношення
отриманої енергії з продуктів піролізу до суми затраченої електроенергії та енергії
сировини у відсотках (енергетичний ККД), і яке коливалося від 53 до 82% для
проведеної кількості експериментів. Середнє значення знаходиться на рівні 65-70%.

Рис. 12. Енергетичний баланс швидкого піролізу біомаси
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Перші п’ять експериментів характеризуються меншими показниками ККД. Це
пояснюється тим, що установка проходила етап налагодження, не всі вузли
працювали стабільно та не повністю виконували свої функції.
В результаті аналізу отриманих експериментальних даних проведено розрахунок
сумарно придбаної продуктами піролізу енергії в абляційному реакторі ΔЕ, що
проводився з урахуванням середніх значень калорійності продуктів піролізу, а саме:
р
р
піропалива – 𝑄н пп = 13,88 МДж/кг, вуглистої речовини – 𝑄н вр = 28,2 МДж/кг,
р
піролізного газу – 𝑄н пг = 14,2 МДж/м3 (15,62 МДж/кг). При цьому калорійність
р
сировини складала 𝑄н с = 18,2 МДж/кг.
Придбана за час експерименту продуктами піролізу енергія в абляційному
реакторі ΔЕ визначалася за наступною формулою:
р

р

р

𝛥𝐸 = 𝑄отр − 𝑄с = 𝑚пп ∙ 𝑄н пп + 𝑚пг ∙ 𝑄н пг + 𝑚вр ∙ 𝑄н вр −
р
−(𝑚пп + 𝑚пг + 𝑚вр ) ∙ 𝑄н с ,

(7)

де 𝑄отр – енергія, що міститься в отриманих продуктах піролізу, МДж;
𝑄с – енергія, що міститься у витраченій сировині, МДж;
𝑚пп , 𝑚пг , 𝑚вр – маса відповідно отриманих в експерименті піропалива, піролізного
газу, вуглистої речовини, сумарна маса яких приймається приблизно рівною масі
витраченої в експерименті сировини, кг.
Придбану за годину експерименту продуктами піролізу сумарну енергію
обчислено за формулою:
р

р

р

р

р

р

𝛥𝐸 = 𝐺𝑐 ∙ [𝑚вр ∙ (𝑄н вр − 𝑄н с ) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с − 𝑄н пп ) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с − 𝑄н пг )], (8)

де 𝛥𝐸 – придбана за годину продуктами піролізу приведена енергія, МДж/год;
𝐺𝑐 – витрата сировини, кг/год;
𝑚вр
𝑚вр =
– маса отриманого за годину продукту піролізу (вуглистої речовини),
𝐺𝑐

віднесена до витраченої сировини.
Рівняння (8) можна записати наступним чином:
𝛥𝐸 = 𝛥𝐸вр − 𝛥𝐸пп − 𝛥𝐸пг ,

(9)

де 𝛥𝐸вр = 𝐺𝑐 ∙ 𝑚вр ∙ (𝑄рн вр − 𝑄рн с ) – придбана вуглистою речовиною енергія в
абляційному реакторі, приведена до години експерименту, МДж/год;
𝛥𝐸пп – втрачена піропаливом по відношенню до сировини енергія в абляційному
реакторі, приведена до години експерименту, МДж/год;
𝛥𝐸пг – втрачена піролізним газом енергія в абляційному реакторі, приведена до
години експерименту, МДж/год.
Втрачена піропаливом і піролізним газом енергія компенсується частиною
придбаної вуглистою речовиною енергії за годину експерименту. Іншу частину, тобто
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𝛥𝐸, складає енергія, передана в процесі піролізу від електричних нагрівачів та
приводів установки.
Отже, внаслідок проведеного процесу піролізу вхідна сировина перетворилася у
більш калорійне паливо – вуглисту речовину, та менш калорійні – піролізний газ та
піропаливо. Можна стверджувати, що піроліз біомаси в АРШТ це складний процес,
який поєднує декілька процесів з точки зору отриманих продуктів піролізу: для
вуглистої речовини – це ендотермічний процес, для піропалива та піролізного газу –
екзотермічний процес. Дану гіпотезу підтверджують отримані залежності (рис. 13).

a

б

в
г
Рис. 13. Залежність придбаної енергії віднесеної до години експерименту від:
(а) – питомого виходу піропалива; (б) – питомого виходу вуглистої речовини;
(в) – питомого виходу піролізного газу; (г) – витрати сировини
Окрім питомого виходу кожного продукту піролізного процесу на приведену
придбану енергію вагомий вплив має витрата сировини, яка ”розкидає” значення
придбаної енергії навколо середньої лінії. Так, наприклад, збільшення витрати
сировини приводить до відхилення значень 𝛥𝐸пп від осі абсцис в сторону більших
абсолютних значень про що свідчать точки для експериментів № 6-8 з високими
значеннями витрати сировини. Таким же чином збільшення витрати сировини
впливає на придбану енергію вуглистою речовиною і піролізним газом (рис. 13, б, в
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– точки #6, 7, 8). В цілому, зі збільшенням витрати сировини продукти піролізу за
годину експерименту сумарно набувають більше енергії у порівнянні з енергією, що
містилася у вхідній сировині (рис. 13, г).
Зі зростанням питомого виходу вуглистої речовини спостерігається тенденція до
збільшення здатності набувати вуглистою речовиною додаткову енергію у порівнянні
з енергією, що міститься в сировині (рис. 13, б). На графіку показані точки з
реальними значеннями калорійності отриманої вуглистої речовини (експерименти
№ 33, 39, 56, 58), які доводять, що зі збільшенням теплоти згорання вуглистої
речовини збільшується різниця 𝛥𝑄нр вр = 𝑄нр вр − 𝑄нр с , що приводить до більшого
р
відхилення значень 𝛥𝐸вг від осі абсцис, а при зменшенні 𝑄н вг – навпаки, до неї.
Загалом в піролізному газі міститься енергії менше ніж у сировині та зі
збільшенням питомого виходу піролізного газу дана тенденція зростає (рис. 13, в). На
графіку показані точки з реальними значеннями калорійності отриманого піролізного
газу (експерименти № 26, 44, 58), які доводять, що зі збільшенням теплоти згорання
піролізного газу зменшується різниця 𝛥𝑄нр пг, що приводить до відхилення середньої
р
лінії значень 𝛥𝐸пг до осі абсцис, а при зменшенні 𝑄н пг – навпаки, від неї.
Шляхом апроксимації експериментальних даних, представлених на рис. 13,
отримано емпіричні рівняння залежності придбаної енергії віднесеної до години
експерименту від питомого виходу продуктів піролізу та витрати сировини, а саме:
- для рідкого піропалива
- для вуглистої речовини
- для піролізного газу
- для витрати сировини

2

𝛥𝐸пп (𝑚пп) = 10,7∙ 𝑚пп – 10∙𝑚пп + 0,1;
2
𝛥𝐸вр (𝑚вр )= 5∙ 𝑚вр + 16,5∙ 𝑚вр – 1,2;
2
𝛥𝐸пг (𝑚пг) = 0,9∙ 𝑚пг – 3,6∙ 𝑚пг – 0,1;
𝛥𝐸 (Gc) = 5,6∙Gc – 4,9.

(10)
(11)
(12)
(13)

Аналіз отриманих даних показує, що енергетичний ККД абляційної установки зі
зростанням питомого виходу піропалива дещо знижується (рис. 14), що є головним
чином, наслідком характеру залежності, показаної на рис. 13, а.

Рис. 14. Залежність енергетичного ККД установки від питомого виходу піропалива
(без часткового використання скидної теплоти)
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Експериментальні дослідження процесу піролізу біомаси в АРШТ, що проведені
на демонстраційній піролізній установці, підтверджують результати, які отримані на
лабораторній установці. Вихід продуктів піролізу та їх характеристики повністю
адекватні відповідним показникам, отриманим на лабораторній установці.
У четвертому розділі розглянуто проект виробництва рідкого піропалива та
вуглистої речовини на мобільній піролізній установці продуктивністю 500 кг/год по
сировині в умовах України з метою подальшого спалювання продуктів піролізу на
існуючих вугільних та газо-мазутних електростанціях або котельнях. Згідно проекту
мобільна піролізна установка транспортується на місце дислокації деревних відходів
та підключається до трифазної електричної мережі через лічильник електричної
енергії. Піролізна установка перероблює тверду біомасу у три види палива: рідке –
піропаливо, тверде – вуглецеву речовину та газоподібну – піролізний газ. Вироблене
піропаливо та вуглиста речовина продається як товар для подальшого використання
на вугільних або газомазутних електростанціях. Вироблений піролізний газ
використовується в установці шляхом його спалювання та нагріву абляційного
реактору димовими газами.
Проведено порівняльний аналіз вартості продуктів піролізу з іншими видами
палива (табл. 2). Як видно з таблиці, рідке піропаливо і вуглиста речовина є
конкурентними на ринку України у порівнянні з викопними паливами. Вартість
1 МДж енергії, що міститься в продуктах піролізу, вдвічі менша у порівнянні з
аналогічним показником для мазуту та природного газу для промисловості, на 15%
менша – ніж для вугілля, та майже ідентична з тріскою вологістю W=40%. При цьому
піропаливо має суттєву перевагу у порівнянні з тріскою – її щільність втричі вища,
тому транспортувальне плече для піропалива є втричі довшим.
Таблиця 2
Порівняння вартості продуктів піролізу з іншими видами паливами
Параметри

Калорійність

Вартість без ПДВ

Вартість одиниці
енергії

МДж/кг

МДж/м3

грн/т

грн/тис. м3

грн/МДж

-

34,1

-

7877

231

Мазут

38,3

-

8990

-

235

Вугілля

21,8

-

2495

-

115

Тріска (W=40%)

10,2

-

1000

-

98

Піропаливо (W=40%)

14,7

-

1500

-

102

Вуглиста речовина

25,1

-

2500

-

100

Природний газ
(промисловість)

Проект виробництва піропалива та вуглистої речовини з біомаси є економічно
привабливим та характеризується наступними економічними показниками: інвестиції
на суму 4,121 млн. грн, простий термін окупності складає 3,5 років, дисконтований
термін окупності – 3,9 років; внутрішня норма рентабельності – 39%; чиста приведена
вартість – 8,22 млн. грн; індекс прибутковості – 2,8.
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ВИСНОВКИ
В результаті виконання дисертаційної роботи вирішено актуальне наукове
завдання з розроблення основних науково-технічних положень нової прогресивної
технології швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу, що
дозволило отримати рідке піропаливо, як альтернативу традиційним видам палива.
Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи:
1. Виконано аналіз основних тенденцій розвитку сучасних технологій
виробництва піропалива та розроблено принципові положення нової пропонованої
технології швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу,
обґрунтовано її основні переваги, зокрема: висока питома продуктивність реактора,
поліпшена можливість керування процесом, можливість масштабування
технологічного обладнання.
2. На основі розроблених положень створено лабораторну піролізну установку з
абляційним реактором шнекового типу продуктивністю до 5 кг сировини за годину
та експериментально визначено конструкційні параметри елементів установки, що
забезпечують її ефективну роботу. Піролізна установка захищена патентом України
на винахід.
3. В
широкому
діапазоні
зміни
параметрів
виконано
комплекс
експериментальних досліджень піролізу біомаси та на цій основі визначено
раціональні режимні характеристики відповідного обладнання, що забезпечують
максимальний вихід піропалива близько 50% від маси переробленої сировини:
температура корпусу реактора – 600 °С, продуктивність системи подачі сировини –
1,2 кг/год, швидкість обертання гребня шнека реактора – 1 м/с.
4. Зведені масовий та енергетичний баланси процесу піролізу біомаси в АРШТ.
Встановлено, що досягнута енергетична ефективність запропонованої установки
швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу складає 65-70%,
а з врахуванням використання частини скидної теплоти – до 80%.
5. Експериментально встановлено, що отримане рідке піропаливо має нижчу
теплоту згорання до 15,7 МДж/кг. Отриманий піролізний газ має підвищений вміст
горючих компонентів (до 80%) та відповідно збільшену теплоту згорання – до
19,7 МДж/кг. Отримана вуглиста речовина характеризується найбільшою серед
продуктів піролізу теплотою згорання – до 28,4 МДж/кг. Це дозволяє рекомендувати
рідке піропаливо та вуглисту речовину як товар для подальшого використання на
вугільних або газомазутних електростанціях, а піролізний газ може
використовуватися на технологічні потреби.
6. В рамках масштабування установки швидкого піролізу створено
демонстраційну установку продуктивністю до 50 кг сировини на годину та проведено
експериментальні дослідження, в результаті яких отримано питомий вихід рідкого
піропалива на рівні 50%. Це доводить можливість масштабування технології при
збереженні кількісних та якісних характеристик отриманих продуктів піролізу.
7. Виконано техніко-економічну оцінку рентабельності проектів отримання
рідкого піропалива та вуглистої речовини шляхом піролізу біомаси в АРШТ для умов
України. Встановлено, що виробництво рідкого піропалива та вуглистої речовини з
біомаси є потенційно економічно привабливим проектом у разі використання
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мобільної піролізної установки потужністю 500 кг/год, що характеризується
наступними економічними показниками: інвестиції на суму 4,121 млн. грн; простий
термін окупності – 3,5 роки; внутрішня норма рентабельності – 39%.
8. Показано, що 60% витрат тепла на нагрів абляційного реактора можна
покривати за рахунок спалювання виробленого піролізного газу для скорочення
потреб установки в електричній енергії та відповідно зменшення ціни виробленого
рідкого піропалива та вуглистої речовини.
9. Отримані практичні результати роботи щодо кількісних та якісних
характеристик продуктів технології швидкого піролізу біомаси можуть бути
використані в подальшому для комп'ютерного моделювання відповідних процесів,
що значно прискорить та здешевить розробку обладнання для процесу швидкого
піролізу.
Індекси: п.п. – піропаливо; в.р. – вуглиста речовина; п.г. – піролізний газ; с. –
сировина; отр. – отриманий; затр. – затрачений; р – робочий; н – нижчий.
Скорочення: АРШТ – абляційний реактор шнекового типу; ВДЕ – відновлювані
джерела енергії; ВКЕС – валове кінцеве енергоспоживання; ЗППЕ – загальне
постачання первинної енергії, УНТЦ – Український Науково-Технологічний Центр.
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Зубенко В.І. Отримання рідкого піропалива шляхом швидкого піролізу
біомаси в абляційному реакторі шнекового типу. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. Інститут
технічної теплофізики НАН України, Київ, 2018.
Дисертаційна робота присвячена розробленню основних науково-технічних
положень нової прогресивної технології швидкого піролізу біомаси в абляційному
реакторі шнекового типу.
Досліджено режимні та конструкційні параметри процесу абляційного піролізу
біомаси та фактори, які впливають на його ефективність, а саме: температура
реактору, час перебування та швидкість руху частинки біомаси в реакторі. Результати
досліджень використані для розробки демонстраційної мобільної піролізної
установки продуктивністю до 50 кг сировини на годину, яка може бути використана
для виробництва рідкого піропалива з метою заміщення газу і мазутного палива в
газомазутних пальниках існуючого енергообладнання, в тому числі на вугільних
електростанціях.
Виконано техніко-економічну оцінку рентабельності проектів отримання
рідкого піропалива та вуглистої речовини шляхом піролізу біомаси в абляційному
реакторі шнекового типу для умов України.
Ключові слова: швидкий піроліз, абляція, біомаса, рідке піропаливо, вуглецева
речовина, піролізний газ.
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The thesis is devoted to the development of the basic scientific and technical provisions
of the new progressive technology of fast pyrolysis of biomass in the ablative screw reactor.
Pyrolysis utilizes biomass to produce bio-oil, which is easier and cheaper to transport,
storage and use in comparison to biomass itself. Produced bio-oil has the higher energy
density than unprocessed biomass and the optimal physicochemical characteristics, which
allows to transport it over long distances (over 100 km) and to burn in boilers without pretreatment.
As a result of the ablation pyrolysis process in the ablation reactor with a variable step
of the screw turns, the raw material is converted into more caloric fuel – carbonaceous
matter, and less caloric – pyrolysis gas and bio-oil. It can be argued that pyrolysis of biomass
in the ablative screw reactor is a complex process that combines several processes from the
side of pyrolysis products: for the carbonaceous matter, it is an endothermic process, for biooil and pyrolysis gas – an exothermic process. Obtained energy by pyrolysis products in the
ablation reactor is a function of the raw materials consumption, the specific yield of
pyrolysis products, the experiment duration and the difference in the calorific values of
pyrolysis products and the raw material.
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On this basis the rational regime characteristics of the equipment that provide the biooil output about 50% of the mass of the processed raw material were determined: the reactor
body temperature is 550...600 °С, the productivity of the raw materials supply system –
1.0...1.6 kg/h, the speed of rotation of the reactor screw crest – 0.8 ... 1 m/s.
It is determined that the achieved energy efficiency of the proposed installation of fast
pyrolysis of biomass in the ablation screw reactor is 70% and taking into account the use of
part of waste heat – up to 80%.
The scaling of the fast pyrolysis installation was done, a demonstration installation with
the raw material productivity of up to 50 kg/h was created, and experimental results were
obtained confirming the data obtained at the laboratory installation regarding the bio-oil
yield in the volume of 50% with similar energy characteristics.
According to the results of the feasibility study of bio-oil and carbonaceous matter
production by the mobile pyrolysis installation with 500 kg/h raw materials productivity
under Ukrainian conditions, the following can be summed up: investments – $ 158,5 (UAH
4.121 million); simple payback period – 3.5 years; internal rate of return – 39%.
Key words: fast pyrolysis, ablation, biomass, bio-oil, carbonaceous matter, pyrolysis
gas.

