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АНОТАЦІЯ 

Зубенко В.І. Технологія швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі 

шнекового типу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Показано, що піроліз, який належить до термохімічної технології конверсії 

поряд з прямим спалюванням, газифікацією і риформінгом, 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 дозволяє перетворити біомасу у рідину, яку легше й дешевше 

транспортувати, зберігати й використовувати, ніж саму біомасу. Отримане рідке 

піропаливо має більш високу енергетичну щільність у порівнянні з необробленою 

біомасою та оптимальні фізико-хімічні характеристики, що дозволяє транспортувати 

його на далекі відстані (більше 100 км) та спалювати в котлах без попередньої 

обробки. Після підвищення якості рідкого піропалива можливе його  застосовування 

у газотурбінних та дизельних двигунах. Процес піролізу енергетично 

самозабезпечений: використання газоподібних і твердих продуктів дає тепло, 

необхідне для проведення процесу і для сушіння біомаси. 

В роботі проведено аналіз 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 
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піролізу. За результатами проведеного аналізу сформульовано науково-прикладні 

завдання, виконання яких дозволило отримати наступні результати. 

В роботі запропоновано нову технологію швидкого піролізу біомаси в АРШТ 

(абляційному реакторі шнекового типу) з метою отримання максимального виходу 

рідкого піропалива. Вагомою перевагою цієї технології є реактор з високою питомою 

продуктивністю, зменшеними розмірами, зниженими витратами й поліпшеною 

можливістю керування процесом. Це зумовлено такими особливостями: високою 

швидкістю руху частинок біомаси відносно нагрітої поверхні реактора (більше 1 м/с) 

і високим тиском, прикладеним до частинок (більше 5105 Н/м2), що приводить до 

значних швидкостей абляції (більше 1 мм/с). При цьому теплопередача відбувається 

у процесі прямого контакту твердих частинок біомаси із нагрітою поверхнею 

реактора. В дослідженнях в якості сировини використовувалася соснова тирса. 

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 

продуктів піролізу в паровій фазі, вторинний крекінг первинних продуктів, очистка 

рідкого продукту від частинок вуглистої речовини, уловлювання та збір піропалива.  

З урахуванням зазначених вище особливостей, створено лабораторну піролізну 

установку з абляційним реактором шнекового типу основними вузлами якої, окрім 

реактора, є система подачі сировини, осаджувальна камера та скрубер. 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 рідкого піропалива та частинок вуглецевої 

речовини. 
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Обгрунтовано вибір раціональних режимних та конструкційних параметрів 

піролізних установок з АРШТ, що забезпечують максимальний вихід рідкого 

піропалива. Розроблена спеціальна конструкція абляційного реактора зі змінним 

кроком витків шнеку та змінною по довжині шнеку висотою каналу. 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. 

В рамках дослідження процесу піролізу в АРШТ було проведено серію з 60 

експериментів та виявлено, 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. 

Слід зазначити, що процес піролізу біомаси АРШТ 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 шнеком частинки біомаси 

до внутрішньої поверхні реактора в залежності від продуктивності системи подачі та 

насипної щільності сировини. В одному випадку, це спричиняє 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 спричиняє 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.   
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Вплив температури реактора на вихід продуктів піролізу 

Було 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. 

Також це призводить до надто великого виходу вуглистої речовини відносно 

використаної сировини (>40%). Що стосується піропалива, то при температурі 

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. 

Вплив швидкості руху частинки біомаси на вихід продуктів піролізу 

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. 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. Це безпосередньо пов’язано зі зменшенням часу перебування 

біомаси в реакторі. 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. 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 
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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. 

Вплив продуктивності системи подачі сировини на вихід продуктів піролізу 

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. 

Проведений комплекс експериментальних досліджень піролізу біомаси в 

широкому діапазоні зміни параметрів дозволив обгрунтувати основні 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. 

На підставі масового та енергетичного балансів встановлено, що ККД 

установки визначається величиною придбаної продуктами піролізу енергії в 

абляційному реакторі та кількістю затраченої на процес електричної енергії. Для 

збільшення ККД необхідно збільшувати величину придбаної продуктами піролізу 

енергії та зменшувати загальну кількість затраченої на процес електричної енергії. 

Внаслідок процесу абляційного піролізу сировина перетворюється 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. Придбана продуктами піролізу енергія в абляційному реакторі 

є функцією витрати сировини, питомого виходу отриманих продуктів піролізу, часу 

проведення експерименту і різниці калорійності продуктів піролізу та сировини. Зі 

збільшенням витрати сировини продукти піролізу за годину експерименту набувають 
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сумарно більше енергії у порівнянні з енергією, що містилася у вхідній сировині. Це 

пояснюється збільшенням маси сировини, що проходить через реактор за годину 

експерименту. Але при цьому зростають і витрати енергії на нагрів реактору та 

приводи піролізної установки. 

Водночас зростають втрати енергії при рості питомого виходу піропалива. Це 

пояснюється існуванням питомого розподілу продуктів піролізу характерного для 

даного виду біомаси (соснової тирси), при якому збільшення частки виходу одного з 

них, наприклад питомого виходу піропалива, призводить до зростання енергетичних 

втрат процесу піролізу, а самі продукти піролізу не набувають додаткової енергії у 

порівнянні з сировиною. Це спричиняє зниження енергетичного ККД абляційної 

установки зі зростанням питомого виходу піропалива. Визначено, що досягнута 

енергетична ефективність запропонованої установки швидкого піролізу біомаси в 

абляційному реакторі шнекового типу складає 70%, а з врахуванням використання 

частини скидної теплоти – до 80%. 

В роботі 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. 

Проведено масштабування установки швидкого піролізу, створено 

демонстраційну установку продуктивністю до 50 кг сировини на годину та отримано 

експериментальні результати, які підтверджують отримані дані на лабораторній 

установці щодо виходу рідкого піропалива в обсязі 50% з аналогічними 

енергетичними характеристиками. 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. 

Розглянуті техніко-економічні показники 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 газомазутних електростанціях або котельнях. Вироблене рідке 
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піропаливо та вуглиста речовина продаються як товар для подальшого використання 

на вугільних або газомазутних електростанціях. Вироблений піролізний газ 

планується використовувати в установці шляхом його спалювання та нагріву 

абляційного реактору димовими газами (заміщує 60% теплової енергії, необхідної для 

нагріву абляційного реактора). Основні результати оцінки економічної ефективності 

мобільної піролізної установки потужністю 500 кг/год наступні: інвестиції на суму 

$158 500 (4,121 млн. грн); простий термін окупності складає 3,5 років; внутрішня 

норма рентабельності – 39%.    

Розроблену технологію швидкого піролізу в АРШТ використано ТОВ «Біомаса-

Карбон» 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. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджено патентом 

України на піролізну установку з реактором шнекового типу. 

Ключові слова: швидкий піроліз, абляція, біомаса, рідке піропаливо, вуглецева 

речовина, піролізний газ. 
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ANNOTATION 

 

Zubenko V.I. Technology of fast pyrolysis of biomass in the ablative screw reactor. 

– Qualifying scientific thesis on rights for a manuscript. 

Thesis for the scientific degree of candidate of technical sciences, speciality 05.14.08 

the conversion of renewable energy. – Institute of Engineering Thermophysics of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

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 is a thermochemical conversion technology, along with direct combustion, 

gasification and reforming, and it is an effective method for the thermochemical processing 

of biomass, industrial and household waste and, at the same time, one of the least developed 

technologies for the energy use of biomass. Pyrolysis is the process of thermal 

decomposition of organic compounds without the access of oxygen, and it takes place at 
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relatively low temperatures (500...900 С) in comparison with the combustion 

(900...2000 С) and gasification (800...1300 С) processes. 

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 pre-

treatment. It is possible to use the bio-oil in gas turbine and diesel engines after improving 

its quality. The pyrolysis process is energy self-sufficient: the use of gaseous and solid 

products gives the heat needed for the process and biomass drying. 

This work analyzes the modern technologies and trends of  the bio-oil production 

development in the world, reviews of existing pyrolysis plants, preconditions and prospects 

for the development of bio-oil production in Ukraine. The modern scientific positions on 

the mechanisms of bio-oil obtaining from biomass through fast pyrolysis are considered. 

According to the results of the analysis, the applied scientific tasks were formulated, the 

implementation of which allowed to obtain the following results. 

This work focuses on the fast pyrolysis to obtain the maximum yield of bio-oil. The 

ablation pyrolysis, the pyrolysis in a fluidized bed, in a circulating fluidized bed, in two 

fluidized bed reactors, cyclonic and vacuum pyrolysis are the main fast pyrolysis 

technologies. 

The ablative pyrolysis is now widely investigated to produce a high yield of liquid 

products. This type of pyrolysis has the potential to create a reactor with a high specific 

capacity, reduced sizes, reduced costs, and improved process control capabilities. The heat 

transfer takes place during the direct contact of solid biomass particles with a heated surface 

of the reactor. Heat is transferred through a thin film of the pyrolysis liquid. The ablative 

pyrolysis, in comparison with other types of the fast pyrolysis, has two additional features: 

high movement rate of biomass particles relative to the heated surface of the reactor (more 

than 1 m/s) and high pressure applied to the particles (more than 5⋅105 N/m2) which leads 

to the significant ablation speed (more than 1 mm/s). In research, pine sawdust was used as 

a raw material. 
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It was determined that the practical realization of the ablation pyrolysis process, as 

well as other types of the fast pyrolysis, requires the solution to some technical problems 

that are well known from the literature sources. These problems are related to such aspects 

as preliminary drying and processing of raw materials, the size of biomass particles, the 

design of the reactor and a method of its heating, a temperature and a method of the heat 

transfer in the reaction zone, the residence time of the pyrolysis products in the steam phase, 

secondary cracking of primary products, purification of the liquid product from particles of 

carbonaceous matter, capture and collection of bio-oil. 

A laboratory pyrolysis installation with the ablative screw type reactor was created 

taking into account the specialties mentioned above. The main units of the installation, in 

addition to the reactor, are a biomass supply system, a settling chamber, and a scrubber. 

During the experiment, the screw feeder introduced the biomass from the bunker into the 

heated reactor. Biomass was moved along the reactor axis by the conical reactor screw. The 

channels between the screw shaft and the reactor body are gradually narrowed. Biomass 

particles were heated and simultaneously underwent ablation (erasement) during the moving 

through the reactor due to pressing and friction on the reactor body. These two factors, 

heating and ablation, provide the realization of the fast pyrolysis of biomass with the 

formation of gases, vapors of bio-oils and particles of carbonaceous matters. 

The choice of rational regime and construction parameters of pyrolysis plants with 

ablative screw type reactor, which is provided the maximum yield of liquid pyrolysis, is 

substantiated. A special design of the ablation reactor with a variable step of the screw turns 

and variable height of the channel along the screw length was developed. Due to the change 

of the turns step along the screw length, the movement rate of the raw material in the second 

zone of the reactor decreases in comparison to the first zone, and then it increases in the 3rd 

zone. It improves the conditions for the raw material heating to the required temperature, 

and pyrolysis products are removed as quickly as possible from the 3rd zone of the reactor. 

The pressure in the reacting biomass flow increases due to reducing of the crest height in 

the second (working) zone and, consequently, the ablation efficiency also increases. 

A series of 60 experiments was conducted in the research of the pyrolysis process in 

the screw ablation reactor. The study revealed that the main parameters of the pyrolysis 
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installation, which had the most significant impact on the yield of pyrolysis products, were: 

the reactor temperature, the advance speed of biomass particles in the reactor, and the 

productivity of the supply system. 

It should be noted that the process of the ablative pyrolysis of biomass in the screw 

reactor is characterized by significant uncertainty. The specific yield of pyrolysis products 

fluctuated in a quite wide range of values at the same set parameters of the installation. The 

uncertainty of the pyrolysis process was due to the different pressing forces on biomass 

particles between the screw and the inner reactor surface depending on the productivity of 

the supply system and the bulk density of the raw material. In one case, it caused an intensive 

mixing of the raw material in the reactor and provided a close contact of each biomass 

particle with the heated surface of the reactor. Otherwise, on the contrary – the insufficient 

mixing of the raw material inside the reactor caused the formation of the biomass particles 

center, which had no direct contact with the heated surface of the reactor. The uncertainty 

of the pyrolysis process in the installation with the ablative screw reactor resulted in a large 

number of experiments to a better understanding of the process and to determine the 

dependencies of the influence of the installation parameters on the yield of pyrolysis 

products. 

Influence of the reactor temperature on the yield of pyrolysis products 

It was determined that the sawdust was not sufficiently involved in the pyrolysis 

process at the reactor temperature below 500 °C, which led to an increase in the share of the 

unreacted raw material in the carbonaceous matter. It also led to an excessive yield of the 

carbonaceous matter in comparison with the used raw material (>40%). Pyrolysis products 

contained no more than 35% of the bio-oil at a temperature of the external reactor surface 

up to 450 °C, which was an unacceptably small share to achieve the goals of the work. The 

sharp increase of the pyrolysis gas yield (up to 60%) was observed with the increase of the 

reactor temperature above 650 °C. Consequently, bio-oil had the largest share in pyrolysis 

products from biomass at the reactor temperature in the range of 550...600 °C. 

Influence of the biomass particle movement speed on the pyrolysis products yield  

It was determined that the greater part of the biomass particles did not have time to 

react in the reactor and dropped out in the settling chamber in the half-charcoal state at a 
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speed of more than 1.2 m/s, and, correspondingly, the specific yield of the carbonaceous 

matter rose. The growth of carbonaceous matter yield at a speed of less than 0.6 m/s was 

connected with an increase of the residence time of biomass particles in the reactor. It was 

determined that the specific yield of the pyrolysis gas decreased in the reactor in case of 

increasing of the biomass particle speed. It is directly related to the decrease of the biomass 

residence time in the reactor. 

The increasing of the biomass particle movement speed up to 0.8 m/s led to the 

increase in the bio-oil specific yield, which fully corresponds to decreasing of the 

carbonaceous matter and pyrolysis gas yields in this range. The increased carbonaceous 

matter yield at a biomass movement speed of more than 0.8 m/s was almost completely 

compensated by the decreasing of the pyrolysis gas yield. Therefore, the bio-oil yield weakly 

depended on the biomass movement speed in the range of 0.8-1.0 m/s. The increasing of the 

biomass movement speed to more than 1.0 m/s did not increase the specific yield of bio-oil 

but even caused some its drop as a result of the growth of the carbonaceous matter yield. 

Thus, the optimum speed of the biomass matter movement in the reactor was in the range 

of 0.8...1 m/s. Therefore there was no need to increase the screw speed over 1 m/s and to 

consume additional electricity. 

Influence of the productivity of the feeding supply system on the output of pyrolysis 

products 

The biggest specific yield of bio-oil was observed at the productivity of the raw 

materials supply system from 1 to 1.6 kg/h. The determined dependence showed that there 

was an optimal level of preliminary compression of raw materials in the supply system 

concerning the specific yield of the bio-oil. At first, the increase of the compression 

contributed to the increase of the bio-oil specific yield and after reaching a certain maximum 

– its reduction, which may be related to a decrease of the raw material mixing in the screw 

channel at its compression. 

A complex of experimental studies on the biomass pyrolysis was carried out in a wide 

range of parameters change. On this basis the rational regime characteristics of the 

equipment that provide the bio-oil output about 50% of the mass of the processed raw 

material were determined: the reactor body temperature is 550...600 °С, the productivity of 
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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. 

The mass and energy balances make it possible to claim that the installation efficiency 

is determined by the amount of obtained energy by the pyrolysis products in the ablation 

reactor and the amount of consumed electric energy by the process. To increase the 

efficiency, it is necessary to increase the amount of obtained energy by the pyrolysis 

products and to reduce the total amount of consumed electric energy in the process. 

As a result of the ablation pyrolysis process, 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 bio-oil 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. Pyrolysis 

products, compared with the energy contained in the input raw material, obtain more energy 

in total per hour of the experiment when the raw material consumption increases. It is due 

to an increase of the raw material mass which is passed through the reactor per hour of the 

experiment. But at the same time, the energy consumption for the reactor heating and drives 

of the pyrolysis installation increases. 

At the same time, when the specific yield of bio-oil grows, energy losses increase. It 

is can be explained by the existence of a certain specific distribution of pyrolysis products 

for the given type of biomass (pine sawdust), when an attempt to increase the yield of one 

of them, for example, the specific yield of bio-oil, leads to an increase of energy losses of 

the pyrolysis process, and the pyrolysis products do not obtain the additional energy in 

comparison with the raw material. It is connected with the fact that the energy efficiency of 

the ablation installation reduces a little with the increase of the bio-oil specific yield. 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%. 
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The work substantiates the possibility of using of bio-oil, which is obtained by the 

fast pyrolysis of biomass in the ablative screw type reactor, as an alternative to traditional 

fuels based on its specific physical and chemical properties. 

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. This proves the ability of 

this technology to scalability and the possibility of its wide implementation in the energy 

sector due to respecting the developed recommendations for its further evolution and 

commercialization. 

The technical and economic indicators of the production of bio-oil and carbonaceous 

matter by a mobile pyrolysis installation with 500 kg/h raw materials productivity under 

Ukrainian conditions are considered for further combustion of pyrolysis products on existing 

coal and gas and oil-fired power plants or boiler houses. The produced bio-oil and 

carbonaceous matter are sold as goods for further use on coal or gas-fired power plants. The 

produced pyrolysis gas is planned to be used in the installation through its combustion to 

heat the ablation reactor by flue gases. It is accepted that the energy, which is contained in 

pyrolysis gas, replaces 60% of the thermal energy required to heat the ablation reactor. 

According to the results of the feasibility study, the following can be summed up: 

investments – $ 158.5 (UAH 4.121 million); simple payback period – 3.5 years; internal rate 

of return – 39%. 

The developed technology for fast pyrolysis in ablative screw type reactor is used by 

Biomass-Carbon LLC in the commercial project "Coaching Services for CTI PFAN CIS & 

Central Asia Project Development & Financing Initiative" (CISCA-PDFI, International 

Center for Environmental Technology Transfer). The results of implementation are 

confirmed by the relevant act. 

The practical importance of the thesis results is confirmed by the patent of Ukraine 

on the pyrolysis installation with a screw reactor. 

Key words: fast pyrolysis, ablation, biomass, bio-oil, carbonaceous matter, pyrolysis gas. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

Умовні позначення: 

𝑄н
р
 – нижча теплота згорання, МДж/кг; 

DPB – дисконтований термін окупності, років; 

IRR – внутрішня норма прибутковості, %; 

NPV – чиста приведена вартість проекту, тис. грн.; 

PB – простий термін окупності, років. 

 

Скорочення: 

АРШТ – абляційний реактор шнекового типу; 

БМ – біомаса; 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії; 

ДСТУ – державні стандарти України; 

ЗППЕ – загальне постачання первинної енергії; 

ВКЕC – валове кінцеве енергоспоживання; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

УНТЦ – Український Науково-Технологічний Центр. 

 

Нижні індекси: 

п.п. – піропаливо; 

в.р. – вуглиста речовина; 

п.г. – піролізний газ; 

с. – сировина; 

вод. – вода; 

диз. – дизель; 

отр. – отриманий; 

затр. – затрачений. 
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ВСТУП 

 

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. 

Одним з важливих секторів відновлюваних джерел енергії є виробництво та 

енергетичне використання біопалив, до яких, в тому числі, відносяться рідке 

піропаливо та супутні продукти піролізу біомаси, такі як піролізний газ та вуглиста 

речовина.  

Україна більшу частину енергоносіїв імпортує, а їхня ціна характеризується 

поступовим зростанням. Реальною альтернативою викопному паливу можуть бути 

відновлювані джерела енергії, 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. Світовою науковою спільнотою піроліз визнано ефективною 

технологією підвищення енергетичної цінності біопалива, що приводить до 

зменшення витрат на транспортування, зберігання та використання біопалива.  

Обґрунтування вибору теми дослідження. Рідину, що утворюється в процесі 

піролізу, називають піропаливо, пірорідина, біонафта, піролізна рідина, надалі 

користуємось терміном «піропаливо». Піропаливо – паливо, отримане за рахунок 
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високого 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 [1, 2]. Необроблене 

піропаливо є густою чорною смолянистою рідиною, вихід якої може досягати 70% 

від маси сухої сировини. Піропаливо має набагато більшу енергетичну щільність у 

порівнянні з використаною сировиною, що дає йому перевагу при транспортуванні і 

зберіганні (табл. 1). 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. 

Таблиця 1 

Порівняння характеристик піропалива та інших палив 

Види палива 
Об’ємна щільність, 

кг/м3 

Теплота згорання, 
МДж/кг 

(сух. мас.) 

Енергетична 
щільність, 

ГДж/м3 

 Солома 100 20 2 

 Деревна тріска 400 20 8 

 Вуглиста речовина 300 30 9 

 Піропаливо 1200 23 28 

 Етанол 800 28 22 

 Дизельне паливо 800 45 36 

 

Україна має великий потенціал біомаси, доступної для енергетичного 

використання. Оцінка, виконана фахівцями Інституту технічної теплофізики НАН 

України у 2017 році, показує, що економічно доцільний потенціал складає порядку 

21 млн. т н.е./рік, що може задовольнити до 25% потреби України в первинній енергії. 

Тобто існує можливість заміщення газу і мазутного палива піропаливом, отриманим 

з біомаси шляхом застосування процесу швидкого піролізу, в газомазутних пальниках 

існуючого енергообладнання, в тому числі на вугільних електростанціях.  

Піропаливо відноситься до рідких біопалив другого покоління та забезпечує 

значне скорочення викидів парникових газів (понад 60% в порівнянні з 

використанням природного газу), що відповідає вимогам директиви 2009/28/ЄС. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота підготовлена і виконана у відділі теплофізичних проблем біоенергетики 

Інституту технічної теплофізики НАН України. Основу роботи складають результати 

теоретичних та практичних досліджень, проведених автором в рамках 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”) (2010-2011); 

грант в рамках програми по Нерозповсюдженню Озброєння Міністерства 

Енергетики США на проект P401 «Розробка абляційного піролізу біомаси для 

виробництва пірорідини» (PNNL-T2-302) за посередництвом УНТЦ. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розроблення основних науково-

технічних положень нової прогресивної технології швидкого піролізу біомаси в 

абляційному реакторі шнекового типу (АРШТ).  

Для досягнення мети були поставлені та вирішені 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; 
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- 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 

абляційним реактором шнекового типу; 

- виконати техніко-економічне обґрунтування отримання рідкого піропалива в 

АРШТ для умов України та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку 

технології та її комерціалізації.  

Об’єкт дослідження – процес отримання рідкого піропалива шляхом швидкого 

піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу. 

Предмет дослідження – 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 

проекту 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 

рідке піропаливо та енергетично цінні побічні продукти (піролізний газ та вуглисту 

речовину); 
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- 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 отриманих результатів.  

Одержано наступні практично важливі результати: 

- серія експериментальних досліджень на лабораторній піролізній установці 

дозволила визначити раціональні режимні характеристики процесу та встановити 

конструкційні параметри демонстраційної мобільної піролізної установки 

продуктивністю 50 кг/год; 

- серія експериментальних досліджень на демонстраційній мобільній установці 

продуктивністю 50 кг/год дозволила встановити, 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 абляційному реакторі шнекового 

типу використано ТОВ «Біомаса-Карбон» в комерційному  проекті «Coaching Services 
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for CTI PFAN CIS & Central Asia Project Development & Financing Initiative» (CISCA-

PDFI, International Center for Environmental Technology Transfer). Результат 

впровадження підтверджено актом. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується 

одержаним патентом України на піролізну установку з реактором шнекового типу. 

Особистий внесок здобувача. 

Автор приймав участь у постановці задач досліджень, розробці методики 

оцінки потенціалу виробництва рідкого піропалива з біомаси. За співучасті 

співробітників відділу теплофізичних проблем біоенергетики ІТТФ НАН України, 

автором проведено експериментальні дослідження. 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. 

Робота [50] написана автором самостійно. В роботах, опублікованих у 

співавторстві, здобувачеві належать такі результати: [29] – методика 

експериментальних досліджень процесу піролізу біомаси та проведено техніко-

економічне обґрунтування виробництва піропалива та вуглистої речовини; [34, 40] – 

аналіз впливу основних режимних параметрів на вихід рідкого продукту швидкого 

піролізу; [25, 47] – порівняння характеристик отриманого піропалива та рідких 

продуктів інших відомих технологій швидкого піролізу біомаси і визначено можливі 

заходи щодо вдосконалення технології; [45, 49, 51] – аналіз результатів 

експериментальних досліджень процесу швидкого піролізу біомаси; [39] – патентний 

огляд, прийнято участь в обговоренні та розробці нової конструкції; [48] – методика 

експериментальних досліджень процесу газифікації біомаси у якості можливого 

режиму піролізу біомаси; [14, 15] – результати дослідження енергетичних 

властивостей подрібнених пожнивних залишків кукурудзи для оцінки можливості 

використання в якості сировини для швидкого піролізу.  
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Апробація результатів дисертації.  

Основні положення та результати роботи доповідались та обговорювались: 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, 2011 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 доповідей та тез доповідей на конференціях.  

Структура 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.
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РОЗДІЛ 1 

 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА 

ПІРОПАЛИВА ТА МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

1.1. Місце піролізу серед технологій конверсії біомаси та його загальні 

характеристики 

 

Лісове та сільське господарство здатне стати джерелом значних енергетичних 

ресурсів – біомаси. Біомасу необхідно не лише виростити, тобто отримати первинне 

джерело енергії, але й конвертувати в паливо з подальшим перетворенням в корисну 

енергію [3]. Процес отримання корисної енергії з біомаси у якості сировини 

називається конверсією. До основних технологій конверсії біомаси належать фізична, 

біохімічна та термохімічна (рис.1.1) [4].  

 

 

Рис. 1.1. Технології конверсії біомаси. 
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Піроліз належить до термохімічної технології конверсії поряд з прямим 

спалюванням, газифікацією і риформінгом та 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) [4]. 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.  

Піроліз дозволяє перетворити біомасу у рідину, яку легше й дешевше 

транспортувати, зберігати й використовувати, ніж саму біомасу. Отримане рідке 

піропаливо має більш високу енергетичну щільність у порівнянні з необробленою 

біомасою та оптимальні фізико-хімічні характеристики, що дозволяє транспортувати 

його на далекі відстані (більше 100 км) та спалювати в котлах без попередньої 

обробки. Після підвищення якості рідкого піропалива можливе його  застосовування 

у газотурбінних та дизельних двигунах. Процес піролізу енергетично 

самозабезпечений: використання газоподібних і твердих продуктів дає тепло, 

необхідне для проведення процесу і для сушіння біомаси. 

Можна виділити наступні технологічні особливості і фактори, пов'язані з 

організацією процесу швидкого піролізу [5-8]: 

- Сушіння сировини. Це вимога є особливо істотною, якщо сировина не є 

природно сухою, наприклад, солома. Оскільки волога утворюється й у самому 

процесі піролізу, піропаливо завжди містить, щонайменше, 15% води, яку видалити 

досить складно. Бажано, щоб біомаса, подана в реактор, мала вологість не більше 

10%. 

- Розмір частинок біомаси. Частинки повинні бути досить малими, щоб 

задовольняти умовам швидкого нагрівання для забезпечення високого виходу рідкого 

продукту. Необхідний розмір частинок коливається від <200 µм (обертовий конус) до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 32 

<2 мм (киплячий шар) і <6 мм (циркулюючий киплячий шар і два ректори киплячого 

шару). Абляційні реактори внаслідок іншого принципу дії й механізму передачі 

теплоти можуть працювати навіть на деревній трісці. Чим менший розмір частинок, 

тим більші витрати необхідні на здрібнювання сировини, тому реактори, що 

використовують більші частинки, мають перевагу щодо цього показника [9, 10]. 

- Попередня обробка. Для підвищення виходу певних хімічних продуктів і 

рідкого палива застосовується кислотне промивання й використовуються спеціальні 

добавки. 

- Конструкція реактора. Дослідження великого числа піролізних реакторів різної 

конструкції показало, що більшість з них відповідають основним вимогам технології 

швидкого піролізу і дають вихід рідкого продукту на рівні 65-75% від маси сухої 

сировини. Найкраща конструкція поки не встановлена. 

- Спосіб нагрівання. Основне обмеження на конструкцію реактора накладає 

вимога високої швидкості нагрівання й теплопередачі. У реакторах киплячого шару 

тепло привноситься в реактор гарячими частинками інертного матеріалу. При 

абляційному піролізі передача тепла здійснюється через стінку реактора і це є 

основним фактором, що обмежує його продуктивність. 

- Теплопередача. Теплопередача здійснюється або при контакті газ-тверде тіло, 

або тверде тіло-тверде тіло. Останній варіант більш ефективний і зустрічається в 

більшості реакторів. 

- Температура реакції. Типова температура, при якій вихід рідких продуктів 

максимальний, становить 500-520 ºС для більшості видів деревної біомаси. 

- Час перебування продуктів піролізу в паровій фазі. Для одержання 

оптимального виходу деяких хімічних продуктів період існування парів повинен 

становити не більше декількох сотень мілісекунд. Якщо ж основною метою є 

виробництво піропалива, цей період може бути збільшений до 2 секунд.  

- Вторинний крекінг. Тривалий час існування парів і високі температури 

викликають вторинний крекінг пари, що знижує вихід рідкого продукту, впливає на 

його хімічний склад і погіршує стабільність. 
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- Відділення вуглистої речовини. Дрібні частинки вуглистої речовини неминуче 

виносяться з циклонів і накопичуються в рідкому продукті. Провести відділення 

досить важко, а в певних випадках і недоцільно (залежить від кінцевого способу 

застосування піропалива). 

- Збір рідкого продукту. Для одержання рідини необхідно дуже швидко 

охолодити пари, а точніше сказати аерозолі, у вигляді яких існують продукти 

піролізу, тому протягом тривалого часу саме збір рідини представляв основні 

труднощі для розробників і дослідників швидкого піролізу. На установках великого 

масштабу зазвичай використовується певний спосіб гасіння, наприклад, контакт з вже 

охолодженою піролізною рідиною. Цей спосіб є досить ефективним, однак необхідна 

ретельно продумана конструкція системи, щоб уникнути забивання елементів 

устаткування важкими продуктами, що конденсуються. Збір легкої фракції також 

важливий, оскільки її присутність знижує в'язкість піропалива. Одним з ефективних 

методів уловлювання аерозолів є використання електростатичних фільтрів. 

Загальні характеристики різних типів піролізу біомаси, що існують в світі, 

представлені в таблиці 1.1 [4, 7, 11, 12]. 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 [13]. 

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 (5-10 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 [14, 15]. У порівнянні з іншими піролізними технологіями 

отриманий за допомогою карбонізації газ має найнижчу теплоту згорання (до 

4 МДж/нм3). 
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Таблиця 1.1 

Класифікація та характеристики технологій піролізу біомаси [7] 

Характеристики 

Швидкий 

піроліз, 

низькі 

температури 

Швидкий 

піроліз, 

високі 

температури 

Повільний 

піроліз 
Карбонізація 

 Час протікання процесу < 1 c < 1 c 5-30 хв. години-дні 

 Розмір частинок БМ малий малий середній великий 

 Вологість сировини дуже низька дуже низька низька низька 

 Температура, С 450-600 650-900 500-700 400-600 

 Тиск, бар 1 0,1-1 1 1 

 Вихід продуктів піролізу,  

 % від маси сухої сировини: 
    

 Газ до 30 до 70 до 40 до 40 

 Рідина (з урахуванням води 

 реакції і вологи сировини) 

 

до 70 

 

до 20 

 

до 30 

 

до 20 

 Тверда речовина до 15 до 20 20-30 30-35 

 Теплота згорання:     

 Газ, МДж/нм
3
 10-20 10-20 5-10 2-4 

 Рідина, МДж/кг 23 23 23 10-20 

 Тверда речовина, МДж/кг 30 30 30 30 

 

Дана робота зосереджена на швидкому піролізі з метою отримання 

максимального виходу піропалива. Технології швидкого піролізу біомаси для 

отримання рідкого палива зараз інтенсивно досліджуються в світі і можуть бути з 

однаковою ефективністю впроваджені в енергетичну інфраструктуру як промислово 

розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. Ріст зацікавленості до технологій 

отримання рідких палив з біомаси можна пояснити зручністю їх використання, 

зберігання і транспортування, а також можливістю утилізації на існуючих теплових і 

електричних станціях, в газових турбінах та дизельних двигунах. Крім того, інтерес 

до рідких палив з біомаси пояснюється потенційною загрозою вичерпності світових 

запасів нафти протягом 50 років. 

Основними технологіями швидкого піролізу є абляційний піроліз, піроліз у 

киплячому шарі, у циркулюючому киплячому шарі, у двох реакторах киплячого 

шару, циклонний та вакуумний [16, 17]. У таблиці 1.2 наведені дані про дослідницькі, 
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демонстраційні та комерційні установки швидкого піролізу біомаси, що існують в 

світі [18, 19]. Жодна з них не знаходиться в Україні. Загалом в Україні є всього 

декілька організацій, які мають певний досвід в дослідженні швидкого піролізу 

біомаси. Найбільш відомою з них є Національна Металургійна Академія України. 

 

Таблиця 1.2 

Існуючі установки швидкого піролізу [18, 19] 

Організація, країна Технологія 

Продуктивність 

по сухій 

сировині, кг/год 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 6250 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 1875 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 1670 

Red Arrow, США. Технологія Ensyn Два реактора з КШ 1250 

Red Arrow, США. Технологія Ensyn Два реактора з КШ 1000 

ENEL-Ensyn, Італія Два реактора з КШ 625 

Red Arrow, США. Технологія Ensyn Два реактора з КШ 125 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 100 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 40 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 10 

Ensyn Group Inc., Канада Два реактора з КШ 100 

VTT, Фінляндія. Технологія Ensyn Два реактора з КШ 20 

Pasquali-ENEL, Італія ЦКШ 25 

GRES, Греція ЦКШ 10 

Dynamotive, Канада КШ 4170 

Fortum Oy и Vapo Oy (Фінляндія) КШ 500 

Dynamotive, Канада КШ 360 

Union Fenosa та університет Сант’яго, 

Іспанія. Технологія університету 

Ватерлоо (Канада) 

КШ 200 

UNICAMP, Бразилія КШ 200 

Dynamotive-RTI, Канада КШ 80 

Університет Гамбурга, Німеччина КШ 50 

NREL, США КШ 20 

RTI, Канада КШ 15 

BFH/IWC, Німеччина КШ 6 
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Продовження таблиці 1.2 

Організація, країна Технологія 

Продуктивність 

по сухій 

сировині, кг/год 

Університет Мельбурна, Австралія КШ 5 

INETI, Португалія КШ 5 

Університет Ватерлоо, Канада КШ 3 

Астонський університет, Великобританія КШ 2 

Аграрний університет Шен’янга (Китай) КШ 1-3.5 

VTT, Фінляндія КШ 1 

BFH/IWC, Німеччина КШ <1 

NREL, США КШ <1 

RTI, Канада КШ <1 

Астонський університет, Великобританія КШ <1 

Університет Leeds, Великобританія КШ <1 

Університет Олденбурга, Німеччина КШ <1 

Технологічний університет, Малайзія КШ <1 

Університет Sassari, Італія КШ <1 

Університет Зарагоза, Іспанія КШ <1 

VTT, Фінляндія КШ <1 

BTG-Twente, Нідерланди 
Абляційний 

конусний 
250 

BTG-Twente, Нідерланди 
Абляційний 

конусний 
50 

Університет Twente, Нідерланди 
Абляційний 

конусний 
10 

NREL, США Абляційний вихровий 20 

Астонський університет, Великобританія 
Абляційний 

пластинчатий 
5 

Астонський університет, Великобританія 
Абляційний 

пластинчатий 
3 

Університет Twente, TNO, Нідерланди Циклонний 30 

Університет Twente, TNO, Нідерланди Циклонний 1 

Groupe Pyrovac, Канада Вакуумний піроліз 3500 

Університет Лаваля, CANMET (Канада) Вакуумний піроліз 2185 

Groupe Pyrovac, Канада Вакуумний піроліз 75 

Університет Лаваля, CANMET (Канада) Вакуумний піроліз 50 

Karlsruhe, Німеччина. Технологія Lurgi-

Ruhrgas 

Реактор з двома 

шнеками 
10 
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Отже, піролізні реактори можна розділити на дві великі групи залежно від 

способу нагріву системи: непрямого і прямого. Найкращі з комерційної точки зору 

результати досягнуті на установках з двома реакторами киплячого шару, які мають 

хороші можливості для збільшення масштабу. 

Окрім абляційного методу достатньо ефективною також являється технологія 

піролізу у киплячому шарі. Проте установки киплячого шару є більшими в порівнянні 

з абляційними установками тієї ж потужності. Крім того їх набагато важче 

масштабувати. Отже, абляційна технологія є найкращим вибором конструкції 

мобільної піролізної установки для виробництва піропалива з біомаси.  

Порівняння характеристик піропалива, отриманого різними технологіями 

швидкого піролізу, представлено в таблиці 1.3. Можна стверджувати, що загалом 

властивості піропалива не залежать від технології, за допомогою якої воно було 

отримане. Основні енергетичні властивості піропалива мають схожі значення,  а саме: 

нижча теплота згорання, вологість, густина, тощо.  

Таблиця 1.3 

Порівняння характеристик піропалива, отриманого різними технологіями 

швидкого піролізу [5, 22] 

Параметри 

RTP-технологія: 

діапазон (Два 

реактора з 

киплячим шаром) 

Установ- 

ка VTT 

(киплячий 

шар) 

Установка 

NREL 

(абляційний 

вихровий 

реактор) 

Вміст твердих частинок, % мас.  0,03 0,045 

Вологість, % 14-31 (22) *) 17,0 18,9 

pH 2,1-3,4 (2,5) 2,4 2,8 

Густина, кг/м3 1160-1220 (1180) 1240 1200 

Елементарний склад (суха маса) 

   С, % 

   Н, % 

   О, % 

   N, % 

   S, % 

   Зола, % 

 

55,3-63,5 (56,4) 

5,2-7,0 (6,2) 

39,43-28,98 (37,1)  

0,07-0,39 (0,2) 

0,00-0,05 (<0,01) 

0,04-0,25 (0,1) 

 

45,7 

7,0 

47,0 

<0,01 

0,02 

 

46,5 

7,2 

46,1 

0,15 

0,02 
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Продовження таблиці 1.3 

Параметри 

RTP-технологія: 

діапазон (Два 

реактора з 

киплячим шаром) 

Установ- 

ка VTT 

(киплячий 

шар) 

Установка 

NREL 

(абляційний 

вихровий 

реактор) 

   С/Н молярне відношення 

   С/О молярне відношення 

0,89-0,76 (0,76) 

1,87-2,92 (2,02) 

 

 

 

 

Вища теплота згорання (суха 

маса), МДж/кг 

22,1-24,3 (23,1)   

Вища теплота згорання (на 

момент виробництва), МДж/кг 

 

15-19 (17) 

  

Нижча теплота згорання, 

МДж/кг 

 17,2 17,4 

В’язкість (при 40С),  

сантипуаз 

35-55 (45)   

Кінематична в’язкість, 

сантистокс 

   при 25С 

   при 40С 

   при 50С 

 

 

233 

134 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

13,5 

Температура запалення, С 51-58 (55) 95 64 

Температура застигання, С -25 -19  

*) типове значення 

 

1.2. Огляд світового досвіду з дослідження та впровадження технологій 

швидкого піролізу біомаси 

 

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, R.C. Brown, G.V.C. Peacocke, J. Panagopoulos, Грачев А.М., та інші.  

Дослідження швидкого піролізу біомаси виконуються в Астонському 

університеті (Великобританія), CNRS-ENSIC (Франція), Технологічному 

університеті Граца (Австрія), університеті Банджа Лука (Боснія й Герцеговина), 

Інституті ядерних досліджень Вінча (Белград), Аграрному університеті Шен’янга 
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(Китай), університеті Неаполя (Італія), університеті Лаваля, CANMET (Канада), ряді 

університетів Іспанії [20, 21]. Основними технологіями швидкого піролізу, що 

досліджуються у світі, є абляційний піроліз, піроліз у киплячому шарі, у 

циркулюючому киплячому шарі, у двох реакторах киплячого шару, в потоці. 

Установки киплячого шару та в потоці є більшими в порівнянні з абляційними 

установками тієї ж потужності. Крім того, їх набагато важче масштабувати. 

Національна лабораторія відновлюваної енергетики США (NREL) у 1980 році 

почала розробку технології абляційного вихрового піролізу й незабаром створила 

перший реактор продуктивністю 20 кг БМ/год [21]. Друга установка NREL (30 кг 

БМ/год) була запущена в 1994 р., однак на сьогоднішній день  вона демонтована й 

працює тільки перший реактор. На установці здійснюється двоступінчастий процес 

високотемпературного швидкого піролізу: у вихровому реакторі виробляється 

піролізний газ, у другому реакторі відбувається його крекінг із утворенням газу 

середньої калорійності. Крім того, невелика установка (діаметром 10 см) з киплячим 

шаром використовується для дослідження піролізу різних видів сировини та різних 

умов протікання процесу. З 2000 р. NREL більш активно зайнялася дослідженням 

піролізу в киплячому шарі, був побудований реактор продуктивністю 20 кг БМ/год. 

Установка виробляє піролізний газ із вищою теплотою згорання (𝑄р
в) 17-19 МДж/кг. 

Сухий газ використовується як паливо в комерційному двигуні потужністю 15 кВт. 

При витраті газу 11 кг/год ККД двигуна становить 27% по вищій теплоті згорання і 

29% по нижчій теплоті згорання. 

Організація Union Fenosa і університет Сант’яго (Іспанія) спільно розробили й 

запустили в 1993 р. напівпромислову піролізну установку з киплячим шаром 

номінальною продуктивністю 200 кг/год [20]. Установка працює за технологією, 

розробленою в університеті Ватерлоо (Канада), і запускається при наявності 

конкретних замовлень на дослідження. Досягнутий вихід піропалива становить 

більше 55%. Ведуться роботи з масштабування установки до продуктивності 2-4 т/год. 

Фінські компанії Fortum Oil&Gas Oy і Vapo Oy у співробітництві розробили й 

запатентували технологію швидкого піролізу в киплячому шарі ForesteraTM для 

одержання рідкого палива з біомаси. Технологія була втілена на пілотній установці 
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продуктивністю 500 кг/год (сировина – деревина), запущеній в 2002 р. Регулювання 

робочих параметрів процесу дозволяє збільшувати або зменшувати частку рідини й 

газу в кінцевих продуктах піролізу. Максимальний вихід рідкого продукту досягає 

65%. Вироблене піропаливо (більше 12 тис. л) успішно пройшло тестове спалювання 

в котлах потужністю 0,05-1 МВт у Фінляндії й Швеції. 

Компанія BTG – Biomass Technology Group B.V. (Нідерланди) займається 

розробкою й дослідженням технології швидкого піролізу біомаси в абляційному 

конусному реакторі [30]. Разом з Royal Schelde і KARA (Нідерланди) був створений 

реактор продуктивністю 50 кг сировини/год і переданий в Аграрний університет 

Шен’янга (Китай), де протягом двох років виконувалися спільні дослідження. Після 

цього BTG побудувала ще дві пілотні установки – продуктивністю 50 і 250 кг 

сировини за годину. 

В 2003 р. університет Twente разом з інститутом TNO (Нідерланди) розробили 

реактор нового типу для швидкого піролізу біомаси – реактор PyRos [21, 35]. Реактор 

являє собою абляційний піролізер циклонного типу з вбудованим обертовим 

сепаратором, що використовується для високотемпературного очищення 

газоподібних продуктів від твердих частинок. Розроблена технологія дозволяє 

отримувати піропаливо високої якості. Технологія була відпрацьована на 

лабораторній установці (1 кг БМ/год), після цього була побудована пілотна установка 

(30 кг БМ/год) із двома реакторами – циклонний піролізер і камера згорання з 

киплячим шаром для нагрівання інертного матеріалу. 

Організація VTT (Фінляндія) протягом уже більше 20 років займається 

фундаментальними й прикладними дослідженнями технології швидкого піролізу. 

Основні роботи виконуються на установці продуктивністю 20 кг БМ/год, що 

складається із двох реакторів з киплячим шаром (технологія канадської компанії 

Ensyn Group Inc.). Крім того, є дві лабораторні установки з киплячим шаром (1 кг/год 

і 0,1 кг/год). В 2003 р. VTT провела серію експериментів на установці (20 кг БМ/год) 

по одержанню піропалива з деревних відходів і аналізу його якості з точки зору 

використання в котлах. Як сировина використовувалась деревина сосни, свіжі й 

«старі» лісові відходи. Найбільший вихід піропалива (64%) досягнуто при піролізі 
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деревини сосни. За час експериментів було вироблено близько 1000 кг піролізної 

рідини [22]. 

Максимальний вихід піропалива, який досягнуто в промислових установках, 

становить 74% від маси сухої сировини. Типове рідке паливо швидкого піролізу має 

вищу теплоту згорання 23 МДж/кг, в’язкість – 2,8∙10-3 м2/с при температурі 60С, 

щільність – 1300 кг/м3. Рідке паливо швидкого піролізу успішно використовується як 

в котлах (Neste Oy, Фінляндія), так і в дизелях (Wartsila Diesel Oy, Фінляндія) та 

газових турбінах (Orenda, Канада) [21]. 

Наразі вже є багато прикладів успішного комерційного використання 

технологій швидкого піролізу біомаси. Компанія Dynamotive Energy Systems (Канада) 

в 1997 р. запустила пілотну установку з киплячим шаром продуктивністю 20 кг 

сировини/год за технологією BioThermTM, розробленою Resource Transforms 

International (Канада) [29]. На установці відпрацьовувався процес швидкого піролізу 

з метою наступного створення демонстраційної установки. В 1998 р. установка була 

модернізована й введена в експлуатацію із продуктивністю 80 кг сировини/год. 

Піропаливо, одержуване на установці, продається для використання в стаціонарних 

дизельних двигунах і газових турбінах у Європі й Північній Америці. В 2000 р. 

Dynamotive придбала в RTI ексклюзивний патент на BioThermTM і в наступні роки 

побудувала ряд промислових установок з нарощуванням їхньої потужності. В 2001 р. 

була запущена установка продуктивністю 15 т БМ/день. На основі узагальнення 

результатів дослідження її роботи була розроблена конструкція установки більшої 

потужності для одержання піролізних масел і виробництва електроенергії. 

Когенераційна установка потужністю 2,5 МВте, розрахована на переробку 100 т 

деревних відходів на день, перебуває в стадії введення в експлуатацію. Вихід 

піропалива складе 70 т/день, вуглистої речовини – 18 т/день, неконденсованих газів – 

10 т/день. Це перша у світі когенераційна установка, що використовує піропаливо для 

виробництва електроенергії. Модульна станція продуктивністю 200 т/день перебуває 

на етапі розробки. Вона буде виробляти 140 т піропалива й 40 т вуглистої речовини в 

день. 
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Компанія Ensyn Group Inc. (Канада) з 1989 р. управляє комерційними 

піролізними установки, що працюють по її патентованій технології RTРTM (Rapid 

Thermal Processing). Концепція цієї технології швидкого піролізу (два реактори 

киплячого шару) народилася ще в 1979 р., за шість років розвилася до технічного 

втілення й незабаром після цього досягла комерційного рівня. На початок 1996 р. були 

введені в експлуатацію вже 4 комерційні RTР-установки. До 1996 р. Ensyn займалася, 

в основному, нарощуванням потужності установок і поліпшенням якості 

вироблюваних піролізних масел і вуглистої речовини. Після введення в експлуатацію 

в 1996 р. установки продуктивністю 40 т/день (по сухій сировині) компанія 

зосередила увагу на розширенні асортиментів комерційних продуктів, які можуть 

бути отримані за технологією RTРTM, і просуванні цих продуктів на промислових 

ринках [29]. В 2002 р. була запущена найбільша на той момент RTР-установка 

продуктивністю 45 т/день (по сухій сировині). Зараз Ensyn Group Inc. є одним з лідерів 

в області технологій піролізу промислового рівня й виробляє на своїх установках 

близько 19 млн. л піролізних масел у рік. Піропаливо використовується як котельне 

паливо для виробництва теплоти і електроенергії, а також для виробництва широкого 

спектра хімічних продуктів. Більше десяти великих комерційних установок, що 

працюють по RTРTM технології, експлуатуються різними компаніями Європи, США 

й Канади. Продуктивність найбільшої з них становить зараз 150 т/день (по сухій 

сировині). Ensyn продовжує також науково-дослідну діяльність у своєму 

дослідницькому центрі біля Оттави, де працюють лабораторна, пілотна й комерційна 

RTР-установки [22-25]. 

Компанія ENEL Produzione (Італія) володіє найбільшою в Європі установкою 

швидкого піролізу номінальною продуктивністю 625 кг БМ/год, або 400 кг 

піропалива/год (3,3 МВтт). Установка, запущена в 1998 р., працює за технологією 

RTРTM компанії Ensyn і виробляє піропаливо при наявності замовлень від фірм, що 

відпрацьовують технології одержання з нього електроенергії [29]. 

Компанія Groupe Pyrovac (Канада) володіє комерційною технологією 

PyrocyclingTM – вакуумний піроліз у реакторі з горизонтальним шаром, що рухається. 

Технологія була розроблена в університеті Лаваля, потім її автор заснував компанію 
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Pyrovac для комерціалізації технології. PyrocyclingTM призначена для одержання 

піропалива, вуглистої речовини й ряду коштовних хімічних продуктів із БМ і будь-

яких відходів, що мають органічну складову. Перша демонстраційна установка (75 кг 

сировини/год) була створена в 1998 році у провінції Квебек. Потім компанія 

побудувала промислову установку продуктивністю 3,5 т сировини/год. При 

переробці кори вологістю 15% вихід піролізних масел становить 30%, вуглистої 

речовини – 29%, газу – 10%, води – 31% [21]. 

Протягом майже 15 років Європейська комісія та Міжнародне енергетичне 

агентство (IEA) фінансують роботу так званої Піролізної Мережі – Pyrolysis Network 

(PyNe), що поєднує дослідників процесу швидкого піролізу в різних країнах. Зараз в 

PyNe входять 15 європейських країн і США. PyNe дозволяє її членам обмінюватися 

досвідом і бути в курсі останніх досягнень в області розвитку технологій швидкого 

піролізу [26]. 

Порівняльні характеристики різних технологій швидкого піролізу представлені 

в табл. 1.4. Абляційний піроліз за більшості характеристик переважає інші технології, 

а саме: здатний переробляти великі розміри сировини, має малу потребу в інертному 

газі та високу продуктивність реактору, що приводить до легкої масштабованості 

даних установок. 

Закордонними вченими проведено порівняння двох процесів [27]: 

  нагрів великої частинки біомаси шляхом конвективного чи радіаційного 

теплообміну (звичайна ситуація); 

  нагрів великої частинки біомаси теплопередачою (абляційний піроліз). 

В першому випадку видалення рідких продуктів реакції (випаровування, 

формування аерозолів, утворення вторинних реакцій в залежності від тиску в 

реакторі) не відбувається миттєво і залежить від змінного опору масопереносу. В 

результаті, ізоляційний шар смоли на поверхні зразка може зрости, що приведе до 

зменшення щільності доступного теплового потоку  всередині зони реакції. В 

другому випадку, первинні рідкі продукти (з низькою концентрацією смоли) дуже 

ефективно видаляються механічними засобами. В цьому стабільному стані, наявна 

щільність теплового потоку залишається незмінною (реакційна зона залишається біля
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Таблиця 1.4 

Порівняння сучасних технологій піролізу біомаси [29, 30] 

Модифікація 

швидкого 

піролізу 

Статус  

технології 

Максимальний 

вихід 

піропалива  

Складність 

конструкції 

Розмір 

сировини 

Необхідність в 

інертному газі 

Розмір 

установок 

Масшта-

бовність 

В потоці Демонстраційний  Велика Малий Велика Великий Складна 

В реакторі з   

киплячим шаром 

Комерційний 

Демонстраційний 
75% Середня Малий Велика Середній Легко 

В реакторі з   

циркулюючим  

киплячим шаром 

Комерційний 75% Велика Середній Велика Великий Легко 

В реакторі з 

конусом, що 

обертається 

Комерційний, 

Демонстраційний 
65% Велика Малий Мала Малий Складна 

Вакуумний Демонстраційний 60% Велика Великий Мала Малий Складна 

Вихровий Лабораторний 60% Велика Середній Велика Великий Середня 

Абляційний 

Лабораторний, 

дослідно-

промисловий 

75% Велика Великий Мала Малий Легко 
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поверхні). Два типи експериментів у відповідності до цих ситуацій були проведені 

іноземними вченими при однаковій щільності теплового потоку [28]. В першому 

випадку на зразок було здійснено вплив радіаційного теплообміну, в другому випадку 

зразок притискався до розігрітої рухомої поверхні. На основі аналізу результатів 

можна зазначити, що вихід смоляних парів значно вищий у другому випадку, при 

цьому частинка вуглистої речовини дуже низька. Грубі розрахунки показують, що 

шар, де відбувається реакція, в першому випадку значно ширший (декілька сотень 

µм), ніж у другому випадку (декілька десятків µм), і він характеризується відповідно 

більшим часом існування первинних продуктів, які можуть продовжувати реагувати. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у випадку абляційного піролізу продукти 

мають менші шанси зазнати впливу вторинних реакцій, ніж в першому випадку та, 

відповідно, процес характеризується вищим виходом смоляних парів. 

Незважаючи на досить велику роботу, проведену у напрямку дослідження, 

розвитку і впровадження технологій швидкого 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 [31]. 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. Було встановлено, що час перебування паро- 

і газоподібних продуктів має бути менше кількох секунд, а швидкість нагріву – 

більше 1000 К/с для забезпечення високого виходу рідкого палива (до 70% від обсягу 

всіх продуктів). Деякі технічні рішення відомі для деревини; для інших видів біомаси 

найбільш оптимальна конструкція піролізного реактора ще не визначена. 

 

1.3. Характеристика технології абляційного піролізу 

 

Абляційний піроліз є одним з видів швидкого піролізу і зараз широко 

досліджується для одержання високого виходу рідких продуктів. Цей вид піролізу 

має потенціал для створення реактора з високою питомою продуктивністю, 
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зменшеними розмірами, зниженими витратами й поліпшеною можливістю керування 

процесом. Теплопередача відбувається у процесі прямого контакту твердих частинок 

БМ із нагрітої поверхнею реактора. Тепло передається поперек тонкої плівки 

піролізної рідини. Абляційний піроліз у порівнянні з іншими видами швидкого 

піролізу має дві додаткові особливості: висока швидкість руху частинок БМ відносно 

нагрітої поверхні реактора (більше 1 м/с) і високий тиск, прикладений до частинок 

(більше 5105 Н/м2), що приводить до значних швидкостей абляції (більше 1 мм/с) [31]. 

На сьогоднішній день відомі чотири типи абляційних реакторів: пластинчатий, 

конусний, вихровий та шнековий [32]. В першому основним елементом є обертові 

лопатки, що притискають біомасу до гарячої поверхні (рис.1.2); в другому – 

конструкція з двох конусів – нерухомого та обертового; у вихровому реакторі 

частинки біомаси під дією відцентрової сили з великою швидкістю вдаряються об 

гарячу стінку. Четвертий новий тип реактору – з одним конічним шнеком – 

розроблений в Інституті технічної теплофізики НАН України.  

При абляційному піролізі 

теплопередача відбувається у процесі 

прямого контакту твердих частинок 

біомаси із нагрітою поверхнею 

реактора (рис. 1.2). Тепло передається 

через тонку плівку рідкого продукту. 

При конструюванні реактору 

абляційного піролізу та розробці 

технологічної схеми установки 

необхідно, по-перше, забезпечити 

режимні параметри протікання процесу як такого і, по-друге, створити умови для 

високого виходу рідкого продукту. 

Відомо, що швидкість піролізної реакції є функцією від двох процесів, що 

протікають усередині деревної частинки: швидкості теплопередачі й швидкості 

хімічного розкладання [33]. Залежно від порівняльної швидкості цих двох процесів 

спостерігають два крайніх випадки: 

 

Рис. 1.2.  Схема абляції частинки біомаси 

у реакторі: 
1 – вихід парогазової суміші; 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 
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1. Якщо швидкість теплопередачі дуже висока, то загальна швидкість реакції 

обмежена хімією, це так званий хімічний режим, в якому звичайні кінетичні 

параметри можуть бути безпосередньо виміряні стандартними методами. 

2. Якщо хімічні процеси дуже швидкі, то загальна швидкість процесу обмежена 

швидкістю теплопередачі, це – абляційний режим. Такий режим характеризується 

дуже високим температурним градієнтом на поверхні деревини, а відтак і тонким 

шаром, в якому відбувається реакція. При цих умовах швидкість розкладання 

залежить від теплопередачі через тверде тіло і, отже, прямі визначення кінетичних 

параметрів звичайними методами трохи недоречні. 

 

Рис. 1.3. Схема абляційного піролізу біомаси 

1 – електромотор; 2 – навантаження на деревний стрижень; 3 – деревний стрижень; 

4 – диск, що обертається; 5 – нагрів диску газовими пальниками. 

 

За пропозицією авторів [33, 34] абляційний режим швидкого піролізу можна 

охарактеризувати трьома параметрами: 

- швидкістю, з якою реагуючий шар рухається у напрямку до холодної 

серцевини деревини, яка ще не прореагувала (швидкість абляції V); 
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- еквівалентною товщиною реагуючого шару (е); 

- температурою «плавлення» деревини. 

Прямі вимірювання параметрів швидкого піролізу в абляційному режимі були 

здійснені авторами [33] на експериментальній установці (рис.1.3), яка складається з 

нержавіючого диску діаметром 7,5 (см), що обертається при постійній швидкості (до 

3 м/с) і нагрівається до різних температур чотирма газовими пальниками. Значення 

температур вимірювались термопарою, розміщеною на поверхні диску. Температура 

робочої поверхні диску в експериментах змінювалась в діапазоні 750…1200 К. Тиск, 

з яким біомаса притискалась до диску, змінювався від 0,15 МПа до 3 МПа. Букові 

стрижні, вирізані вздовж волокон, притискались вертикально до гарячої поверхні з 

відомим і змінним тиском. Експерименти були проведені для букових стрижнів 

діаметром 2, 3, 4, 6 і 10 (мм). Для запобігання займання продуктів реакції процес 

проводився в інертній атмосфері за рахунок подачі на поверхню диска струменя 

аргону. 

 

Рис. 1.4. Графік зміни товщини шару абляції в залежності від швидкості абляції, 

визначеної різними методами [33] 

 

Результати дослідження показали, що реакція абляційного піролізу 

відбувається в дуже тонкому шарі матеріалу е (кілька мікрометрів) при постійній 

швидкості абляції V, що становить близько кількох міліметрів в секунду 

(максимальне значення, зафіксоване в дослідах – 30 мм/с). З ростом швидкості абляції 

товщина шару зменшується, при цьому добуток V·е залишається постійною 
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величиною, рівною близько 0,8·10-7 м2/с. При швидкості обертання диску нижче 

1,5 м/с швидкість абляції значно більша для деревних стрижнів малого діаметру 

(2…4 мм). При швидкості диску вище 1,5 м/с ця різниця різко зменшується і нею 

можна знехтувати. 

Абляційний пластинчатий реактор 

Конструкція абляційного пластинчатого реактора (рис. 1.5) була розроблена в 

Астонському університеті (Великобританія) [23, 35, 36]. Абляційний ефект 

досягається за допомогою чотирьох асиметрично розташованих лопаток, що 

обертаються зі швидкістю до 200 об/хв. Лопатки притискають частинки біомаси до 

плоскої металевої поверхні, нагрітої до температури 600 С. Використання обертових 

лопаток є ефективним способом швидкої абляції крупних частинок. Принципову 

схему абляції частинки біомаси в реакторі показано на рис. 1.2. 

Абляційний пластинчастий реактор працює з частинками біомаси розміром 

близько 6 мм. Найбільший вихід рідкого продукту становить 66,1% при нагріванні 

робочої поверхні реактора до температури 602 С (табл. 1.5) [5]. Особливістю 

отриманого піропалива є те, що воно досить стабільне і може зберігатися більше 2 

років без помітних змін якості. 

 

Рис. 1.5. Принципова схема абляційного пластинчатого реактора, розробленого в 

Астонському університеті [5] 

1 – герметичний бункер для завантажування, 2 – шнековий живильник,  

3 – подача деревної тріски в реактор, 4 – лопатки зі змінним кутом нахилу, що 

обертаються, 5 – гільзові нагрівачі, 6 – подача азоту в реактор, 7 – вихід газо- та 

пароподібних продуктів, 8 – ємність для збору деревного вугілля, 9 – циклон 
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Абляційний конусний реактор 

Прототип абляційного конусного реактора швидкого піролізу був розроблений 

в 1989-1994 рр. в університеті Twente (Нідерланди) [23, 37]. Потім патент на 

технологію був придбаний BTG Biomass Technology Group BV (Нідерланди), яка з 

того часу займається її подальшим розвитком і впровадженням. 

Таблиця 1.5 

Результати дослідження піролізу деревини в абляційному пластинчатому 

реакторі [5] 

Параметри 
Досліди 

CR07 CR11 CR06 CR10 

Температура робочої поверхні реактора, С 550 550 600 602 

Температура газів/парів, С 389 294 415 368 

Вміст води в деревині, % (по сухій масі) 2,44 1,86 9,25 1,99 

Час перебування частинок біомаси в реакторі, с 2,83 1,97 6,92 1,71 

Вихід деревного вугілля, % 14,3 13,8 14,8 15,7 

Вихід рідкого продукту, % 58,1 55,7 51,8 66,1 

Вихід води, % 22,7 18,3 28,2 11,5 

Вихід газоподібних продуктів (без азоту), % 9,0 8,2 10,4 6,2 

 

Абляційний реактор (рис. 1.6) складається з обертового конуса 5, всередині 

якого розташований нерухомий конус 2. Процес швидкого піролізу відбувається у 

вільному просторі між конусами. Нижня частина конуса занурена в киплячий шар 8, 

сформований частинками піску і потоком азоту. На відміну від прототипу даного 

реактора, в нижній частині конуса є ряд великих отворів 6. Під дією розрідження, що 

виникає при обертанні конуса, частинки піску всмоктуються в конус через ці отвори. 

Біомаса в реактор подається через трубку 1, що охолоджується водою. У реакторі 

відбувається тісний контакт частинок біомаси та гарячого піску. Більш детальний 

опис реактора та принципу його роботи наведено в роботі [7]. 

Найбільшою установкою з обертовим конусом є зараз пілотна установка BTG 

продуктивністю по сировині 250 кг/год [28]. Швидкість обертання конуса складає 

300 об/хв. Після 1000 годин роботи установки не виявлено ніяких слідів стирання 

поверхні конуса частинками біомаси та піску. Внаслідок короткого періоду існування 
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продуктів піролізу в пароподібної фазі, втрата піропалива через реакції крекінгу 

становить всього 10% мас., і кінцевий вихід рідкого продукту досягає 75% мас. При 

цьому вихід піролізних газів становить 10% і вуглистої речовини – 15%. Установка 

працює на сировині з розміром частинок <6 мм і вологістю <10% мас. 

 

Рис. 1.6. Схема абляційного конусного реактора [5, 37] 

1 – трубка для завантаження біомаси, 2 – нерухомий конус, 3 – циклон,  

4 – трубка для повернення піску в киплячий шар конуса, 5 – конус, що обертається,  

6 – отвори, 7 – підведення газу для повернення піску в киплячий шар конуса,  

8 – киплячий шар конуса, 9 – канал для підведення повітря в камеру згорання,  

10 – канал для підведення азоту в киплячий шар конуса, 11 – отвори, 12 – киплячий 

шар камери згорання, 13 – канал для виходу продуктів згорання, 14 – канал для 

виходу парів піролізу 

 

Досліджено піроліз різних типів деревної біомаси, жому цукрової тростини, 

лушпиння рису, соломи, подрібнених автомобільних шин, сухого осаду стічних вод, 

лушпиння оливок та інших видів сировини. Вироблено більше 50 т піропалива. 

Подальше масштабування установки з обертовим конусом можливо за рахунок 

збільшення діаметру конуса або розташування кількох конусів на одній осі, що 

вимагає більш низьких капітальних витрат. Таким чином потужність установки може 

бути збільшена до 2-100 т/год [37]. 
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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 

продуктів піролізу в паровій фазі, вторинний крекінг первинних продуктів, очистка 

рідкого продукту від частинок вуглистої речовини, уловлювання та збір піропалива.  

Більшість з цих проблем пропонується вирішити шляхом застосування 

технології швидкого піролізу, реалізованої в абляційному реакторі шнекового типу, 

яка дозволяє забезпечити: дуже високу швидкість нагрівання частинок сировини і 

швидке охолодження проміжних продуктів; теплообмін між частинками біомаси та 

розігрітої поверхні реактора; великий тиск, з яким частинки біомаси притискаються 

до розігрітої поверхні; просте і надійне видалення продуктів процесу піролізу з зони 

реакції. 

Визначено, що в подальших дослідженнях буде аналізуватись процес 

низькотемпературного швидкого абляційного піролізу в реакторі шнекового типу з 

максимальним виходом рідкого піропалива. Вважаємо, що в порівнянні з існуючими 

реакторами, запропонований шнековий реактор буде більш ефективним по швидкості 

абляції завдяки поєднанню трьох важливих факторів, обумовлених конструкцією 

реактора: канал для руху біомаси, що звужується (між шнеком та корпусом реактора), 

руху біомаси вздовж реактора завдяки обертанню шнека, можливості простого 

регулювання температури процесу. Всі ці фактори сприяють високому абляційному 

ефекту частинок біомаси. Крім цього реактор з конічним шнеком має всі переваги, 

що властиві абляційним технологіям: велику потужність, невеликі розміри, низьку 

вартість, покращений контроль і регулювання процесу піролізу. 

На основі виконаного аналізу стану розвитку піролізних технологій в світі 

сформульована мета даного дослідження, яка полягає в розробленні основних 

науково-технічних положень нової технології швидкого піролізу біомаси в 

абляційному реакторі шнекового типу (АРШТ), для досягнення якої потрібно 

виконати наступні завдання: на основі розроблених положень створити лабораторну 
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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, виконати дослідження з 

визначення умов, за яких забезпечується максимальний вихід рідкого піропалива; 

виконати техніко-економічне обґрунтування отримання рідкого піропалива в АРШТ 

для умов України та розробити рекомендації щодо подальшого розвитку технології 

та її комерціалізації. 

Висновки до розділу 1  

 

1. В першому розділі наведено огляд сучасних технологій та тенденцій 

розвитку виробництва піропалива в світі, огляд діючих піролізних установок. 

Розглянуто сучасні наукові положення про механізми отримання рідкого піропалива 

з біомаси шляхом швидкого піролізу. 

2. Визначено, що технологія швидкого абляційного піролізу в реакторі 

шнекового типу задовольняє всім необхідним вимогам щодо забезпечення процесу 

швидкого піролізу, а саме: температура в зоні реакції, час перебування частинок 

біомаси в зоні реакції, щільність теплового потоку, розмір частинок біомаси.  

3. Сформульовано мету і завдання даного дослідження, які полягають в 

тому, що основною особливістю швидкого абляційного піролізу в порівнянні із 

традиційним, або повільним, є дуже висока швидкість нагрівання частинок сировини 

і швидке охолодження проміжних продуктів. 
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РОЗДІЛ 2 

 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІРОЛІЗУ БІОМАСИ В АРШТ 

 

Як вже було зазначено, метою даної роботи є розроблення основних науково-

технічних положень нової прогресивної технології швидкого піролізу біомаси в 

абляційному реакторі шнекового типу (АРШТ). Деревина з відходів лісозаготівлі та 

сільськогосподарські залишки (солома злакових культур, кукурудзи) є найбільш 

перспективними видами сировини, що мають значний потенціал для використання в 

якості палива в Україні.  

Основні завдання, які необхідно вирішити в процесі відпрацювання і 

дослідження технології швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового 

типу, можна розділити на три групи: 

- забезпечення  надійної працездатності установки; 

- отримання нових палив та визначення їх енергетичних характеристик; 

- визначення залежностей виходу рідкого піропалива від вхідних 

параметрів установки. 

Основними вузлами установки є система подачі сировини, реактор, 

осаджувальна камера, скрубер [38]. Для забезпечення їх працездатності необхідні 

додаткові пристрої: приводи, нагрівачі, насоси, ємності, та інші елементи їх 

обслуговування. Схема енергетичних потоків в основних вузлах піролізної установки 

показана на рис.2.1.  

Слід зазначити, що реакції піролізу біомаси є ендотермічними, тобто проходять 

з поглинанням енергії. Саме тому на вхід реактора, окрім енергії, що міститься в 

сировині (Q1), також поступає енергія, затрачена на її нагрів електричним нагрівачами 

(Ен_р). Окрім того, енергія витрачається на подачу сировини до реактору та обертання 

шнеку реактора (Eп_р) для забезпечення його функціонування. На виході з реактору 

отримуємо енергію, що міститься в гарячих продуктах піролізу (Q’п + Q’вр + Q’пг) та 

теплові втрати реактору (Qв_р).  
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Рис.2.1. Схема енергетичних потоків піролізної установки 

Q1 – енергія в сировині, Eн_р, Eн_ок – електрична енергія, затрачена на нагрів відповідно 

реактора та осаджувальної камери; Eп_р – енергія, затрачена на приводи реактору та 

системи живлення сировиною; Eп_с – енергія, затрачена на привід насосу; Q’п, Q’’п, 

Q’’’п – енергія в піропаливі відповідно після реактора, осаджувальної камери та 

скрубера; Q’вр, Q’’вр – енергія в вуглистій речовині відповідно після реактору та 

осаджувальної камери; Q’пг, Q’’пг,  Q’’’пг – енергія в піролізному газі відповідно після 

реактора, осаджувальної камери та скрубера; Qв_р, Qв_ок, Qв_с – теплові втрати 

відповідно реактору, осаджувальної  камери та скрубера.  

 

Для запобігання конденсації парів піропалива в осаджувальній камері в даний 

елемент установки також потрібно подавати додаткову теплову енергію, що 

компенсує теплові втрати. Отже, на вхід осаджувальної камери поступає енергія, що 

міститься в продуктах піролізу (Q’п + Q’вр + Q’пг), які розігріті до ~500 °С, та 

електрична енергія, затрачена на підігрів осаджувальної камери (Ен_ок). Частина 

теплової енергії, що міститься в продуктах піролізу після реактора, витрачається на 

розігрів осаджувальної камери. На виході з даного вузла установки отримуємо 

енергію в продуктах піролізу з дещо меншим потенціалом (Q’’п + Q’’вр + Q’’пг) та 

теплові втрати осаджувальної камери (Qв_ок). 

Для забезпечення конденсації піролізних парів в скрубері потрібно 

організувати в даному вузлі циркуляцію робочого тіла (піропалива чи дизеля). З цією 

метою на привід насоса тратиться певна кількість енергії (Eп_с). До того ж, на вхід 

скрубера поступає енергія, що міститься в парах піропалива (Q’’п) та піролізному газі 
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(Q’’пг). На виході зі скрубера отримуємо енергію, що міститься в сконденсованому 

піропаливі (Q’’’п) та піролізному газі (Q’’’пг), а також теплові втрати скрубера (Qв_с).  

Всі зазначені вище потоки енергії виміряти окремо практично неможливо. Тому 

було прийнято розглядати енергетичний баланс процесу піролізу в наступному 

вигляді: вихідні продукти піролізу – рідке піропаливо, вуглиста речовина та 

піролізний газ, охолоджені до температури навколишнього середовища, включають 

сумарну енергію вхідної сировини та частину Ен_р і Eп_р, що перейшла до них в процесі 

ендотермічних реакцій піролізу. Залишок потоків Ен_р і Eп_р, а також енергія Ен_ок та 

Eп_с скидаються в навколишнє середовище, тобто складають суму Qв_р, Qв_ок, Qв_с та 

теплоти охолодження продуктів піролізу від температури, з якою вони покидають 

осаджувальну камеру та скрубер, до температури навколишнього середовища. Для 

цього в процесі експериментів необхідно визначити Q1, Qп, Qвр, Qпг та суму всієї 

витраченої електричної енергії EΣ = Ен_р + Eп_р + Ен_ок + Eп_с.  

Різниця ΔЕ = (Qп + Qвр + Qпг) – Q1  визначає частину додаткової енергії, 

придбаної паливом в процесі піролізу, а різниця QвΣ = EΣ – ΔЕ величину теплоти, 

скинутої установкою в навколишнє середовище. 

Для реалізації вимірювання та контролю необхідних параметрів була 

розроблена схема вимірювання та контролю параметрів установки (рис.2.2). 

Основними параметрами, що контролювались, є температура реактора та 

осаджувальної камери, а також швидкість обертання шнека реактора, від якої 

залежить час перебування частинки біомаси в зоні реакції.  

 

Рис. 2.2. Схема вимірювання та контролю основних параметрів установки 



 57 

Контроль температури реактора здійснювався за рахунок трьох термопар 

хромель-алюмель, які розташовані рівномірно по довжині реактору та зачеканені в 

його корпус на глибину 5 мм. Контроль температури осаджувальної камери 

здійснювався також за допомогою термопар ХА (хромель-алюмель), які зачеканені до 

бокових стінок даного вузла. Сигнали з термопар подавались на восьмиканальний 

незалежний блок ТРМ для індикації та запису основних технологічних температур на 

персональному комп’ютері. Регулювання та контроль швидкості обертання шнеку 

реактора здійснювались за рахунок перетворювача частоти. Детальніше процес 

замірювання та відбору проб наведений в розділах 2.1-2.3. В табл. 2.1 наведено 

перелік обладнання для визначення параметрів піролізу. 

 

Таблиця 2.1 

Обладнання для визначення основних параметрів піролізу 

Параметр Обладнання 

Температура 

Термопари типу ХА. 

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

–50…1250 °С. Гранична відносна похибка комплекту термопар і 

приладу ±2%. 

Маса Ваги електронні цифрові SF-400 А. Діапазон 0…7 кг, дискретність ±1 г.  

Склад газу Хроматограф Agilent 6890 N (США). 

Об’єм газу Газовий лічильник Октава G-1,6. Відносна похибка вимірювання 3%. 

Теплота 

згорання 

Ваги ВЛР-20. Діапазон 0…20 г, дискретність ±0,015 мг. 

Калориметр КТС-4, до складу якого входить калориметрична бомба 

БКУ-2. Відносна похибка вимірювання 0,1%. 

Вміст 

вологи 

Шафа сушильна СНОЛ 58/350, tmax=350 °C. 

Ваги електронні цифрові ACCULAB ALC-150-3-U. Діапазон 

вимірювання 0,02-150 г; дискретність ±0,002 г. 

Насипна 

щільність 

Ваги електронні цифрові ACCULAB ALC-150-3-U. Діапазон 

вимірювання 0,02-150 г; дискретність ±0,002 г. 
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Продовження таблиці 2.1 

Параметр Обладнання 

Витрати 

електричної 

енергії 

Ватметр PZEM-061 змінного струму 100А 80-260В. Похибка 

вимірювання ± 1%. 

 

2.1. Опис експериментальної установки 

 

Загальний вид експериментальної піролізної установки представлено на 

рис. 2.3. 

Принципову схему 

експериментальної установки по 

дослідженню процесу піролізу 

біомаси в АРШТ представлено на 

рис. 2.4, а її основні технічні 

характеристики наведено в табл. 2.2. 

Основними вузлами 

експериментальної установки 

(рис. 2.4) є система подачі сировини 1, 

що включає бункер 1.1, клинопасову 

передачу 1.2, двигун-редуктор 1.3 та 

інше; реакторний блок 2, що включає 

абляційний реактор шнекового типу 

2.1, клинопасову передачу 2.2, двигун-

редуктор 2.3 та інше; систему 

парогазоочистки та утилізації піролізних газів 3, що включає осаджувальну камеру 

3.1 для очищення парогазоподібних продуктів піролізу від твердих частинок, скрубер 

3.2 для конденсації рідкого піропалива, бак 3.3 для збору піропалива, пальник 3.14 

для утилізації піролізних газів та інше; блок контролю та вимірювання 4, що включає 

частотні перетворювачі FC1-FC2, термопари Т1-Т3 та інше [39]. 

 
Рис. 2.3. Лабораторна установка 
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Рис. 2.4. Технологічна схема лабораторної установки продуктивністю 5 кг/год: 

1 – система подачі сировини: 1.1 – бункер; 1.2 – клинорпасова передача, 1.3 – 

двигун-редуктор, 1.4 – газовий редуктор, 1.5 – регулятор витрати газу, 1.6, 1.7 – крани; 

1.8, 1.9 – 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 – 

3.9 – вентилі запірні, 3.10 – кільця Рашига; 3.11 – форсунка; 3.12 – лічильник витрат 

піролізного газу, 3.13 – газгольдер, 3.14 – пальник; 

4 – блок контролю та вимірювання. 

 

Живлення двигуна 1.3 здійснюється струмом частотою від 10 до 57,5 Гц за 

допомогою силового перетворювача частоти FC1, встановленого в щиті управління. 

Для запобігання потрапляння кисню в реактор, установка оснащена системою 

подачі інертного газу – азоту. Подача азоту здійснюється з балону об’ємом 40 л, в 

якому газ знаходиться під тиском 20 МПа. Для зниження тиску газу до 1,25 МПа та 

автоматичного підтримання сталим заданого робочого тиску на балон встановлений 

редуктор 1.4 типу БКО-50ДМ. Для регулювання та підтримання сталою заданої 

витрати азоту після редуктора встановлений регулятор витрати газу 1.5 типу У-30/АР-

40П. Балон з азотом приєднано до нижнього патрубку 1.6 бункера. Азотом 
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продувається як бункер, так і тракт від системи подачі до скрубера. Після заповнення 

системи азотом ведеться підтримка рівня витрат газу протягом всього експерименту. 

Повітря, яке витісняється азотом з бункеру, виходить через верхній патрубок 1.7 та 

гнучкий шланг у навколишнє середовище в той час як повітря з тракту виходить в 

навколишнє середовище через пальник 3.14. 

Таблиця 2.2 

Технічні характеристики лабораторної установки швидкого піролізу [40] 

Параметр 
Одиниця 

вимірювання 
Показник 

Поверхня нагріву абляційного реактора м2 0,067 

Поверхня нагріву осаджувальної камери м2 0,217 

Тип живильника твердого палива   шнековий 

Частота обертання шнека хв-1 840 

Температура нагріву поверхні реактора °С 450…650 

Частота обертання двигуна реактора хв-1 3000 

Живлення асинхронного двигуна реактора В 220, 3 ф 

Витрата палива кг/год 5 

Вологість палива % 4 

Температура нагріву поверхні осаджувальної 

камери 

С до 400 

Розрахункова температура газу на виході зі 

скрубера 

°С 97 

Об’єм бункеру живлення  м3 0,0262 

Об’єм осаджувальної камери м3 0,06 

Об’єм накопичувального баку  м3 0,014 

Витрата 

дизельного 

пального 

Початкове заповнення 

системи 

м3 0,01 

При експлуатації стенда, не 

більше 

м3/год 0,005 

Температура охолоджувальної рідини °С 25 

Швидкість циркуляції охолоджувальної 

рідини в системі конденсації 

м3/год 0,25 

Електричне живлення установки, 3 ф В 220 
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Абляційний реактор 2.1 складається з корпусу реактора та шнека. В області 

завантаження вздовж осі внутрішня поверхня корпусу реактора має ребра. Це 

дозволяє біомасі пересуватися в повздовжньому напрямку, а не обертатися разом зі 

шнеком. В зоні виходу з робочої ділянки внутрішня поверхня корпусу реактора є 

гладкою. Діаметр шнека реактора становить 25 мм, а частота обертання 200-

840 об/хв., що забезпечує колову швидкість до 1,1 м/сек, а швидкість поздовжнього 

переміщення – до 1,2 м/сек. Шнек реактора виконано однозаходним, причому висота 

профілю на вході становить 0,2 діаметра шнека, а на виході висота профілю складає 

3 мм. Шнек реактора відшліфований. 

На зовнішній поверхні реактора кріпиться електричний нагрівач потужністю 

3 кВт, що виконаний у вигляді намотки ніхромового дроту на кварцеву трубку. 

Управління нагрівачем реактора здійснюється за сигналом термопари, що зачеканені 

в корпус реактора, та мікропроцесорним регулятором температури TRM1, 

встановленим в щиті управління. Максимальна розрахункова температура реактора 

може досягати 650°С. Для зменшення втрат тепла в навколишнє середовище корпус 

нагрівача реактора теплоізольований скловатою та покритий термостійкою 

кремнеземною тканиною. Шнек реактора приводиться в дію за допомогою 

електродвигуна змінного струму 2.3. Живлення електродвигуна 2.3 здійснюється 

струмом частотою від 10 до 57,5 Гц за допомогою силового перетворювача частоти 

FC2 встановленого в щиті управління. 

До вихідного фланця реактора приєднано осаджувальну камеру 3.1. В нижній 

частині осаджувальної камери зроблена кришка, що знімається  для видалення 

твердих фракцій вуглистої речовини. Від осаджувальної камери також відходить 

патрубок, яким вона з’єднана зі скрубером 3.2. На зовнішній поверхні осаджувальної 

камери, що вкрита теплоізоляцією, встановлені охоронні електричні нагрівачі 

потужністю 1 кВт кожен, які призначені для підтримання температури поверхонь 

осаджувальної камери на рівні 400°С з метою уникнення передчасної конденсації 

піропалива. Управління охоронним нагрівачем здійснюється встановленим в щиті 

управління мікропроцесорним регулятором температури TRM2 за сигналом 

термопари, що закарбована у металеву стінку осаджувальної камери.  



 62 

На експериментальній установці встановлено восьмиканальний незалежний 

блок ТРМ для індикації та запису основних технологічних температур на 

персональному комп’ютері, які вимірюються за допомогою окремих термопар, що не 

зв’язані з регуляторами температур. Для цього на рамі установки встановлено блок 

ТРМ. Живлення ТРМ здійснено через контур живлення приладів основного щита 

управління. Передача інформації з ТРМ на комп’ютер здійснюється через провід 

інтерфейсу RS-232С. Термоперетворювачі під’єднані до ТРМ через знімний 

багатоконтактний штекер. Блоком ТРМ здійснюється індикація та запис температур 

наступних ділянок лабораторної установки: 

1) вхідна частина корпуса реактора; 

2) середня частина корпуса реактора; 

3) вихідна частина корпуса реактора; 

4) нижня частина осаджувальної камери; 

5) гази після осаджувальної камери; 

6) рідина в накопичувальному баку; 

Блок ТРМ дозволяє здійснювати вимірювання та зберігання даних за період до 

255 хвилин. 

Витрата охолоджувальної рідини задається продуктивністю шестеренного 

насоса і регулюється шляхом відкриття/закриття вентиля 3.8 на перепускному 

трубопроводі. 

Узагальнюючи схему лабораторної установки, її можна розділити  на два 

основні блоки: реакторний та конденсаційний. До реакторного блоку входить система 

подавання палива з приводом, абляційний реактор шнекового типу з привідним 

двигуном, осаджувальна камера для уловлення вуглистого залишку, система 

електричного живлення та управління.  

До конденсаційного блоку входить власне конденсатор піропалива, збірник 

піропалива, циркуляційний насос піропалива, які змонтовані на рамі. 

Ці блоки пов’язані трубопроводом довжиною 0,1 м, по якому парогазова суміш 

продуктів піролізу подається від реакторного блоку у конденсаційний блок. 
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Принцип роботи установки наступний: подрібнена біомаса завантажується в 

бункер 1.1, який герметично закривається з метою запобігання проходження 

отриманої газової фракції в зворотному напрямку та уникнення загазованості 

приміщення. 

При включенні установки спочатку вмикаються нагрівачі осаджувальної 

камери. При досягненні температури осаджувальної камери 400 °С включається 

електричний нагрівач реактора. Шнек реактора починає обертатись при досягненні 

температури корпуса абляційного реактора 500 °С. Сировина з бункеру за допомогою 

шнеку, що приводиться в дію двигун-редуктором 1.3 та клинопасовою передачею 1.2, 

дозовано надходить до абляційного реактору 2.1 і під дією шнека рухається вздовж 

корпусу абляційного реактору, нагріваючись від нього і одночасно зазнаючи 

абляційного впливу (зносу), внаслідок притискання і тертя об корпус реактора. 

Ці два чинники, нагрів і абляційний знос, мають забезпечити швидкий піроліз 

біомаси з утворенням газів, парів рідкого піропалива та частинок вуглистої речовини. 

Далі продукти піролізу надходять у осаджувальну камеру 3.1, в якій відбувається 

відділення твердих частинок вуглецю від газів і парів. Очищений від твердих 

частинок газ із осаджувальної камери по трубопроводу надходить у скрубер 3.2. 

Накопичений в нижній частині осаджувальної камери вуглиста речовина періодично 

видаляється з осаджувальної камери через знімну кришку при зупинках установки. 

В скрубері 3.2 відбувається конденсація піропалива. Система конденсації 

виконана спрощено – одноступеневою і включає бак піропалива 3.3, з’єднаний зі 

скрубером, патрубок для відведення піропалива, циркуляційний насос 3.4, 

регулювальні вентилі 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.  

У скрубері піролізні гази зрошуються піролізною рідиною, що подається з баку 

3.3 за допомогою насоса 3.4 через регулювальний вентиль 3.9, і парогазова суміш 

охолоджується до температури 100-110°С (температура нижнього діапазону 

конденсації піропалива). При цьому піропаливо конденсується з газу, уловлюється 

плівкою охолоджувальної рідини і зливається в бак 3.3, звідки після закінчення 

експерименту через трубопровід і вентиль 3.7 зливається в ємність для зберігання 

піропалива (на рисунку не показана). 
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При пусках установки для зрошення скрубера використовують допоміжну 

пускову рідину – додекан або дизельне пальне, при цьому піропаливо поступово 

накопичується в нижній частині бака 3.3 і в системі починає циркулювати піропаливо. 

Очищений таким чином від піропалива газ по газовому тракту, що включає в себе 

систему трубопроводів, які поєднують скрубер зі свічею, надходить на свічу і далі 

потрапляє до атмосфери. 

З трубопроводу після скрубера відбирають проби неконденсованих піролізних 

газів у газову бюретку для подальшого їх хімічного аналізу за допомогою 

хроматографа. Витрату вихідного палива вимірюють за допомогою ваг технічних та 

секундоміра. 

Проби вихідного палива відбирають з наважки палива перед його 

завантаженням в витратний бункер стенду. Контроль витрати інертного газу (азоту) 

здійснюється за допомогою регулятора У-30/АР40-П шляхом візуального 

спостереження по ротаметру, яким оснащено регулятор витрати газу. 

В реактор біомаса подається через вертикальний патрубок, фланець якого 

з’єднано з фланцем реактору. Внаслідок теплопередачі від реактору до вертикального 

патрубка відбувається зміщення зони сушіння біомаси з реактору до вертикального 

патрубка, що призводить до конденсації водяних парів на внутрішніх стінках 

патрубку і, як наслідок, – до залипання біомаси та блокування системи подачі 

сировини. Тому стінки вертикального патрубка були облаштовані водяною сорочкою 

теплообмінника для його охолодження і зміщення зони сушіння біомаси до реактора. 

Регулювання витрат сировини  виконувалось за допомогою двох мотор-

редукторів 4МР-31,5-3,55 та 4МР-25-18. Для цього попередньо було проведено 

тарування системи подачі сировини (тирси різних фракцій) по частоті струму 

живлення двигунів. 

Отримані залежності продуктивності системи подачі палива від частоти струму 

показані на рис. 2.5. З приведеного графіку видно, що зі збільшенням частоти струму, 

що подається на привід системи подачі, продуктивність системи подачі палива 

зростає практично лінійно в діапазоні витрат від 0,2 до 6 кг/год.  
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Рис. 2.5. Продуктивність системи подачі палива в залежності від частоти струму 

приводу живильника 

  

Необхідно зауважити, що експериментальна піролізна установка є установкою 

періодичної дії. Обмежувальними факторами з точки зору тривалості експерименту є 

наступні: об’єм завантажувального бункеру системи подачі сировини та об’єм 

осаджувальної камери. Наповнювати бункер сировиною або зсипати вуглисту 

речовину з осаджувальної камери під час роботи установки не можна по причині 

розгерметизації тракту та значного викиду токсичних газів в зону обслуговування 

установки персоналом, що може призвести до отруєння людей. Запасу сировини в 

бункері хватає максимум на 3 години за умови, що продуктивність системи подачі 

сировини складатиме 1 кг/год. 
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2.2. Методики експериментального визначення характеристик сировини 

та вуглистої речовини 

 

2.2.1. Гранулометричний склад сировини 

 

Гранулометричний склад сировини визначався, керуючись ГОСТ 2093-82 та 

ДСТУ 4082-2002 [41, 42]. Суть методики полягає у розсіванні сировини на ситах та 

визначенні класів крупності. 

Відбір проб здійснювався з урахуванням ГОСТ 10742-71 [43]. Мінімальну масу 

точкової проби сировини з частинками до 5 мм в кілограмах вираховували за 

формулою: 

𝑚 = 0,06𝐷, 

 

де D – розмір максимального куска палива, мм. 

Для проведення аналізу використовували: 

1) лопату підборочну для розділення шару тирси; 

2) шафу сушильну, що забезпечує температуру нагріву (1055) С; 

3) ваги технічні з відносною похибкою зважування не більше 0,1%; 

4) ємності для зберігання проб, совки, щітки; 

5) сита лабораторні марки УКС-СЛ листові з круглими отворами Ø5 мм, Ø3 мм, 

Ø2 мм; сита з плетеними сітками з отворами 1 мм, 0,7 мм, 0,5 мм, що  відповідають 

ТУ У-36.6-2210200135-001-2003, ГОСТ 4403, ГОСТ 6613,  ГОСТ 3826, ТУ 23.2.2068-

94. 

Пробу сировини перед розсівом зважували повністю або частинами. Розсів 

сировини проводили ручним способом. 

Розсів починали на ситі з найбільшим розміром отворів. Паливо на сито 

подавали частинами, не допускаючи його перевантаження. Наприкінці розсіву тирса 

покривала не більше ¾ поверхні сітки сита. 

Розсів вели в горизонтальній площині або з невеликим нахилом при 

рівномірному перемішуванні матеріалу на ситі. Розсів вважався закінченим при 

практичному припиненні просіювання палива через сито. 
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Залишки на ситах висипали та зберігали в окремих герметичних ємностях. 

Отримані при розсіві класи крупності роздільно зважували. Проби зберігали до кінця 

досліджень. 

Вихід класів крупності (𝛾) у відсотках обчислювали за формулою: 

 

𝛾 =
𝑚𝑖∙100

∑ 𝑚𝑖
𝑛
1

 , 

 

де 𝑚𝑖 – маса палива даного класу крупності, кг; 

 ∑ 𝑚𝑖
𝑛
1  – загальна сума мас класів крупності, кг. 

Втрати маси проби при просіюванні не перевищували 2% від маси проби, що 

була відібрана для досліджень. 

 

2.2.2. Визначення насипної щільності сировини та вуглистої речовини 

 

Густина тирси визначалася з урахуванням ГОСТ 32987-2014 (EN 15103:2009) 

при застосуванні обладнання, еквівалентного до запропонованого. Суть дослідження 

полягала у визначенні маси матеріалу в контейнері відомого об’єму. 

Для визначення насипної щільності палива використовувалися: 

1) контейнер циліндричної форми з рівною гладкою внутрішньою поверхнею з 

діаметром 230 мм та висотою 220 мм; 

2) сито лабораторне (решето) марки УКС-СЛ, що відповідає ТУ У-36.6-

2210200135-001-2003, ГОСТ 4403, ГОСТ 6613, ГОСТ 3826, ТУ 23.2.2068-94 з 

круглими отворами Ø5 мм; 

3) тара металічна для проб тирси; 

4) совок. 

Пробу після перемішування ділили на дві рівні частини, одну із яких 

використовували як лабораторну пробу, а другу – для визначення насипної густини. 

Перед випробовуванням пробу просіювали через сито з отворами Ø5 мм і 

скорочували до 2 – 3 кг. 
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Підготовлену пробу палива висипали в металеву тару, ретельно перемішували 

і ділили на три рівні частини, кожну із яких використовували для одного визначення 

насипної густини. 

Циліндричний контейнер відомої маси наповнювали тирсою та зважували. При 

цьому уникали трамбування тирси при пересипанні та зважуванні.  

Визначення насипної густини палива виконувалися три рази. 

Насипну густину палива при фактичній масовій долі вологи (ф) в г/см3 

обчислювали за формулою: 

𝜌ф =
𝑚

𝑉
, 

 

де m – маса палива, г; 

V – ємкість циліндра, см3. 

За результатами випробовувань приймали середнє арифметичне результатів 

трьох визначень. 

Насипну густину, отриману при фактичній масовій частці вологи, 

перераховували на густину палива з умовною вологістю (𝜌ф) в г/см3 за формулою: 

 

𝜌у =
𝜌ф∙(100−𝑊ф)

100−𝑊у
,       

 

де 𝑊ф – фактична масова частка вологи палива, %; 

𝑊у – умовна масова частка вологи (4 %). 

Після цього отриманий результат перераховували на насипну густину, 

виражену в кг/м3. 

 

2.2.3. Визначення вологи сировини 

 

Суть методики визначення вмісту вологи в тирсі полягає у висушуванні тирси 

при температурі 105-110 С та розрахунку втрати його маси [44]. 

Всі визначення, за винятком зовнішньої вологи, проводили на двох пробах. 
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Перед кожним визначенням пробу ретельно перемішували. Пробу відбирали із 

різних місць ємності. 

Бюкси (скляні або інші стаканчики з притертою скляною кришкою ) разом з 

кришками нумерували та зважували. Масу бюкси уточнювали перед кожним взяттям 

проби. 

Використовували наступне обладнання: 

1) шафу сушильну електричну з терморегулятором, що забезпечує постійну 

температуру нагріву до 105 С, з отворами для вільної вентиляції; 

2) бюкси алюмінієві та скляні з кришками для визначення вмісту вологи в пробі; 

3) ексикатори, наповнені плавнем кальцію хлористого. 

4) ваги лабораторні ACCULAB ALC-150-3-U з діапазоном вимірювання 0,02-

150 г та похибкою зважування не більше 0,002 г для лабораторних проб; 

5) шпатель, щипці, скляну паличку, ложку для відбору навісок. 

Лабораторну пробу тирси з частинками розміром не більше 5 мм перемішували 

у відкритій банці ложкою. Після цього брали в попередньо зважені стаканчики 

навіски тирси. Навіски тирси зважували в стаканчиках разом з кришками. 

Сушильна шафа попередньо прогрівалася до температури 105-110 С. Кожний 

стаканчик з тирсою та відповідну йому кришку розміщали в сушильній шафі. Сушка 

тирси тривала близько 3 годин. Після цього стаканчики з тирсою виймали із шафи, 

закривали кришками, охолоджували на керамічній плитці до температури 

навколишнього середовища та зважували. 

Після зважування навіски проводили контрольні сушки протягом 30 хв. до тих 

пір, поки розходження між двома останніми зважуваннями було не більше 0,01 г. За 

результат приймали найнижчу масу. 

Початок відліку часу кожної сушки вели з того моменту, коли температура в 

шафі, яка знижувалася в процесі установки стаканчиків, знову досягала 105-110 С. 

Контрольне сушіння навісок тирси одночасно з основною сушкою інших навісок в 

одній шафі не допускалося. 

Масову долю вологи в лабораторній пробі у відсотках обчислювали за 

формулою: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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𝑊 =
𝑚−𝑚1

𝑚
∙ 100, %,                         

 

де m1 – маса навіски тирси після сушки, г; 

m – маса навіски тирси до сушки, г. 

 

2.2.4. Визначення маси сировини, продуктів піролізу та хімічного складу 

піролізного газу 

 

Масу сировини, вуглистої речовини, рідкого піропалива та піролізного газу 

визначали на електронних вагах SF-400A з точністю до ± 1 г, піролізного газу на 

газовому лічильнику Октава G-1,6. Відносна похибка вимірювання маси: сировини – 

0,02-0,05%; вуглистої речовини – 0,04-0,8%, рідкого піропалива – 0,15-1,6%, 

піролізного газу – 3%. 

За допомогою пробовідбірника, схему якого зображено на рис. 2.6., відбирали 

проби піролізного газу для проведення аналізу його хімічного складу.  Насичений 

розчин  NaCl застосовувався в якості рідини, в якій не розчиняються гази, що 

відбираються.  

 
Рис. 2.6. Схема газового пробовідбірника: 

1 – склянка з насиченим розчином NaCl; 2 – газова бюретка; 3 – крани, 4 – гумова 

трубка. 
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Аналізи хімічного складу піролізного газу виконували в Інституті газу НАН 

України на газовому хроматогрофі Agilent 6890N. Аналіз летких газів виконувався на 

колонці MOSLIV довжиною 15 м. Аналіз вуглеводнів – на колонці PLOTO довжиною 

15 м. Зразки газу вводилися безпосередньо в дозатор хроматографа. Об’єм разової 

проби газу – 500 мл. Межа чутливості хроматографа за компонентами газу – 

1 мікролітр. 

 

2.3. Методика проведення експериментів  

 

Перед пуском установки здійснюється її загальний огляд та перевірка цілісності 

обладнання, трубопроводів, кабелів, відсутності протікання рідини з системи 

конденсації піропалива. 

Послідовність запуску установки була наступною: мілко подрібнена біомаса з 

фракцією 0,5…1,0 мм зважується (наважка 3 кг), завантажується в бункер, який 

герметично закривається з метою уникнення витоку піролізних газів у зворотному 

напрямку та запобігання загазованості лабораторного приміщення. В нижній 

патрубок бункеру протягом 20-25 хвилин подається азот з витратою 0,150 м3/год. для 

продувки бункера та тракту від реактора до скрубера системи конденсації піропалива. 

Повітря з бункера витісняється азотом, проходить через тракт реактор-осаджувальна 

камера-скрубер та виходить через поліуретановий шланг у газгольдер. Після цього 

відміряється 3 л дизельного пального та заливається в накопичувальний бак 3.3. Після 

завантаження палива в бункер, герметизації установки та продувки її азотом 

вмикаються електричні нагрівачі реактора, нагрівач осаджувальної камери і 

розігріваються до робочих температур, необхідних у даному експерименті. 

Регулювання температури реактора здійснюється з враховуванням перепадів 

температур між зовнішньою та внутрішньою стінками, залежно від розрахункової 

продуктивності установки, по сигналах термопари, що вмонтована у зовнішню стінку 

реактора.  

В експериментах температура зовнішньої стінки реактора підтримувався на 

рівні 500-650 °С. Температура осаджувальної камери була в межах 50-200 °С. За 
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допомогою восьмиканального блоку ТРМ та персонального комп’ютера 

здійснювалась одночасне вмикання систем вимірювання та реєстрації температур. 

Після виходу установки на необхідний температурний режим включається 

циркуляційний насос 3.4 для подачі дизельного пального на зрошення скрубера. 

У щиті управління на перетворювачі частоти, що живить електричний двигун 

приводу шнека реактора, встановлювалась частота струму, при якій буде досягнута 

необхідна окружна швидкість шнека реактора, і вмикався привідний двигун реактора. 

У щиті управління на перетворювачі частоти, що живить електричний двигун 

приводу шнека подачі палива, встановлювалась частота струму, при якій буде 

досягнута необхідна витрата палива у відповідності з тарувальною кривою, що 

наведена на рис. 2.5. Вмикався привідний двигун мотор-редуктора і через оглядові 

віконця на паливному бункері здійснювався контроль за пересипанням палива у 

реактор. 

Під час роботи реактора відбирались проби неконденсованих піролізних газів 

після скрубера у газові бюретки для наступного їх газового аналізу. 

Після завершення висипання палива із паливного бункера виключався 

привідний двигун системи подачі палива, нагрівачі реактора та осаджувальної камери 

і установка охолоджувалась на холостому ходу. Після зниження температури 

реактора до 100 °С виключались циркуляційний насос скрубера і привід реактора. 

Далі відключалось електричне живлення установки. Розбиралося з’єднання 

паливного бункера з реактором, збирався і зважувався залишок палива із паливного 

бункера. Вуглиста речовина пересипалась з нижньої частини осаджувальної камери в 

стальну ємність та зважувалась. 

Із накопичувального бака через зливний кран зливалося піропаливо у мірний 

стакан. Визначалась маса та об’єм зібраного піропалива. Отриманий зразок 

піропалива зливався в колбу з притертою пробкою, підписувався номер експерименту 

на ній та поміщався у холодильник для зберігання горючих рідин. Далі відбиралися 

зразки піропалива для визначення теплоти згорання та хімічного складу. 

Газ на аналіз відбирався періодично. Під час проведення експериментів 

контролювалась температура повітря навколишнього середовища, температура 
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зовнішньої стінки абляційного реактора та температура зовнішньої стінки 

осаджувальної камери [45]. 

 

2.4. Умови проведення експериментів 
 

Умови проведення експериментів представлені в табл. 2.3. та на рис. 2.7. Слід 

зазначити, що діапазон зміни витрати сировини визначався технічними 

характеристиками системи подачі сировини, а температура реактору, швидкість руху 

частинки біомаси в реакторі та час перебування частинки в реакторі – у відповідності 

до літературних даних [33, 37]. Отже, з метою визначення раціональних режимних 

характеристик відповідного обладнання, під час серії експериментів змінювалися такі 

параметри установки: витрата сировини складала від 0,5 до 4,4 кг/год, температура 

реактора – від 525 °С до 650 °С, швидкість руху частинки в реакторі – від 0,85 до 

1,2 м/с, час перебування частинки в реакторі від 0,85 до 1,0 сек. 

Таблиця 2.3 

Вихідні дані для проведення експериментів 

Параметри Значення Розмірність 

Температура зовнішньої поверхні реактора 525 - 650 °С 

Швидкість просування частинок БМ в реакторі 0,85 - 1,2 м/с 

Розмір частинок сировини 0,5…5 мм 

Вологість сировини 4 % 

Витрата сировини 0,5 - 4,4 кг/год 

Час експерименту 45 - 190 хв. 

Час перебування частинок БМ в реакторі 0,85 - 1 сек 

Витрата охолоджувальної рідини 0,18 м3/год 

 

Серія експериментів проходила з постійним вдосконаленням конструкції 

елементів установки, тому експерименти відрізняються не тільки режимними 

умовами але й конструкційними параметрами. Найбільших змін конструкції зазнав 

шнек реактору, модифікації якого детально описані в наступному розділі.  
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Рис.2.7. Умови проведення експериментів 

 

Вибір розміру частинок біомаси здійснювався в діапазоні (0,5-5 мм) з 

врахуванням літературних даних, які зазвичай рекомендують для процесу піролізу 

наступні розміри частинок біомаси [27, 46]: < 3 мм – для повільного піролізу, < 1 мм 

– для швидкого піролізу. Насправді, частинки малих розмірів також можуть реагувати 

в умовах повільного піролізу (наприклад, у більшості термогравіметричних аналізів). 

Навпаки, типовими умовами для швидкого абляційного піролізу, під час якого 

утворюється найбільше пари (і відповідно піропалива), є наявність великих частинок 

біомаси і, як наслідок, дуже довгий час реакції. 

Частинки малих розмірів інколи рекомендуються по причині малого часу 

перебування смоляних парів всередині твердої частинки, що мінімізує можливість 

виникнення вторинних реакцій. Така властивість притаманна також і абляційному 

піролізу, для якого реакційна зона складає декілька десятків мікрон і первинні 

продукти реакції видаляються дуже ефективно з поверхні механічними пристроями. 

 

2.5. Конструкційні вдосконалення реактора 
 

Конструкція абляційного реактору шнекового типу розроблена таким чином, 

щоб забезпечити безперешкодне повздовжнє розширення корпусу реактору  

внаслідок нагріву за рахунок проковзування в рамі установки  в зоні  виходу 

продуктів піролізу (рис. 2.8) [47].  
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Налаштування роботи абляційного реактора полягає у підтримці заданої в 

експерименті колової швидкості шнека, що обертається в корпусі реактора. Діаметр 

шнека становить 25 мм, передатне число редуктора – 5,125, передатне число пасової 

передачі дорівнює 1,5. При частоті струму 50 Гц номінальна частота обертання 

двигуна становить 2880 об/хв. В результаті при частоті струму 50 Гц колова 

швидкість гребня шнека становить 1,2 м/с. Швидкість поздовжнього переміщення по 

шнеку в нашому випадку однакова з коловою швидкістю, тому що в більшості 

виготовлених шнеків крок шнека дорівнює його діаметру. 

Слід зазначити, що парогазова суміш, піролізна рідина, сконденсована вода, а 

також сухі піролізні гази містять корозійно-активні органічні кислоти. Тому реактор 

та система конденсації виготовлені з матеріалів, які призначені для роботи в умовах 

впливу агресивних середовищ (органічних кислот). Власне для деталей системи 

конденсації була застосована сталь 12Х18Н10Т (корозійностійка сталь аустенітного 

класу), яка добре працює під тиском і при температурах від –196 ºС до +600 ºС, стійка 

до впливу розчинів органічних кислот, лугів і солей, добре зварюється і обробляється. 

Корпус реактора виготовлений зі жаростійкої жароміцної сталі 40Х10С2. Ця сталь 

характеризуються стійкістю проти хімічного руйнування поверхні в газових 

середовищах при температурі вище 550 С. 

Шнек реактору виготовлений з корозійностійкої, жароміцної сталі 20Х13. Ця 

сталь характеризується стійкістю проти електрохімічної та хімічної корозії 

(атмосферної, ґрунтової, лугової, кислотної, сольової), міжкристалічної корозії, 

корозії під напругою та інше. Дана сталь здатна працювати в навантаженому стані 

при високих температурах протягом певного часу і при цьому має достатню 

жаростійкість.  

Матеріали для шнеку та корпусу реактора вибирались різними для запобігання 

високотемпературного зварювання тертям, а відтак заклинювання шнеку в реакторі 

та виходу з ладу піролізної установки.  

З метою знаходження оптимальної конструкції шнеку з точки зору 

максимального виходу рідкого піропалива було випробувано чотири різних шнеки в 

експериментах по швидкому піролізу біомаси, які представлені на рис. 2.9: 
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Рис. 2.8. Конструкція абляційного реактору 

1– шнек, 2 – корпус реактора, 3 – фланець осаджувальної камери; 4 – рама піролізної установки, 5 – шпонка 
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- шнек 25×25×22,0 з постійним кроком витків, що дорівнює 25 мм, та 

зовнішнім діаметром робочої частини шнеку – 22 мм; 

- шнек 25×25×23,4 з постійним кроком витків рівним 25 мм, що має зовнішній 

діаметр робочої частини шнеку рівний 23,4 мм; 

- шнек 25×20×22,8 зроблений зі змінним кроком витків. Перші чотири витки в 

зоні завантаження тирси мають крок 25 мм, решта 27 витків – крок 20 мм; Зовнішній 

діаметр робочої частини шнеку дорівнює 22,8 мм; 

- шнек 25×25×22_ЗК зі змінним кроком витків: перші 11 витків в зоні 

завантаження тирси мають крок 25 мм, наступні 5 витків – крок 30 мм; решту 5 витків 

– крок 35 мм; шнек має зовнішній діаметр робочої частини, що дорівнює 22 мм. 

 

 

Рис. 2.9. Модифіковані шнеки реактора 

 

Проведена серія експериментів на трьох варіантах шнеку показала, що 

конструкція шнеку з постійним кроком є невдалою для ефективного проведення 

процесу піролізу деревної тирси. Виявлено, що частинка деревини повністю не 

розкладається при проходженні реактору. При цьому час існування смоляних парів є 

достатньо високим та, як наслідок, вони зазнають впливу вторинних реакцій. Цим і 

пояснювалася менша частка виходу піропалива та високий вміст води в ній. В 

реакторі зі шнеком постійного кроку частинка сировини проходить реактор з майже 

однаковою швидкістю. В першій половині реактору частинки розігріваються до 

необхідної температури для піролізного розкладення, в другій половині реактора 

частинки сировини розкладаються на парогазову суміш та тверді частинки вуглистої 

речовини. Перш ніж вони будуть видалені з реактору, утворені продукти піролізу 
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перебувають в даному стані більше часу, ніж необхідно для запобігання вторинних 

реакцій,. Як було вже зазначено, у піролізній установці реалізовано охолодження 

вертикального патрубку, що поєднує систему подачі сировини та реактор. 

Розрахунковим методом визначено, що організоване охолодження вертикального 

патрубку забезпечує розігрів біомаси до температури не більше 70 С, що в свою 

чергу унеможливлює виділення з неї вологи та, як наслідок, гарантує безперебійну 

подачу сировини у реактор. Як показали спостереження за термопарами, що 

розміщені на корпусі реактора, температура корпусу реактора на його вході 

зменшується на 50-100 С (в порівнянні з заданою температурою на експеримент) під 

час надходження свіжої сировини в залежності від продуктивності системи подачі 

сировини. Зона, в якій спостерігалось падіння температури, поширювалась майже на 

третину довжини реактору. Це дає змогу стверджувати, що біомаса, пройшовши 1/3 

довжини реактору, набирала достатню кількість тепла від корпусу реактора і, відтак, 

розігрівалася до необхідної для початку процесу піролізу температури.  

Для подолання виявлених недоліків була розроблена нова остаточна 

конструкція шнеку абляційного реактора (вар. 5), згідно якої, реактор умовно 

поділений на 3 зони (рис. 2.10):  

1) зона нагріву частинок біомаси до необхідної температури; 

2) зона проведення піролізного процесу;  

3) зона видалення продуктів піролізної реакції. 

Остаточний шнек також зі змінним кроком витків: перші 4 витка в зоні 

завантаження тирси 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. 

За рахунок зміни вздовж шнеку кроку витків, швидкість проходження сировини 

першої та третьої зони – збільшується, другої – зменшується. Таким чином 

зменшується час нагрівання сировини до необхідної температури, а продукти піролізу 

максимально швидко видаляються з реактору. За рахунок зменшення висоти гребня  
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Рис. 2.10. Модифікований остаточний варіант шнека реактора



 80 

в другій (робочій) зоні збільшується тиск в потоці реагуючої біомаси і, як наслідок, 

зростає ефективність абляції. 

2.6. Технологічні проблеми та їх рішення 

Серія проведених експериментів на експериментальній піролізній установці 

продуктивністю 5 кг/год дозволила виявити ряд технологічних  проблем та розробити 

рішення по їх усуненню (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Технологічні проблеми та рішення по їх усуненню 

Назва проблеми Причина Заходи 

Загазованість 

приміщення 

пірогазом 

Підвищення тиску в 

установці та низька 

щільність з’єднань, 

забивання 

трубопроводів. 

Герметизація вузлів системи, 

відвід піролізних газів за межі 

установки. 

Запотівання 

оглядових скелець, 

забивання 

трубопроводів та 

накопичення вологи 

в осаджувальній 

камері 

Зволоження сировини та 

відпрацьованого 

матеріалу внаслідок 

випаровування та 

конденсації вологи, 

забивання системи. 

Зменшення вологості сировини, 

зменшення аеродинамічного 

опору системи, періодична 

чистка трубопроводів, прогрів 

трубопроводів вище 

температури конденсації, 

ізоляція трубопроводів, прогрів 

осаджувальної камери  

Вібрація та 

заклинювання 

шнеку реактора при 

нагріві 

Малий зазор між валом 

та корпусом реактора, 

нерівномірний розігрів 

реактора, відсутність 

можливості подачі 

сировини, забивання 

сировиною. 

Рівномірний контрольований 

розігрів реактора, збільшений 

зазор між валом та корпусом, 

рівномірна подача сировини, 

вільний вихід продуктів піролізу 

з реактора, компенсація 

термічних розширень. 

Відсутність 

обертання шнеку 

реактора 

Переміщення шнеку 

реактора вздовж 

корпусу реактора, 

провертання на 

шпоночному з’єднанні. 

Фіксація шнеку реактора від 

повздовжніх переміщень, надійні 

шпоночні з’єднання. 

Проковзування 

пасової передачі 

приводів 

Забивання системи 

сировиною, 

заклинювання валів,  

відсутність 

автоматичного 

натягування ременів. 

Забезпечення вільної подачі та 

видалення сировини, зменшення 

механічного тертя та ступеню 

стиснення сировини в 

реакторі,періодичне ручне 

натягування та заміна ременів. 
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Продовження таблиці 2.4 

Назва проблеми Причина Заходи 

Спікання вуглистої 

речовини та 

блокування 

видалення 

відпрацьованої 

сировини. 

Висока ступінь 

стиснення, 

нерівномірна подача 

сировини, налипання та 

прокручування 

сировини разом зі 

шнеком реактора 

Збільшена довжина шнеку 

реактора, зміна конструкції шнеку 

реактора – висота та крок пера.  

Велика частка 

непрореагованої 

сировини 

Недостатній нагрів 

установки, малий час 

перебування сировини в 

реакторі 

Збільшення температури реактора 

Низька 

продуктивність 

установки 

Недостатній прохідний 

переріз перехідного 

патрубка, забивання 

системи подачі палива. 

Збільшення діаметру патрубка, 

примусова подача сировини в 

патрубку. 

Низька 

продуктивність 

шнеку реактора 

Недостатні розміри 

завантажувального 

вікна в корпусі 

реактора, малий об’єм 

зони завантаження. 

Широка зона завантаження з 

максимальним заповненням 

об’єму, зменшений розмір валу 

реактора та збільшений крок в 

зоні завантаження, захід витків 

шнеку реактора повинен 

починатися не менш ніж на ½ 

кроку витка до зони 

завантаження.  

Блокування подачі 

сировини на вході в 

реактор 

Прокручування 

сировини разом з 

шнеком реактора. 

Зменшення обертів шнеку 

реактора, виготовлення 

направляючих шліців на  частині 

внутрішньої поверхні корпусу 

реактора.  

Вихід з ладу 

приводу мішалки 

Недостатня  потужність 

та оберти приводу 

мотор-редуктора 

Збільшення потужності мотор-

редуктора до 200 Вт, оберти не 

менше ніж 50 об/хв 

Низький масовий 

вихід піропалива 

Часткова конденсація в 

осаджувальній камері, 

невідповідні термічні 

режими роботи. 

Прогрів осаджувальної камери та  

трубопроводів до температури не 

нижче 50 °С до подачі сировини у 

реактор.  

Високий масовий 

вихід вуглистої 

речовини 

Частково 

непрореагувавша 

сировина, конденсація 

піропалива в 

осаджувальній камері. 

Прогрів осаджувальної камери, 

мінімальний час перебування 

парогазової суміші до 

потрапляння у систему 

конденсації. 
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Продовження таблиці 2.4 

Назва проблеми Причина Заходи 

Високий масовий 

вихід пірогазу 

Висока температура в 

реакторі й перехід від 

піролізу до газифікації 

[48]. 

Обмеження підвищення 

температури розігріву реактора до 

550 °С – 600 °С 

Високий вміст 

вологи та золи в 

піропаливі (низька 

калорійність) 

Висока вологість 

сировини, 

одноступінчата система 

очистки газів та 

конденсації піропалива. 

Сушка сировини до вологості 8-

10%, двоступенева система 

очистки газів та конденсації 

піропалива, своєчасна заміна 

накопичувачів вуглистої 

речовини. 

 

Завдяки модернізації шнека реактора та іншим вдосконаленням установки, 

вдалося подовжити тривалість стабільної роботи установки до 140 хвилин, зменшити 

споживання електричної енергії протягом експерименту, отримати продукти піролізу 

зі стабільними енергетичними характеристиками.  

 

2.7. Демонстраційна мобільна піролізна установка продуктивністю до 50 

кг сировини за годину 

 

На основі результатів, отриманих при дослідженні піролізного процесу на 

лабораторній установці, було проведено масштабування установки швидкого 

піролізу та створено демонстраційну установку продуктивністю до 50 кг сировини за 

годину (рис. 2.11-2.12). Дана установка відрізняється від лабораторної наступним 

[49]: 

– мобільністю (всі вузли установки розміщені в контейнері, який за допомогою 

вантажівки транспортується до місця дислокації біомаси);  

– двохстадійною системою конденсації для зменшення вмісту води в 

піропаливі; 

– системою парогазоочищення, що 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 контурі циркулює піропаливо або дизель); 
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– другий блок призначений для висушування піролізного газу від надлишкової 

вологи при температурі 30-35 С (в контурі циркулює вода).  

 

 

Рис. 2.11. Технологічна схема демонстраційної мобільної піролізної установки: 

1 – система подачі сировини: 1.1 – бункер сировини, 1.2 – привід ворошителя 

бункера, 1.3 – транспортер, 1.4, 1.6 – приводи, 1.5 – шнек, 1.7 – теплообмінник, 1.8 – 

балон з азотом, 1.9 – система регулювання подачі N2, 1.10 – газовий лічильник, 1.11 – 

вентиль запірний. 

2 – система абляційного реактора: 2.1 – абляційний реактор шнекового типу, 2.2 – 

опорно-підшипниковий 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 

калорифера, 4.7 – привід вентилятора, 4.8 - 4.10 – вентилі. 

5 – система конденсації водяних парів: 5.1 – скрубер, 5.2 – бак для води, 5.3 – 

водяний насос, 5.4 – привід водяного насосу, 5.5 – калорифер, 5.6 – вентилятор 

калорифера, 5.7 – привід вентилятора, 5.8 - 5.13 – вентилі. 

6 – система відводу піролізних газів: 6.1 – фільтр газу, 6.2 – газовий лічильник, 6.3 

– пальник, 6.4, 6.5 – вентилі. 

 

Обидва блоки системи конденсації складаються зі скрубера та накопичувальної 

ємності для сконденсованих рідин. В першому блоці парогазова суміш 
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охолоджується при контакті з піропаливом (дизелем) при температурах 110-130 С. В 

другому блоці вологий пар охолоджується водою при температурі 30-35 С. 

Циркуляцію теплоносіїв та їх розпилювання на форсунках в скрубері здійснюється 

циркуляційними насосами. Для контролю рівня сконденсованих рідин в прийомних 

ємностях на бокових кришках виконано оглядові віконця рівня рідини. Всі елементи 

системи конденсації виготовлені з нержавіючої сталі. 

В скрубері першого ступеня парогазова суміш проходить знизу вгору 

охолоджуючись до 100-110 С (температура нижнього діапазону конденсації 

піропалива) за рахунок зрошування охолоджувальною рідиною. Для організації 

тепломасообміну між зрошувальною рідиною та парогазовою сумішшю в об’ємі 

скрубера по висоті колони розміщено дві насадки з керамічних кілець. В результаті 

охолодження парогазової суміші до температури 100-110 С відбувається 

конденсація піролізної рідини з вмістом вологи до 18%, яка через вентиль надходить 

до накопичувального баку рідкого палива при температурі 100-110 С, частина якого 

в подальшому використовується у цьому ж скрубері як охолоджувальна рідина, 

температуру якої можна регулювати за допомогою калориферного теплообмінника та 

вентилятора. В якості охолоджувальної рідини першої ступені скрубера, до 

отримання перших об’ємів піролізної рідини, використовується допоміжна пускова 

рідина – дизельне пальне, яке не змішується з продуктами швидкого піролізу біомаси. 

 

2.7.1. Методика експериментальних досліджень на демонстраційній піролізній 

установці 

 

Перед пуском установки здійснюється її загальний огляд та перевірка цілісності 

обладнання, трубопроводів, кабелів. Необхідно відміряти 40 л дизельного пального 

та залити в накопичувальний бак 4.2. Увімкнути циркуляційний насос 4.3, дочекатись 

переходу його у стабільну роботу і вимкнути. Впевнитись у відсутності протікання 

рідини з системи конденсації піропалива, при необхідності підтягнути гайки гнучких 

трубопроводів, де виявлено підтікання. Те ж саме виконати з другим блоком системи 

конденсації. Необхідно відміряти 40 л води та залити в накопичувальний бак 5.2. 
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Увімкнути циркуляційний насос 5.3, впевнитись у його стабільній роботі та 

вимкнути. В разі необхідності виконати підтягування гайок гнучких трубопроводів, 

де виявлено підтікання. 

Мілко подрібнену біомасу з фракцією до 5,0 мм зважують і завантажують в 

бункер 1.1, та герметично закривають з метою уникнення витоку піролізних газів у 

зворотному напрямку та запобігання загазованості приміщення. До нижнього виходу 

осаджувальної камери щільно під’єднують накопичувальний бідон. У патрубок 

вертикального шнеку протягом 20-25 хвилин подається азот з витратою 0,15 м3/год 

для продувки тракту від реактора до системи конденсації піропалива. Повітря з 

реактору витісняється азотом та виходить через поліуретановий шланг на пальник.  

Після завантаження палива в бункер, герметизації установки та продувки її 

азотом: 

– вмикають циркуляційний насос 5.3 для циркуляції води через другий блок 

системи конденсації та водяної оболонки охолодження упорного підшипника та 

завантажувального блоку реактора; 

– вмикають електричні нагрівачі реактора та осаджувальної камери і 

розігрівають їх до робочих температур необхідних у даному експерименті. 

 Регулювання температури реактора здійснюється по сигналах термопари 

вмонтованої у зовнішню стінку реактора. В наших початкових експериментах 

температуру зовнішньої стінки реактора підтримували на рівні 600 °С, а температуру 

осаджувальної камери – 150 °С. Одночасно вмикають систему вимірювання та 

реєстрації температур за допомогою блоків РТ0102-8 та персонального комп’ютера. 

Після виходу установки на необхідний температурний режим вмикають 

циркуляційний насос 4.3 для подачі дизельного пального на зрошення скрубера 

першого блоку системи конденсації.  

У щиті управління на перетворювачі частоти, що живить електричний двигун 

приводу шнека реактора встановлюють частоту струму, при якій буде досягнута 

необхідна окружна швидкість шнека реактора, і вмикають привідний двигун 

реактора. Протягом 2...3 хвилин слідкують за виходом приводу реактора на 

нормальний режим роботи. 
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У щиті управління на перетворювачі частоти, що живить електричний двигун 

приводу гнучкого шнека подачі палива, встановлюють частоту струму, при якій буде 

досягнута необхідна витрата палива у відповідності з тарувальною кривою. 

Вмикають привідний двигун мотор-редуктора шнеку вертикального патрубку. 

Вмикають привід ворошителя бункера. Вмикають привідний двигун мотор-редуктора 

системи подачі сировини. 

Під час роботи реактора відбирають проби неконденсованих піролізних газів 

після скрубера у газові бюретки для наступного їх газового аналізу. 

Після завершення висипання палива із паливного бункера необхідно вимкнути 

привідний двигун системи подачі палива, ворошителя бункера, шнека вертикального 

патрубку. Вимкнути нагрівачі осаджувальної камери та активізувати на регуляторах 

температури блоків реактора програмний режим повільного охолодження. При цьому 

продовжувати періодичне короткочасне прокручування шнеку реактора. Після 

зниження температури реактора до 100 °С вимкнути циркуляційні насоси системи 

конденсації і привід реактора. Вимкнути електричне живлення установки. 

Розібрати з’єднання системи подачі сировини з реактором, зібрати і зважити 

вивантажений залишок сировини із бункера.   

Від’єднати накопичувальну ємність для золи від нижньої частини 

осаджувальної камери і пересипати в стальну ємність вуглисту речовину із 

осаджувальної камери, що був отриманий за весь час експерименту. Порожню 

накопичувальну ємність під’єнати до нижньої частини осаджувальної камери. 

Зважити вуглисту речовину.  

Із накопичувального бака 4.2 через зливний кран 4.8 злити піропаливо у мірну 

ємність. Визначити масу та об’єм зібраного піропалива. Підписати номер 

експерименту для отриманого зразка піропалива та помістити у шафу для зберігання 

горючих рідин. Відібрати зразки піропалива для визначення теплоти згорання та 

хімічного складу.  
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Висновки до розділу 2  

 

В розділі 2 обґрунтовується вибір методів експериментальних досліджень, 

наводиться опис експериментальних установок, призначених для дослідження 

швидкого піролізу біомаси, та розглянуті принцип їх дії, прилади та методи 

вимірювання досліджуваних величин. Описано методику експериментальних 

досліджень процесу піролізу біомаси в АРШТ. 

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 надійну та ефективну роботу. 

Проведено масштабування установки швидкого піролізу, створено 

демонстраційну установку продуктивністю до 50 кг сировини на годину  з 

врахуванням рекомендацій, отриманих на лабораторній піролізній установці. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

Основні завдання, які необхідно вирішити в процесі відпрацювання і 

дослідження технології швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового 

типу, можна розділити на три групи: 

– забезпечення надійної працездатності установки з визначенням її робочих 

характеристик; 

– отримання нових палив та визначення їх енергетичних характеристик з 

орієнтацією на максимальний питомий вихід рідкого піропалива; 

– отримання залежностей виходу рідкого піропалива від вхідних параметрів 

установки та зведення енергетичних балансів. 

 

3.1. Основні параметри процесів в АРШТ та їх розрахунок 

 

В даному розділі наводяться опис розрахунку та результати чисельного 

дослідження показників роботи піролізних установок з АРШТ, а також рекомендації 

щодо технологічних режимів, які можуть бути цікавими для дослідження. 

 

Розрахунок температури стінки на внутрішній поверхні корпусу реактора.  

Площу внутрішньої поверхні реактора безпосередньо в зоні нагріву: 

 

F = 2πrL, м2,                                       

 

де r – радіус внутрішньої поверхні корпусу реактора, м; 

L – довжина корпусу реактора в зоні нагріву, м. 

Тепловий потік через одиницю довжини труби визначається за формулою: 

 

q =
Q

L
=

π∙(t1-t2)
1

2∙λ
∙ln

d1
d2

, Вт/м,                                      (3.1) 
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де Q – тепловий потік;  

t1, t2 – температура стінки відповідно на зовнішній та внутрішній поверхні 

реактора, °С;  

d1, d2 – відповідно зовнішній  та внутрішній діаметр корпуса реактора, м; 

λ = 23 Вт/(м×К) – коефіцієнт теплопровідності металу корпуса реактора. 

Температуру внутрішньої стінки реактора отримаємо за допомогою наступної 

формули: 

 

t2 = t1 −
q∙ln

d1
d2

2∙λ∙π
, °С.                                           (3.2) 

 

З врахуванням процесу тепловіддачі від внутрішньої поверхні реактора до 

потоку біомаси температура реагуючої біомаси буде наступна: 

 

t3 = t2 −
q

F∙α
, °С,                               (3.3) 

 

де α= 2000 (Вт/м2×К) – коефіцієнт тепловіддачі від стінки реактора до біомаси 

(за літературними даними);  

t3 – температура реагуючої біомаси, яка знаходиться в безпосередньому 

контакті з внутрішньою поверхнею реактора. 

Слід зазначити, що тепловий потік Q в рівняннях (3.1-3.3) був визначений 

емпірично та підтверджує коректність значень констант (α, λ) а також вірність даного 

підходу до розрахунку температури стінки на внутрішній поверхні корпуса реактора. 

На точність розрахунків також має незначний вплив температура свіжої біомаси, але 

дана величина знаходилась в малому діапазоні значень (15-25 °С), тому була 

знехтувана. 

За літературними даними мінімальне значення температури реагуючої біомаси 

може становити 466 °С, та є достатнім для забезпечення процесу піролізу біомаси. 

Для забезпечення таких температурних умов на зовнішній поверхні реактора, на якій 
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встановлені контактні датчики температури, протягом експерименту потрібно 

підтримувати t2 не нижче 500-550 °С в залежності від режиму роботи установки. 

 

Розрахунок часу перебування частинок біомаси в абляційному реакторі  

За літературними даними для забезпечення протікання реакції піролізу біомаси 

час перебування частинок біомаси безпосередньо в зоні нагріву повинен бути в 

діапазоні 2-5 секунд. 

Абляційний ректор зі спадаючою по довжині пропускною здатністю має 

змінний крок витків Ті: в зоні завантаження сировини він складає Т1, в середній 

частині шнеку – Т2, в вихідній частині – Т3 (Т3 ˂ Т2 ˂ Т1).                               

Час перебування частинок біомаси в зоні нагріву реактора визначали за 

формулою: 

 

τ = ∑ τі = ∑
Li

n∙Ti
, с, 

 

де Li – довжина корпусу реактора в зоні нагріву з кроком витків шнеку Ti, м;  

n – частота обертів шнека, с-1. 

 

3.2. Експерименти по встановленню робочих характеристик установки 

 

Для визначення робочих характеристик установки, при яких буде 

забезпечуватися її надійна працездатність, була проведена серія пробних 

експериментів, завдяки чому було визначено діапазон робочих температур реактора, 

осаджувальної камери, діапазон швидкостей руху частинки біомаси в реакторі, 

діапазон витрат сировини.  

 

Визначення рівня робочих температур реактору 

 Серія експериментів була проведена в діапазоні зміни температури реактора від 

400 до 650 °С та постійних інших найбільш впливових параметрах установки 

(продуктивності системи подачі сировини – 1,2 кг/год, швидкості руху частинки 
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біомаси – 0,85 м/с). При цьому використовувалася тирса з фракцією 0,5…1,0 мм, що 

мала незмінні вологість 4% мас. та вміст золи 0,55% мас. Завдяки проведеній серії 

експериментів було визначено, що при температурі реактора меншій 500 °С значно 

зменшувався питомий вихід як піролізного газу так і рідкого піропалива, а вуглиста 

речовина при цьому характеризувалася значним вмістом частинок непрореагованої 

біомаси.  

Дійшли висновку, що при температурі зовнішньої поверхні реактора ˂500 °С 

процес абляційного піролізу біомаси характеризується нестабільністю, або й зовсім 

не відбувається, що корелюється з розрахунковими даними [50]. 

 

Експерименти з визначення рекомендованої продуктивності системи подачі 

сировини 

Провівши серію експериментів зі зміною витрати сировини в широкому 

діапазоні (від 0,5 до 4,6 кг/год) та постійних інших найбільш впливових параметрах 

установки (температурі реактора – 550 °С, швидкості руху частинки біомаси – 

1,2 м/с), було встановлено, що при подачі сировини менше 1 кг/год заповнення 

біомасою вільного об’єму між шнеком та корпусом реактора відбувалося не на всі 

100% і, як наслідок, не забезпечувався щільний контакт частинки біомаси та розігрітої 

поверхні реактора. При продуктивності системи подачі сировини понад 1,7 кг/год не 

забезпечувалося інтенсивне перемішування біомаси в каналі шнеку реактора, тому не 

всі частинки потоку біомаси зазнавали абляції на внутрішній поверхні реактора. 

В зв’язку з цим був встановлений діапазон продуктивності системи подачі 

сировини на рівні 1–1,7 кг/год. 

 

Визначення рівня швидкості руху частинок біомаси в реакторі 

Провівши серію експериментів зі зміною швидкості руху сировини в широкому 

діапазоні (від 0,5 до 1,3 м/с) та постійних інших найбільш впливових параметрах 

установки (температурі реактора – 550 °С, продуктивності системи живлення 

сировиною – 1,2 кг/год), було встановлено, що при швидкості руху частинок біомаси 

в реакторі менше 0,85 м/с реактор працює нестабільно з періодичним забиванням 
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тракту, тому що утворені піролізні смоли не видаляються вчасно з внутрішньої 

поверхні реактора та «прикипають» до неї, що унеможливлює контакт між «свіжою» 

сировиною та гарячою поверхнею. При швидкості руху частинок біомаси в реакторі 

понад 1,3 м/с відбувалося значне зростання вібрацій в реакторі та, як наслідок, 

підвищення рівня шумового навантаження в приміщенні до значень, при яких робота 

персоналу ставала некомфортною. Тому робочий діапазон швидкості руху частинок 

біомаси в реакторі був рекомендований на рівні 0,85…1,3 м/с. 

Завдяки проведеній серії експериментів було емпіричним шляхом визначено 

мінімальну температуру осаджувальної камери (50 °С), при якій, з одного боку 

забезпечувались її надійна робота без процесів конденсації парів піропалива в камері, 

а з другого боку – мінімальні витрати енергії на підігрів даного вузла. 

 

3.3. Дослідження процесу піролізу в АРШТ 
 

В рамках дослідження процесу піролізу в абляційному реакторі шнекового типу 

було проведено серію з 60 експериментів. Необхідно підкреслити, що лабораторна 

піролізна установка є установкою періодичної дії. Обмежувальними факторами з 

точки зору тривалості експерименту є об’єм завантажувального бункеру системи 

подачі сировини та об’єм осаджувальної камери. Під час роботи установки 

наповнювати бункер тирсою або зсипати вуглисту речовину з осаджувальної камери 

не можна по причині розгерметизації тракту та значного викиду токсичних газів в 

зону обслуговування установки персоналом, що може призвести до отруєння людей. 

Запасу сировини в бункері вистачає максимум на 3 години за умови, що 

продуктивність системи подачі сировини складатиме всього 1 кг/год. 

Умови проведення та результати експериментальних досліджень абляційного 

піролізу біомаси представлено у табл. 3.1. Загалом, дослідження було спрямоване на 

пошук таких параметрів установки, які б забезпечили максимальний питомий вихід 

рідкого піропалива. Тому, при  розгляді та аналізі  отриманих результатів основна 

увага була приділена саме найбільш успішним експериментам по встановленню 

робочих характеристик установки з точки зору виходу рідкого піропалива [51]. 
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Таблиця 3.1 

Умови та результати експериментальних досліджень абляційного піролізу біомаси 

Параметри Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№1 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

                Умови:        

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 550 550 550 550 550 550 600 

Температура осаджувальної 

камери 
ОС 50 50 50 50 50 50 50 

Витрата азоту для продувки м3/год. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Швидкість обертання шнеку м/с 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Розмір частинок сировини мм 0,5…0,7 0,5…0,7 0,5…0,7 0,5…0,7 0,5…0,7 0,5…0,7 0,5…0,7 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 115 120 115 45 45 45 45 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 10 10 10 10 10 10 10 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Результати:        

Маса переробленої біомаси кг 1,302 1,508 1,446 0,474 2,916 3,49 3,31 

Маса вуглистої речовини кг 0,438 0,52 0,348 0,198 1,372 1,68 1,2 

Вихід вуглистої речовини % мас. 34 34 24 42 47 48 36 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася 

Маса піропалива кг 0,35 0,575 0,571 0,119 0,775 0,986 1,07 

Вихід піропалива % мас. 27 38 39 25 27 28 32 

Густина піропалива кг/м3 1135 1122 1120 1115 1125 1140 1020 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг 12,82 не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася не визначалася 

Вихід піролізного газу % мас. 39 27 36 33 26 24 31 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год. 0,68 0,75 0,75 0,50 3,89 4,65 4,41 
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Продовження таблиці 3.1. 

Параметри Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 

                Умови:         

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 550 550 550 600 600 600 600 600 

Температура осаджувальної 

камери 
ОС 50 50 50 50 50 50 50 50 

Витрата азоту для продувки м3/год. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Швидкість обертання шнеку м/с 0,5 0,85 0,85 1,2 0,85 0,85 0,85 1,0 

Розмір частинок сировини мм 1,0…1,6 1…1,6 0,5…5 0,5…5 0,5…5 0,5…5 0,5…0,7 0,5…5 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 45 120 120 75 30 65 45 60 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 10 12 13 13 13 13 15 15 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Результати:         

Маса переробленої біомаси кг 1,21 2,68 2,35  1,4 0,5 1,584 1,026 1,03 

Маса вуглистої речовини кг 0,66 0,998 1,02 0,624 0,3 0,754 0,724 0,276 

Вихід вуглистої речовини % мас. 55 37 43,4 44,5 60,6 47,6 70,6 26,8 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Маса піропалива кг 0,1 1,18 1,064 0,486 0,062 0,418 0,246 0,318 

Вихід піропалива % мас. 8 44 45,3 34,7 12,4 26,4 24 30,9 

Густина піропалива кг/м3 1010 1020 1035 1040 1030 1025 1075 1065 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг 

не 

визначалася 
14,01 

не 

визначалася 
14,61 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Вихід піролізного газу % мас. 37 19 11,3 20,8 27,1 26 5,5 42,3 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год. 1,62 1,338 1,174 0,292 1,004 1,462 1,368 1,03 
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Продовження таблиці 3.1. 

Параметри Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№17 №18 №19 №20 №21 №23 №24 №25 

                Умови:         

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 600 600 650 650 600 600 600 600 

Температура осаджувальної 

камери 
ОС 50 50 50 50 50 50 50 50 

Витрата азоту для продувки м3/год. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Швидкість обертання шнеку м/с 1,0 0,85 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Розмір частинок сировини мм 0,5…5 1…1,6 0,5…5 0,5…5 0,5…5 0,5…5 0,5…1 0,5…1 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 50 70 180 70 45 60 60 160 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 15 12 13 12 12 12 12 12 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Результати:         

Маса переробленої біомаси кг 1,57 2,298 3,132 1,168 0,922 1,14 1,17 3,124 

Маса вуглистої речовини кг 0,636 0,637 0,78 0,28 0,222 0,39 0,25 0,526 

Вихід вуглистої речовини % мас. 40,5 27,7 24,9 24,1 24,1 34,2 21,4 16,8 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Маса піропалива кг 0,478 0,479 1,21 0,442 0,294 0,374 0,562 1,020 

Вихід піропалива % мас. 30,4 20,8 38,6 37,8 31,9 32,8 48,0 32,7 

Густина піропалива кг/м3 1085 1095 1105 1053 1065 1085 1068 1075 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Вихід піролізного газу % мас. 29 51,4 36,5 38 44 33 30,6 50,5 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год. 1,884 1,97 1,044 1,001 1,229 1,14 1,17 1,172 
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Продовження таблиці 3.1. 

Параметри 
Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№26 №27 №28 №29 №30 №31 №32 №33 

                Умови:         

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 550 500 525 550 550 550 450 550 

Температура осаджувальної 

камери 
ОС 50 50 175 50 50 120 200 300 

Витрата азоту для продувки м3/год. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Швидкість обертання 

шнеку 
м/с 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Розмір частинок сировини мм 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 175 175 190 180 140 110 40 120 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 12 12 13 12 12 12 12 12 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

               Результати:         

Маса переробленої біомаси кг 3,116 2,856 3,04 2,88 2,554 2,832 0,67 2,494 

Маса вуглистої речовини кг 0,736 0,918 0,984 0,73 0,784 0,752 0,338 0,598 

Вихід вуглистої речовини % мас. 23,6 32,1 32,4 25,3 30,7 26,6 50,4 24 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 
30,61 

Маса піропалива кг 1,086 0,788 1,464 1,408 0,77 0,892 0,22 0,838 

Вихід піропалива % мас. 34,8 27,6 48,2 48,9 30,1 31,5 32,8 33,6 

Густина піропалива кг/м3 1056 1048 1060 1110 1080 1095 1157 1160 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг 11,77 

не 

визначалася 
26,41 15,75 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Вихід піролізного газу % мас. 41,6 40,3 23,6 25,8 39,2 41,9 16,7 42,4 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год. 1,068 0,979 0,96 0,96 1,095 1,545 1,005 1,247 
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Продовження таблиці 3.1. 

Параметри 
Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№35 №36 №37 №38 №39 №40 №41 №44 

                Умови:         

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 500 650 500 550 600 600 600 600 

Температура 

осаджувальної камери 
ОС 0 130 100 50 50 200 75 75 

Витрата азоту для 

продувки 
м3/год. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Швидкість обертання 

шнеку 
м/с 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

Розмір частинок сировини мм 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 175 140 140 140 130 140 110 45 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 12 12 13 12 14 13 10 10 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год. 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

               Результати:         

Маса переробленої біомаси кг 2,574 2,366 2,78 2,82 2,57 2,648 1,888 0,9 

Маса вуглистої речовини кг 0,615 0,398 1,169 1,13 0,432 0,554 0,72 0,122 

Вихід вуглистої речовини % мас. 23,9 16,8 42,1 40,1 16,8 20,9 38,1 13,6 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг 

не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
30,6 

не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
Маса піропалива кг 0,46 0,608 1,142 1,0 1,262 1,248 0,57 0,462 

Вихід піропалива % мас. 17,9 25,7 41,1 35,5 49,1 47,1 30,2 51,3 

Густина піропалива кг/м3 1153 1178 1100 1174 1190 1180 1176 1188 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг 

не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
14,83 

не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
Вихід піролізного газу % мас. 58,2 57,5 16,8 24,5 34,1 31,9 31,7 35,1 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год 1,03 1,014 1,191 1,209 1,186 1,135 1,03 1,2 
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Продовження таблиці 3.1 
Параметри Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№45 №46 №47 №49 №50 №52 №53 №54 

                Умови:         

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 550 600 600 600 600 600 600 600 

Температура 

осаджувальної камери 
ОС 75 75 75 75 75 75 75 100 

Витрата азоту для 

продувки 
м3/год 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Швидкість обертання 

шнеку 
м/с 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Розмір частинок сировини мм 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 120 140 50 130 140 120 110 40 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 10 10 2 4 3 0 0 0 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Результати:         

Маса переробленої біомаси кг 3,2 2,89 0,81 3,02 2,75 2,475 2,54 0,91 

Маса вуглистої речовини кг 1,460 0,456 0,184 0,68 0,374 1,056 0,78 0,14 

Вихід вуглистої речовини % мас. 45,6 15,8 22,7 22,5 13,6 42,7 30,7 15,4 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг 

не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
Маса піропалива кг 1,158 1,3 0,34 1,154 0,877 1,096 1,14 0,454 

Вихід піропалива % мас. 36,2 45,0 42.0 38,2 31,9 44,3 44,9 49,9 

Густина піропалива кг/м3 1100 1183 1152 1194 1146 1165 1179 1157 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг 

не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
не 

визначалася 
Вихід піролізного газу % мас. 18,2 39,2 35,3 39,3 54,5 13,1 24,4 34,7 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год 1,6 1,239 0,972 1,394 1,174 1,238 1,385 1,365 
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Продовження таблиці 3.1 
Параметри Розмір- 

ність 

Номер експерименту 

№55 №56 №57 №58 №59 №60 

                Умови:       

Температура зовнішньої 

поверхні реактора 
ОС 600 600 600 600 600 600 

Температура 

осаджувальної камери 
ОС 120 120 120 125 200 200 

Витрата азоту для 

продувки 
м3/год 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Швидкість обертання 

шнеку 
м/с 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 

Розмір частинок сировини мм 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 0,5…1 

Вологість сировини % 4 4 4 4 4 4 

Час експерименту хв. 80 130 90 120 70 45 

Температура 

охолоджувальної рідини 
ОС 2 3 2 4 4 3 

Витрата охолоджувальної 

рідини 
м3/год 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Результати:       

Маса переробленої 

біомаси 
кг 1,83 2,53 1,75 2,89 1,678 1,49 

Маса вуглистої речовини кг 0,375 1,2 0,65 1,238 0,67 0,231 

Вихід вуглистої речовини % мас. 20,5 47,4 37,1 42,8 39,9 15,5 

Вища теплота згорання 

вуглистої речовини 
МДж/кг не визначалася 29,9 

не 

визначалася 
30,4 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Маса піропалива кг 0,89 0,734 0,678 0,877 0,635 0,48 

Вихід піропалива % мас. 48,6 29,0 38,7 30,3 37,8 32,2 

Густина піропалива кг/м3 1163 1125 1165 1195 1188 1184 

Нижча теплота згорання 

піропалива 
МДж/кг не визначалася 13,77 

не 

визначалася 
13,45 

не 

визначалася 

не 

визначалася 

Вихід піролізного газу  % мас. 30,9 23,6 24,1 26,8 22,2 52,3 

Продуктивність установки 

по переробці біомаси 
кг/год 1,373 1,168 1,167 1,445 1,438 1,987 
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Вихід рідких продуктів при низькотемпературному швидкому піролізі біомаси 

зазвичай становить 55-70% від маси сухої сировини [52, 53]. На установці ІТТФ 

НАНУ цей показник дещо нижчий – максимум 51,3%. Водночас, вихід супутніх 

продуктів піролізу (вуглистої речовини та піролізного газу) є вищим у порівнянні з 

аналогічними показниками у іноземних вчених та їх характеристики значно кращі в 

плані подальшого застосування в енергетичних цілях. Тобто шляхом підбору вхідних 

параметрів установки (температури реактору, швидкості руху частинки біомаси в 

реакторі та витрати сировини) можна встановлювати максимальний вихід того чи 

іншого продукту піролізного процесу в залежності від можливості подальшого їх 

застосування [54, 55].  

 

3.4. Характеристики продуктів піролізу 

 

В газоаналітичній лабораторії Інституту газу НАНУ були проведені аналізи з 

визначення складу піролізного газу, деякі результати яких представлені в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2. 

Типовий склад піролізного газу в % від об’єму  

№ експерименту 

Компонент 
26 28 44 56 58 

H2 12,17 9,51 9,01 5,06 11,78 

CO 43,16 34,03 33,53 17,79 45,49 

CH4 17,41 11,65 11,15 7,73 18,04 

CO2 16,47 24,35 24,85 12,34 12,68 

C2H4 3,54 1,43 1,93 0,84 4,26 

C2H2 0,11 0,00 0,00 0,00 0,16 

C2H6 1,97 1,38 1,88 0,58 1,96 

C3H6 1,59 0,19 0,20 0,33 1,82 

C3H8 0,12 0,71 0,70 0,08 0,20 

iC4H10 0,07 0,55 0,50 0,09 0,15 

Neo-C5 сліди 0,00 0,00 0,00 сліди 
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Продовження таблиці 3.2 

№ експерименту 

Компонент 
26 28 44 56 58 

iC5 сліди 0,00 0,00 0,00 сліди 

C2H5OH 0,57 0,00 0,00 0,00 0,66 

H2O 1,68 1,72 1,77 1,86 1,48 

O2 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 

N2 0,00 14,19 14,48 50,93 0,00 

Сума 100 100 100 100 100 

Qр
н, МДж/м3 18,3 12,67 13,74 6,67 19,72 

 

Аналізи проб газу проводились на газовому хроматографі 6890N фірми Agilent. 

По складу піролізного газу визначена його калорійність: наприклад, 6,67 МДж/м3 для 

експерименту № 56 і 19,72 МДж/м3 для експерименту № 58. Низька калорійність 

піролізного газу в експерименті №56 може бути пояснена розгерметизацією 

пробовідбірника та потраплянню в нього повітря, про що свідчать показники O2 та 

N2. Горючі гази складають близько 80% від усіх піролізних газів, отриманих в решті 

експериментів. Калорійність отриманих піролізних газів є досить високою, тому 

можливо використовувати їх для обігріву реактора з метою забезпечення автономної 

роботи установки. 

В сертифікованих лабораторіях ДП «НДІННП «МАСМА», СВП «Контроль та 

діагностика» ПАТ «Київенерго» та лабораторією відділу ТДОЕ ІТТФ НАНУ 

проведено аналіз отриманого піропалива, типові властивості якого представлені в 

табл. 3.3. 

В світовій  літературі зустрічається інформація про те, що в лабораторних 

установках вихід органічної рідини із сухої низькозольної біомаси може складати до 

65% за вагою [56-59]. Але, навіть з сухої біомаси, вода завжди виробляється внаслідок 

піролізного процесу, загальний вихід рідких продуктів з сухої біомаси може бути до 

75%. Природна вологість сировини також присутня в рідких продуктах. У випадках 

коли вміст води дуже високий (понад 30%) піропаливо розділяється на дві фази, що 
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мають різні властивості [60]. Потрібно відзначити, що в табл. 3.3 представленні 

властивості піропалива, яке містить дві фази. 

Таблиця 3.3 

Типові властивості рідкого піропалива 

Назва показника 
Одиниця 

вимірювання 

№ експерименту 

1 15 26 28 29 33 56 58 

Масова частка вологи  

(ГОСТ 2477-65) 
% - 40 45 9 39 45 47,2 54,4 

Масова частка сірки  

(ГОСТ 3877-88) 
% - 0,035 0,66 1,13 0,80 0,048 0,028 0,02 

Теплота згорання по бомбі  

(ГОСТ 21261-91) 
МДж/кг - - - - - - 13,97 14,56 

Вища теплота згорання  МДж/кг - - - - - - 14,01 14,61 

Теплота згорання вища суха МДж/кг - - - - - - 26,54 32,04 

Теплота згорання нижча в 

перерахунку на робоче 

паливо 

МДж/кг 12,82 - 11,77 - 15,75 - 13,77 13,45 

Теплота згорання нижча в 

перерахунку на сухе паливо 
МДж/кг - - - 26,41 - - 28,26 32,41 

  

Вуглиста речовина після кожного експерименту збиралась в поліетиленові 

пакети. Два зразки були відібрані та відправлені в Севастопольську лабораторію №1 

для проведення аналізів. Результати аналізів представлені в табл. 3.4. Слід відзначити, 

що вуглиста речовина має досить високу вищу теплоту згорання (~30 МДж/кг) та 

може бути використана в якості твердого палива, наприклад, в водогрійних котлах. 

Відомо, що вуглиста речовина, одержана на піролізних установках, продавалася для 

виробництва брикетів з деревного вугілля [52]. Вона може використовуватися як 

паливо безпосередньо або в суміші з кам’яним вугіллям. Вуглисту речовину можна 

використовувати в якості палива в основному для побутового застосування в камінах, а 



 103 

також для технологічних потреб промисловості (металургійній, електровугільній, 

фармакологічній, для очищення води і газів) [61]. 

Продукти згорання вуглистої речовини містять менше оксидів сірки та азоту, 

ніж продукти згорання кам'яного вугілля. Проведені випробування показали 

можливість успішного застосування пульверизованої суміші вуглистої речовини з 

котельним паливом №6. Вуглиста речовина також може бути використана для 

виробництва активованого вугілля [25]. 

Таблиця 3.4 

Типові характеристики вуглистої речовини 

Найменування показника 

Одиниця 

вимірю-

вання 

№ експерименту Нормативний 

документ на 

метод 

випробувань 

33 56 58 

Загальна волога аналітичного 

зразка при робочому стані 

палива 

% 3,7 2,8 3,8 ГОСТ 27314 

Зольність 

- на робочий стан палива, 

- на сухий стан палива 

% 

 

3,0 

3,1 

 

3,1 

3,2 

 

3,1 

3,2 

ГОСТ 11022 

ГОСТ 27313 

Вища теплота згорання на 

сухий стан палива 
МДж/кг 30,613 29,9 30,405 

ДСТУ ISO 

1928: 2006 

Нижча теплота згорання на 

робочий стан палива 
МДж/кг 28,423 27,983 28,211 

ДСТУ ISO 

1928: 2006 

Масова частка сірки 

 

- на робочий стан палива; 

 

- на сухий стан палива 

% 

Менш 

ніж 

0,016 

Менш 

ніж 

0,017 

Менш 

ніж 

0,016 

Менш 

ніж 

0,017 

Менш 

ніж  

0,016 

Менш 

ніж  

0,017 

ДСТУ ISO 

1928: 2006 
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У табл. 3.5 приведено порівняння характеристик піропалива, отриманого на 

експериментальній установці ІТТФ та інших відомих іноземних лабораторій. 

Виходячи з результатів порівняння можна зробити висновок, що отримане 

піропаливо поступається за основними характеристиками  піропаливам, отриманими 

іноземними авторами. Це можна пояснити більшою кількістю води в піропаливі 

(близько 40%, тоді як у іноземних зразків піропалива близько 25%). 

Таблиця 3.5 

Порівняння характеристик піропалив різних технологій [5, 22, 62] 

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 VTT (Фінляндія) 

Реактор з киплячим шаром 
1240 17,2** 

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 13,88** 

* Вища теплота згорання. ** Нижча теплота згорання. 

 

Проведені експерименти дозволяють зробити висновок, що завдяки 

визначенню оптимальної продуктивності лабораторної установки, температури 

реактора та швидкості руху частинки біомаси в реакторі, вдалося досягти тривалості 

стабільної роботи установки на рівні 140 хвилин та стабільного виходу піропалива на 

рівні ~ 50%. 

 

3.5. Аналіз результатів експериментів 

 

Результати проведених експериментів на лабораторній піролізній установці 

щодо виходу продуктів піролізу представлені на рис. 3.1. Завдяки проведеному 
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дослідженню було виявлено, 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 [50, 63]. 

 

 
Рис. 3.1. Вихід продуктів піролізного процесу 

  

Слід зазначити, що процес абляційного піролізу біомаси в реакторі шнекового 

типу характеризується деякою невизначеністю. При однакових заданих параметрах 

установки питомий вихід продуктів піролізу коливався в досить широкому діапазоні 

значень. Тому при побудові отриманих представлених нижче залежностей, 

характерних для процесу абляційного піролізу біомаси, були вибрані типові досліди, 

що характеризують, як правило, середні показники для заданих параметрів установки.  

 

Вплив температури реактора на вихід продуктів піролізу 

З серії експериментів були відібрані ті експерименти, в яких температура 

реактора змінювалася в діапазоні від 400 до 650 °С, а інші найбільш впливові 

параметри установки були незмінні (продуктивність системи подачі сировини – 

1,2 кг/год, швидкість руху частинки біомаси – 1,0 м/с). Було встановлено, що при 

нагріві реактору до температури на зовнішній поверхні до 500 °С тирса не повністю 

приймає участь у піролізному процесі, що призводить до збільшення частки 

непрореагованої сировини в вуглистій речовині. Також це призводить до надто 

великого виходу вуглистої речовини відносно вихідної сировини (>40%) (рис.3.2). 
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Рис. 3.2. Залежність питомого виходу вуглистої речовини від температури реактору 

 

Отримана залежність питомого виходу вуглистої речовини від температури 

реактору була порівняна з аналогічною залежністю, отриманою іноземними вченими, 

для  конвекційного та індукційного піролізу (рис.3.3) [56, 61]. З рис. 3.3 видно, що 

тенденція зменшення питомого виходу вуглистої речовини з ростом температури 

реактора справедлива для всіх типів піролізу, але для абляційного піролізу дана крива 

має більш крутий характер. 

 

Рис. 3.3. Залежність питомого виходу вуглистої речовини від температури реактору 

для різних технологій піролізу 
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З іншої сторони, при температурі більшій за 600 °С спостерігалося різке 

збільшення питомого виходу піролізного газу (>40%) (рис.3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Залежність питомого виходу піролізного газу від температури реактора 

 

Що стосується піропалива, то при температурі зовнішньої поверхні реактора до 

450 °С в продуктах піролізу містилося всього до 35% рідкого продукту, що є 

неприйнятно малою часткою для цілей роботи (рис.3.5). При підвищенні температури 

реактора понад 650 °С спостерігалось різке збільшення виходу піролізного газу (до 

60%). При температурі в діапазоні 550…600 °С рідке піропаливо займало найбільшу 

частку в продуктах піролізу біомаси. 

 

 

Рис. 3.5. Питомий вихід рідкого піропалива в залежності від температури реактора 
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Шляхом апроксимації експериментальних даних, представлених на рис. 3.2-3.5, 

отримано  емпіричні рівняння залежності питомого виходу продуктів піролізу (𝑚) від 

температури реактору (T), а саме:  

– для питомого виходу рідкого піропалива    𝑚пп = – 0,7∙Т2 + 0,1∙Т – 5,1;                   

– для питомого виходу вуглистої речовини   𝑚вр = 0,4∙Т2 – 0,1∙T + 2,9;               

– для питомого виходу піролізного газу         𝑚пг = T2 – 0,1∙T + 3,2.                             

Вплив швидкості руху частинки біомаси на вихід продуктів піролізу 

З серії експериментів були відібрані ті експерименти, в яких швидкість руху 

сировини змінювалася в діапазоні від 0,5 до 1,3 м/с, а інші найбільш впливові 

параметри установки були незмінні (температура реактора – 550 °С, продуктивність 

системи живлення сировиною – 1,0 кг/год).  

Як видно з графіку на рис. 3.6, швидкість руху частинки в діапазоні 0,6…1,2 м/с 

біомаси в реакторі має незначний вплив на питомий вихід вуглистої речовини, і 

визначається комбінацією інших параметрів установки: температурою реактора та 

продуктивністю системи подачі сировини. 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. 3.6). При швидкості руху менше 0,6 м/с зростання виходу 

вуглистої речовини пов’язане зі збільшенням часу перебування частинок біомаси в 

реакторі.  

 

Рис. 3.6. Залежність питомого виходу вуглистої речовини від швидкості руху 

частинки біомаси в реакторі 
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Встановлено, що при зростанні швидкості руху частинки біомаси в реакторі 

падає питомий вихід піролізного газу (рис. 3.7). Це безпосередньо пов’язано зі 

зменшенням часу перебування біомаси в реакторі.  

 

 

Рис. 3.7. Залежність питомого виходу піролізного газу від швидкості руху частинки 

біомаси в реакторі 

 

Як видно з графіку на рис. 3.8, 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 (рис. 3.6-3.7). 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 цьому діапазоні. 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. 
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Рис. 3.8. Питомий вихід піропалива в залежності від швидкості руху  

частинки біомаси 

 

Шляхом апроксимації експериментальних даних, представлених на рис. 3.6-3.8, 

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 = – 0,9∙V2 + 2,0∙V – 0,7;                

– для питомого виходу вуглистої речовини 𝑚вр = 0,7∙V2 – 1,2∙V + 1,0;                 

– для питомого виходу піролізного газу       𝑚пг = 0,3∙V2 – 0,8∙V + 0,7.                        

 

Вплив продуктивності системи подачі сировини на вихід продуктів піролізу 

З серії експериментів були відібрані ті експерименти, в яких витрата сировини 

змінювалася в діапазоні від 0,5 до 4,6 кг/год, а інші найбільш впливові параметри 

установки були незмінні (температура реактора – 550 °С, швидкість руху частинки 

біомаси – 1,0 м/с). 

Було 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.3.9).  
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Рис. 3.9. Залежність питомого виходу вуглистої речовини від продуктивності 

системи подачі сировини 

 

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 

(рис.3.10).   

 

Рис. 3.10. Залежність питомого виходу піролізного газу від продуктивності системи 

подачі сировини 

 

У повній відповідності з характером залежності виходу вуглистої речовини і 

піролізного газу від продуктивності системи подачі сировини  найбільший питомий 

вихід рідкого піропалива спостерігався при продуктивності системи подачі сировини 

від 1 до 1,6 кг/год (рис.3.11). Встановлена залежність показала, що існує оптимальний 
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ступінь попереднього ущільнення сировини в системі її подачі в реактор: 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. 3.11. Залежність питомого виходу рідкого піропалива від продуктивності 

системи подачі сировини 

 

Найбільш успішний експеримент з точки зору максимального виходу 

піропалива (51%) був досягнутий при температурі зовнішнього корпусу реактора 

600 °С, витраті сировини 1,2 кг/год, та швидкості руху частинки в реакторі 1,0 м/с 

(експерименти №44 та 54), що повністю відповідає розглянутим вище залежностям. 

 

3.6. Масовий та енергетичний баланси 

 

Масовий баланс процесу швидкого піролізу біомаси (рис. 3.12) включає два 

вхідних потоки (сировина та азот), та чотири вихідних потоки (продукти піролізу та 

азот). 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.  
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Рис. 3.12. Масовий баланс швидкого піролізу біомаси 

 

При розгляді загальної схеми розподілення енергетичних потоків в процесі 

швидкого абляційного піролізу (рис. 3.13) можна виділити наступні чотири складові:  

- Q1 – кількість енергії, що міститься в сировині; 

- Q2 – кількість енергії, що витрачається на нагрів основних блоків установки 

та в приводах шнеків; 

- 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. Як вже вказувалось, калорійність сировини, пірогазу, 

вуглистої речовини та рідкого 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 
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визначалась за допомогою вагів SF-400A. Об’єм пірогазу визначався за допомогою 

газового лічильника Октава G-1,6. 

 

 

Рис. 3.13. Схема енергетичного балансу піролізної установки 

 

Баланс споживання електроенергії 

Як показано на рис. 2.1 (технологічній схемі установки), до складу установки 

входить два основних блока споживання електроенергії. Перший блок – це блок 

електричних нагрівачів. Він забезпечує нагрів робочого реактору та деревної 

сировини, що подається на вхід абляційного реактору. Також до цього блоку входять 

охоронні нагрівачі осаджувальної ємності, що забезпечують робочу температуру 

осаджувальної камери. Після виходу установки на робочий режим, споживання 

електричної енергії на нагрів осаджувальної камери зменшується завдяки внесенню 

достатньої кількості теплової енергії з піролізними продуктами на виході зі 

шнекового реактору.  
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Для визначення витрат електричної енергії в нагрівачах та приводах установки 

використано чотири ватметри PZEM-061 змінного струму 100А 80-260В. Похибка 

вимірювання даного приладу ± 1%. Всі ватметри винесені на панель управління 

охоронними нагрівачами осаджувальної камери (рис. 3.14). Принцип роботи ватметрів 

полягає у вимірюванні електричного струму через провідник споживача за допомогою 

тороїдальної котушки, надітої на провідник. Паралельно з цим замірюється напруга на 

клемах споживача електричної енергії. 

 

 

Рис. 3.14. Змонтовані ватметри на панелі управління охоронними нагрівачами 

осаджувальної камери 

 

Встановлена електрична потужність блоку електричних нагрівачів згідно їх 

паспортів складає 7,25 кВт. Встановлена потужність блоку електричних приводів 

згідно їх паспортів складає 1,42 кВт. 

Таким чином, в результаті проведених замірів отримано наступне розподілення 

електричних навантажень (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Електричне навантаження блоків установки 

№ 

п/п 
Назва приладу 

Електрична 

потужність, кВт 

1 Нагрівач 1 реактора 1,2 

2 Нагрівач 2 реактора 1,3 

3 Нагрівач 3 реактора 1,5 

4 Нагрівач осаджувальної камери 3,25 

5 Привід шнека живильника 0,17 

6 Привід зворушувача бункера 0,14 

7 Привід вертикального патрубка 0,18 

8 Привід шнека реактора 0,7 

9 Циркуляційний насос системи конденсації 0,23 

 

Таблиця 3.7 

Споживання електричної енергії окремими складовими установки для 

експерименту тривалістю 40 хв 

№ 

п/п 
Назва приладу 

Споживання 

електричної 

енергії, кВт·год 

Блок нагрівачів 

1 Нагрівач 1 реактора 0,94 

2 Нагрівач 2 реактора 0,47 

3 Нагрівач 3 реактора 0,82 

4 Нагрівач осаджувальної камери 9,8 

Блок приводів 

5 Привід шнека живильника 0,11 

6 Привід зворушувача бункера 0,09 

7 Привід вертикального патрубка 0,12 

8 Привід шнека реактора 0,45 

9 Циркуляційний насос системи конденсації 0,15 

 

Баланс розподілення теплової енергії 

В результаті нагріву корпусу реактора до температури 550-600 °С відбувається 

поступове нагрівання вертикального патрубку подачі сировини шляхом 

теплопровідності стінок патрубків, які під’єднані до реактора. Температура нагріву 

стінок патрубку може досягати 100-120 °С. При таких умовах починається перегрів 

сировини на вході в реактор, що в свою чергу може спричинити зависання сировини 
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на вході в реактор через початок процесів сушки та часткового розкладання сировини 

з виділенням вологи та смол. Для уникнення перегріву сировини на вході в реактор в 

межах тракту подачі організовано водяне охолодження вертикального патрубку 

шляхом вимушеної циркуляції води через водяну сорочку патрубка та 

накопичувальний бак холодної води. Об’єм води в системі охолодження складає 48 л. 

Початкова температура води  t1=20 °С, температура нагрітої води t2=30 °С. Згідно з 

формулою: 

 

𝑄вод = 𝐺вод ∙ 𝐶вод ∙ (𝑡2 − 𝑡1), 

 
визначалась кількість теплової енергії, відведеної від вертикального патрубку 

охолоджувальною водою. Таким чином, за час експерименту тривалістю, наприклад, 

40 хв, Qвод=2,0 МДж, що відповідає середньому тепловому потоку 3,0 МДж/год. 

Утворені в реакторі продукти піролізу у вигляді парогазової суміші та твердих 

частинок на шляху до системи конденсації потрапляють до об’єму осаджувальної 

камери, де відбувається часткова віддача теплової енергії продуктів піролізу корпусу 

камери. Щоб оцінити кількість теплової енергії, що витрачається нагрітою до певної 

температури осаджувальною камерою в навколишнє середовище, було проведено 

вимірювання споживання електричної енергії охоронними електричними 

нагрівачами, за допомогою яких в робочих умовах встановлюється і підтримується 

температура осаджувальної камери на рівні, необхідному для забезпечення 

стабільного і повного процесу конденсації піропалива (в даному випадку 50 °С). 

Вимірювання проводилось при розігрітій експериментальній установці, проте без 

подачі сировини на вхід до реактора. Кількість електричної енергії, спожита 

нагрівачами осаджувальної камери за час проведеного експерименту при температурі 

камери 50 °С склала 0,36 кВт×год, що відповідає тепловим втратам на цій ділянці 

установки 0,86 МДж/год. 

В процесі роботи установки частково охолоджені продукти піролізу у вигляді 

парогазової суміші направляються в блок конденсації, де для конденсації піропалива 

та охолодження піролізного газу використано дизельне паливо. Об’єм дизельного 



 118 

палива в системі конденсації складає 3,5 л (3 кг). Протягом експерименту 

температура дизельного палива з початкового значення 20 °С підвищилась до 

температури 80 °С. Згідно з формулою:  

 

𝑄диз = 𝐺диз ∙ 𝐶диз ∙ (𝑡диз
′′ − 𝑡диз

′ ),                                         

 
кількість теплової енергії, що передається теплоносію системи конденсації за час 

експерименту (40 хв.) складає при теплоємності дизельного палива 

𝐶диз= 0,45 ккал/(кг∙°С), 𝑄диз=0,37 МДж, що відповідає тепловому потоку 

0,56 МДж/год. 

Слід зазначити, що проведене вище визначення відведених теплових потоків 

зроблене для оцінювання кількості теплоти, яку можна потенційно повернути в 

піролізний цикл з метою поліпшення його енергетичних характеристик.  

Взагалі енергетичний баланс піролізного циклу складається з рівності всієї 

введеної енергії (енергії сировини і електричної енергії) і всієї відведеної (енергії 

продуктів піролізу і теплових втрат установки). При цьому з усієї електричної енергії, 

що використовується в установці, корисною є лише частина, що в процесі 

ендотермічних реакцій переходить в продукти піролізу і яка може бути визначена, як 

різниця сукупної енергії піропалива, піролізного газу і вуглецевого залишку та 

енергії, використаної сировини. Решта використаної електричної енергії викидається 

в навколишнє середовище (рис.3.12). 

На рисунку 3.15 у вигляді піктограми представлено розрахункове відношення 

отриманої енергії з продуктів піролізу до суми затраченої електроенергії та енергії 

сировини у відсотковому відношенні (енергетичний ККД) для проведеної кількості 

експериментів. Як видно з графіку, відношення енергії для різних експериментів 

складало від 53 до 82%. Середнє значення знаходиться в межах 70%. 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.    
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Рис. 3.15. Енергетичний ККД швидкого піролізу біомаси без урахування утилізації 

теплоти охолодження вертикального патрубка 

 

Додатково було визначено енергетичний ККД установки з врахуванням 

теплових втрат, що можуть бути повернені до енергетичного балансу установки 

(теплової енергії, яка витрачається на охолодження вертикального патрубку системи 

подачі сировини та використаної для підтримування температури осаджувальної 

камери на рівні 50 °С). Як видно з графіку (рис. 3.16), середнє значення відношення 

отриманої енергії до затраченої може складати до 80%. Таке співвідношення добре 

корелюється з відомими іноземними піролізними установками [64-66]. Коливання 

значень енергетичних ККД в досить широкому діапазоні (64-88%) пояснюється 

невизначеністю процесу піролізу в абляційному реакторі, що приводить до різних 

значень калорійності отриманих продуктів. Невизначеність процесу піролізу 

обумовлена різною силою притискання шнеком частинки біомаси до внутрішньої 

поверхні реактора в залежності від продуктивності системи подачі та насипної 

щільності сировини. В одному випадку, це спричиняє 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 спричиняє 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 
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та встановлення залежностей впливу параметрів установки на вихід продуктів 

піролізу.   

 

Рис. 3.16. Енергетичний баланс швидкого піролізу біомаси з утилізацією теплоти 

охолодження вертикального патрубка 

 

Калорійність отриманих продуктів піролізу не визначалася для кожного 

експерименту окремо, а приймалася як середнє для отриманих від спеціалізованих 

лабораторій значень теплоти згорання (табл. 3.2-3.4).  Очевидно, що в кожному 

експерименті значення калорійності продуктів піролізу дещо відрізнялося, що також 

впливало на значення енергетичного ККД установки та пояснює деякий їх розкид від 

одного експерименту до іншого. Слід зазначити, що в останніх експериментах 

спостерігалося зменшення розкиду значень ККД установки. Таке «впорядкування» 

свідчить про те, що піролізна установка працювала в даних експериментах стабільно 

та енергетичні характеристики продуктів піролізу не значно відрізнялися між собою. 

Отже, можна стверджувати, що досягнута енергетична ефективність 

запропонованої установки швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі 

шнекового типу складає 80% з врахуванням використання частини скидної теплоти. 

На рис. 3.17 зображено відношення енергії отриманого піролізного газу до 

затраченої енергії на нагрів реактору. Згідно з даними рисунку енергії, яка міститься 

в піролізному газі, вистачає на нагрів реактору в середньому на 60%, хоча в деяких 

випадках (експеримент № 19, 27, 30 та інші) вона повністю перекриває потреби 
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реактора на його нагрів, що лише підтверджує вказану вище певну неоднозначність 

процесу абляційного піролізу. 

 

Рис. 3.17. Нагрів реактору за рахунок піролізного газу 

 

В результаті аналізу отриманих експериментальних даних проведено 

розрахунок придбаної продуктами піролізу енергії в абляційному реакторі ΔЕ, що 

проводився з урахуванням середніх значень калорійності продуктів піролізу, а саме: 

піропалива – 𝑄н пп
р

= 13,88 МДж/кг, вуглистої речовини – 𝑄н вр
р

=  28,2 МДж/кг, 

піролізного газу – 𝑄н пг
р

= 14,2 МДж/м3 (15,62 МДж/кг). При цьому калорійність 

сировини складала 𝑄н с
р

= 18,2 МДж/кг. 

Придбана за час експерименту продуктами піролізу енергія в абляційному 

реакторі ΔЕ визначалася за наступною формулою:  

 

𝛥𝐸 = 𝑄отр − 𝑄с = 𝑚пп ∙ 𝑄н пп
р

+ 𝑚пг ∙ 𝑄н пг
р

+   𝑚вр ∙ 𝑄н вр
р

− 

−(𝑚пп + 𝑚пг + 𝑚вр) ∙ 𝑄н с
р

,                                   (3.4) 

 

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. 
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Формулу (3.4) можна представити в наступному вигляді: 

 

𝛥𝐸 = 𝑚пп ∙ (𝑄н пп
р

− 𝑄н с
р

) + 𝑚пг ∙ (𝑄н пг
р

− 𝑄н с
р

) + 𝑚вр ∙ (𝑄н вр
р

− 𝑄н с
р

)       (3.5) 

 

З врахуванням того, що у порівнянні з калорійністю вхідної сировини 

калорійність отриманої вуглистої речовини має вищі значення, а отримані піропаливо 

та піролізний газ – нижчі значення, формулу (3.5) можна переписати наступним 

чином: 

𝛥𝐸 = 𝑚вр ∙ (𝑄н вр
р

− 𝑄н с
р

) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с
р

− 𝑄н пп
р

) − 𝑚пг ∙ (𝑄н с
р

− 𝑄н пг
р

)  (3.6) 

 

 Для того, щоб перейти до питомих витрат продуктів піролізу рівняння (3.6) 

розділимо на масу сировини (𝑚с): 

 

𝛥𝐸

𝑚𝑐
=

𝑚вр

𝑚𝑐
∙ (𝑄н вр

р
− 𝑄н с

р
) −

𝑚пп

𝑚𝑐
∙ (𝑄н с

р
− 𝑄н пп

р
) −

𝑚пг

𝑚𝑐
∙ (𝑄н с

р
− 𝑄н пг

р
)  (3.7) 

 

 Рівняння (3.7) можна записати наступним чином: 

 

𝛥𝐸 = 𝑚𝑐 ∙ [𝑚вр ∙ (𝑄н вр
р

− 𝑄н с
р

) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с
р

− 𝑄н пп
р ) − 𝑚пг ∙ (𝑄н с

р
− 𝑄н пг

р )],     (3.8) 

 

де 𝑚вр,  𝑚пп, 𝑚пп – питомі виходи відповідно вуглистої речовини, піропалива 

та піролізного газу, %. 

 Розділивши рівняння (3.8) на час експерименту отримаємо наступне: 

 

𝛥𝐸

𝜏
=

𝑚𝑐

𝜏
∙ [𝑚вр ∙ (𝑄н вр

р
− 𝑄н с

р
) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с

р
− 𝑄н пп

р ) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с
р

− 𝑄н пг
р )],     (3.9) 

 

де 𝜏 – час експерименту, хв. 

 Для того, щоб привести рівняння (3.9) до однієї години експерименту 

помножимо обидві частини рівняння на 60:  
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𝛥𝐸∙60

𝜏
=

𝑚𝑐∙60

𝜏
∙ [𝑚вр ∙ (𝑄н вр

р
− 𝑄н с

р
) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с

р
− 𝑄н пп

р
) − 𝑚пп ∙

(𝑄н с
р

− 𝑄н пг
р

)]. 

 Тобто: 

 

𝛥𝐸 = 𝐺𝑐 ∙ [𝑚вр ∙ (𝑄н вр
р

− 𝑄н с
р

) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с
р

− 𝑄н пп
р

) − 𝑚пп ∙ (𝑄н с
р

− 𝑄н пг
р

)],   (3.10) 

 

 де 𝛥𝐸 – придбана за годину продуктами піролізу сумарна енергія, МДж/год; 

 𝐺𝑐 – витрата сировини, кг/год. 

Рівняння (3.10) можна записати наступним чином: 

 

𝛥𝐸 = 𝛥𝐸вг − 𝛥𝐸пп − 𝛥𝐸пг, 

 

де 𝛥𝐸вг – 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 по відношенню до сировини 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 

𝛥𝐸 складає енергія, передана в процесі піролізу від електричних нагрівачів та 

приводів. 

Внаслідок проведеного процесу піролізу сировина перетворилася у більш 

калорійне паливо – вуглисту речовину, та менш калорійні – пірогаз та рідке 

піропаливо.  Можна стверджувати, що піроліз біомаси в АРШТ це складний процес, 

який поєднує декілька процесів з точки зору отриманих продуктів піролізу: для 

вуглистої речовини – ендотермічний процес, для піропалива та піролізного газу – 

екзотермічний процес. Дану гіпотезу підтверджують отримані залежності, які 

відображені на рис. 3.18-3.20. 
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Придбана продуктами піролізу енергія в абляційному реакторі приведена до 

однієї години експерименту є функцією, що залежить від витрати сировини, питомого 

виходу отриманих продуктів піролізу, часу проведення експерименту та різниці 

калорійності продуктів піролізу та сировини: 

 

𝛥𝐸 = 𝑓(𝐺𝑐 , ∑ 𝑚𝑖 , 𝛥𝑄н 𝑖
р

), 

 

де i – відповідає одному з трьох продуктів піролізу: піропаливу, вуглистій 

речовині та піролізному газу; 

𝛥𝑄н 𝑖
р

 – різниця калорійностей одного з продуктів піролізу та сировини, МДж/кг. 

ККД піролізної установки можна виразити наступною формулою: 

 

ŋ =
𝑄𝑐+𝛥𝐸

𝑄𝑐+𝐸затр
,                                                 (3.11) 

 

де 𝐸затр – електрична енергія, затрачена на приводи установки та нагрів 

реактора та осаджувальної камери.  

З формули (3.11) видно, що ККД установки визначається величиною придбаної 

продуктами піролізу енергії в абляційному реакторі та кількістю затраченої на процес 

електричної енергії. Для збільшення ККД необхідно намагатися збільшити величину 

придбаної продуктами піролізу енергії та зменшувати кількість затраченої на процес 

електричної енергії. 

Графік на рис.3.18 показує, що загалом в піропаливі міститься енергії менше 

ніж у сировині тієї ж маси та зі збільшенням питомого виходу піропалива дана 

тенденція зростає. На графіку показані точки з реальними значеннями калорійності 

отриманого піропалива (експерименти №26, 39, 56, 58), які доводять, що зі 

збільшенням теплоти згорання піропалива зменшується різниця 𝛥𝑄н пп
р

, що приводить 

до зменшення відхилення середньої лінії значень 𝛥𝐸пп до осі абсцис, а при зменшенні 

𝑄н пп
р

 – навпаки.  
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Рис. 3.18. Залежність придбаної піропаливом енергії віднесеної  

до години експерименту від питомого виходу піропалива 
 

Окрім питомого виходу піропалива на приведену придбану піропаливом 

енергію вагомий вплив має витрата сировини, яка ”розкидає” значення придбаної 

піропаливом енергії  навколо середньої лінії. Збільшення витрати сировини 

приводить до відхилення середньої лінії значень 𝛥𝐸пп від осі абсцис в сторону 

більших абсолютних значень 𝛥𝐸пп про що свідчать точки для експериментів №6-8 з 

високими значеннями витрати сировини (рис. 3.18). Таким же чином збільшення 

витрати сировини впливає на придбану енергію вуглистою речовиною і піролізним 

газом (рис. 3.19 та 3.20 – точки 6, 7, 8).   

  

 
Рис. 3.19. Залежність придбаної вуглистою речовиною енергії віднесеної  

до години експерименту від питомого виходу вуглистої речовини 
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Як видно з графіку на рис. 3.19 зі зростанням питомого виходу вуглистої 

речовини спостерігається тенденція до збільшення здатності набувати вуглистою 

речовиною додаткову енергію у порівнянні з енергією, що міститься в сировині. 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 𝛥𝑄н вр
р

, що приводить до 

відхилення середньої лінії значень 𝛥𝐸вг  від осі абсцис, а при зменшенні 𝑄н вг
р

 – 

навпаки, до неї.  

Графік на рис.3.20 показує, що загалом в піролізному газі міститься енергії 

менше ніж у сировині та зі збільшенням питомого виходу піролізного газу дана 

тенденція зростає. 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 𝛥𝑄н пг
р

, що 

приводить до відхилення середньої лінії значень 𝛥𝐸пг до осі абсцис, а при зменшенні 

𝑄н пг
р

 – навпаки, від неї.  

 

 
Рис. 3.20. Залежність придбаної піролізним газом енергії віднесеної  

до години експерименту від питомого виходу піролізного газу 

 

Загальна тенденція впливу витрати сировини на величину придбаної 

продуктами піролізу енергії, що приведена до однієї години експерименту, 

підтверджується графіком на рис. 3.21. 
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Рис. 3.21. Залежність придбаної продуктами піролізу енергії віднесеної до витрати 

сировини 

 

Як видно з рис. 3.21 зі збільшенням витрати сировини продукти піролізу за 

годину експерименту сумарно набувають більше енергії у порівнянні з енергією, що 

містилася у вхідній сировині. Це пояснюється збільшенням маси сировини, що 

проходить через реактор за годину експерименту, та при цьому потрібно врахувати і 

зростання кількості затраченої енергії на нагрів реактору та приводи піролізної 

установки. Стабільний ріст придбаної продуктами піролізу енергії  в абляційному 

реакторі 𝛥𝐸 при рості витрати сировини забезпечується за рахунок того, що 

збільшення 𝛥Евр компенсується деяким зниженням 𝛥Епп та 𝛥Епг. Тобто придбана 

продуктами піролізу енергія  в абляційному реакторі 𝛥𝐸 залежить в основному тільки 

від кількості переробленої сировини. Характер кривих на рис. 3.18-3.20 дає змогу 

стверджувати, що питома придбана продуктами піролізу енергія поступово 

стабілізується на певному значенні. У цьому відношенні піролізна установка подібна 

електричному акумулятору – продукти піролізу до певної межі акумулюють енергію, 

а після досягнення цієї межі вся підведена ззовні енергія витрачається в навколишнє 

середовище у вигляді теплоти, тобто процес акумулювання стає енергетично 

недоцільним.  
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Шляхом апроксимації експериментальних даних, представлених на рис. 3.18-

3.20, отримано  емпіричні рівняння залежності придбаної енергії віднесеної до години 

експерименту від питомого виходу продуктів піролізу та витрати сировини, а саме:  

- для рідкого піропалива    𝛥𝐸пп = 10,7∙ 𝑚пп
2
 – 10∙𝑚пп + 0,1;                                           

- для вуглистої речовини   𝛥𝐸вр = 5∙ 𝑚вр
2
 + 16,5∙ 𝑚вр – 1,2;                                            

- для піролізного газу         𝛥𝐸пг  = 0,9∙ 𝑚пг
2
  – 3,6∙ 𝑚пг – 0,1;                                           

- для витрати сировини      𝛥𝐸  = 5,6∙Gc – 4,9.                                                                      

Сумарні втрати піролізної установки можна записати наступною формулою: 

 

Евтр = 𝐸затр −  𝛥𝐸, 

 

де 𝐸затр – електрична енергія, затрачена на приводи установки та нагрів 

реактора та осаджувальної камери, МДж; 

𝛥𝐸 – придбана за час експерименту продуктами піролізу енергія в абляційному 

реакторі, МДж. 

Питомі втрати енергії зростають при рості питомого виходу піропалива 

(рис. 3.22). Тобто при рості питомого виходу піропалива збільшується різниця між 

затраченою електричною енергією на приводи установки та нагрів реактора і 

осаджувальної камери 𝐸затр та  придбаною за час експерименту продуктами піролізу 

енергією 𝛥𝐸. 

 

Рис. 3.22. Залежність питомих втрат енергії від питомого виходу піропалива 
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Як наслідок розглянутих енергетичних залежностей енергетичний ККД 

абляційної установки зі зростанням питомого виходу піропалива (рис. 3.23) дещо 

знижується, що вказує на зростання питомих втрат енергії при зростанні питомого 

виходу піропалива.  

 

 
Рис. 3.23. Залежність енергетичного ККД установки від питомого виходу піропалива 

(без часткового використання скидної теплоти) 

 

При визначенні залежності, що показана на рис. 3.23, експерименти з питомим 

виходом піропалива меншим 40% були відбраковані, тому що проводилися не в 

рекомендованих режимах (оптимальних умовах) з точки зору максимального 

питомого виходу піропалива. З характеру кривої можна зробити висновок, що 

енергетичний ККД піролізної установки залежить від виходу піропалива, і 

визначається в основному величиною теплових втрат (Q4). Тобто, піролізна установка 

з АРШТ може працювати з прийнятною ефективністю при різному питомому виході 

рідкого піропалива відносно вихідної сировини. 

Загалом, з точки зору енергетичної цінності продуктів піролізу, оптимальним 

було б працювати при режимах з максимальним виходом вуглистої речовини, але в 

такому випадку отримане паливо ми можемо застосовувати тільки в твердопаливних 

котельнях як і вихідну сировину (соснову тирсу). Отримання ж максимального 

виходу піропалива розширює сферу застосування продуктів піролізу з залученням 

котельних з мазутними пальниками та двигунів внутрішнього згорання (при 
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додатковому очищенні піропалива). Тому в техніко-економічному обґрунтуванні 

(розділ 4) застосовано наступний підхід: рідке піропаливо та вуглиста речовина 

продається як товар для подальшого використання на вугільних або газомазутних 

електростанціях; піролізний газ планується використовувати в піролізній установці 

шляхом його спалювання та нагріву абляційного реактора димовими газами. 

 

3.7. Оцінка невизначеності результатів вимірювання 
 

Для обчислення невизначеності результатів вимірювання необхідно виконати 

багаторазові виміри величини. Джерелами невизначеності можуть бути: 

- похибка приладу; 

- похибка відліку; 

- вплив сторонніх факторів (температура, джерело живлення, вологість 

повітря). 

 

3.7.1. Визначення теплоти згорання  

 

Оскільки на даний момент в Україні відсутні стандарти на визначення теплоти 

згорання біопалив, вимірювання проводилися за методикою, що  загалом відповідає 

стандартним методикам для рідких нафтопродуктів ГОСТ 21261-91 «Нефтепродукты. 

Метод определения высшей теплоты сгорания  и  вычисления  низшей  теплоты  

сгорания». 

У зв’язку з тим, що досліджуваний зразок біопалива містить летючі та 

легкозаймисті компоненти, проби для спалювання в калориметричній бомбі 

пакувалися у герметичні капсули з поліетиленової плівки, для якої попередньо була 

визначена теплота згорання. 

Теплоту згорання  зразків  досліджено за допомогою калориметра моделі КТС-

4 зав. №01 (свідоцтво про МА ДП Укрметртестстандарт  №24.651.2010 від 

28.12.2010р.), до складу якого входить калориметрична бомба  БКУ-2 №11 (атестат 

№24-2/5461). 

Масу зразків, запального дроту та упаковки з поліетилену  визначено за 

допомогою ваг ВЛР-20 зав. №727. Маса проби не перевищувала 1 г.  
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Визначено середнє арифметичне значення теплоти згорання для всіх вимірів: 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                          (3.12) 

 

Випадкову складову стандартної невизначеності вичислено за типом А 

(середньоквадратичне відхилення):  

 

𝑢𝐴 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
                                                 (3.13) 

 

Cистематичну складову отримано на підставі паспортних даних застосованих 

приладів та обраховано як стандартну невизначеність по типу В: 

 

𝑢𝐵𝑖 =
𝛿𝑖

√3
 ,                                                    (3.14) 

 

де 𝛿𝑖 − систематична похибка застосованого приладу. 

Вичислено сумарну стандартну невизначеність при вимірюванні ваги та 

визначенні теплоти згорання: 

 

𝑢𝑐 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2 .                                                 (3.15) 

 

Вичислено розширену невизначеність згідно керівництва по розрахунку 

невизначеності [67]. Розширену невизначеність U отримують шляхом множення 

стандартної невизначеності вихідної величини uc(y) на коефіцієнт охоплення k:  

 

𝑈 = 𝑘𝑢𝑐(𝑦).                                                    (3.16) 

 

Приймаємо, що вимірюваній величині приписується нормальний розподіл 

ймовірності, при цьому приймаємо коефіцієнт охоплення k = 2 при рівні довіри 95%. 
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Результати оцінки розширеної невизначеності для обчислення теплоти 

згорання рідкого піропалива наведені в табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Результати оцінки невизначеності обчислення теплоти згорання піропалива 

Кількість вимірів Маса, г �̅�, г 𝑢𝐴, % 𝑢𝐵, % 𝑢𝑐, % U, % 

1 0,53582 

0,59176 0,42 0,0578 0,42 0,84 

2 0,66087 

3 0,24471 

4 0,76876 

5 0,74866 

 

 

3.7.2. Визначення маси 

 

Оцінювання розширеної невизначеності досліджень маси сировини, рідкого 

піропалива та вуглистої речовини проведене за методологією викладеній в 

попередньому параграфі згідно формул (3.12-3.16). Обладнання та їх характеристики 

взято згідно табл. 2.2. Результати оцінки розширеної невизначеності дослідження 

маси рідкого піропалива наведені в табл. 3.9. 

 

Таблиця 3.9 

Результати оцінки невизначеності дослідження маси рідкого піропалива 

Кількість вимірів Маса, г �̅�, г 𝑢𝐴, % 𝑢𝐵, % 𝑢𝑐, % U, % 

1 505 

501,40 0,06 0,58 0,58 1,16 

2 504 

3 500 

4 501 

5 497 
 

 

3.7.3. Визначення об’єму газу  

 

Оцінювання розширеної невизначеності досліджень об’єму піролізного газу 

проведено за методологією викладеній в попередньому параграфі згідно формул 

(3.12-3.16). Обладнання та їх характеристики взято згідно табл. 2.2. Результати оцінки 

невизначеності дослідження маси рідкого піропалива наведені в табл. 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Результати оцінки невизначеності дослідження об’єму піролізного газу 

Кількість вимірів Об’єм, м3 �̅�, м3 𝑢𝐴, % 𝑢𝐵, % 𝑢𝑐, % U, % 

1 0,629 

0,62 0,00 1,73 1,73 3,46 

2 0,597 

3 0,615 

4 0,569 

5 0,686 
 

 

3.7.4. Визначення температури 

 

Оцінювання розширеної невизначеності досліджень температури реактору та 

осаджувальної камери проведено за методологією викладеній в попередньому 

параграфі згідно формул (3.12-3.16). Обладнання та їх характеристики взято згідно 

табл. 2.2. Результати оцінки невизначеності дослідження маси рідкого піропалива 

наведені в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Результати оцінки невизначеності дослідження температури реактору 

Кількість 

вимірів 
Температура, °С �̅�, °С 𝑢, % 𝑢𝐵, % 𝑢𝑐, % U, % 

1 550 

550,60 0,03 1,15 1,16 2,31 

2 552 

3 553 

4 549 

5 549 
 

 

3.7.5. Визначення кількості енергії 

 

Оцінювання розширеної невизначеності досліджень кількості енергії, 

затраченої на приводи піролізної установки, на нагрів реактору та осаджувальної 

камери, проведено за методологією викладеній в попередньому параграфі згідно 

формул (3.12-3.16). Для цих цілей було використано ватметри PZEM-061 змінного 

струму 100А 80-260В. Точність вимірювання даного приладу  ± 1%. Результати 

оцінки невизначеності дослідження кількості енергії, затраченої на двигун-редуктор 

зворушувача наведені в табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Результати оцінки невизначеності дослідження кількості енергії 

Кількість 

вимірів 
Кількість енергії, Вт �̅�, Вт 𝑢𝐴, % 𝑢𝐵, % 𝑢𝑐, % U, % 

1 500 

503,400 0,315 0,577 0,658 1,315 

2 505 

3 495 

4 532 

5 485 
 

 

3.7.6. Оцінювання розширеної невизначеності загалом для експериментів 

 

Оцінимо розширену невизначеність для енергетичного ККД установки, яке 

визначається за формулою: 

 

ŋ =  
𝑄3

𝑄1+𝑄2
=

𝑉г∙𝜃г+𝑚п∙𝜃п+𝑚вр∙𝜃вр

𝑚с∙𝜃с+𝑄2
, 

 

 

де 𝑉г – об’єм піролізного газу, м3; 

𝜃г – теплота згорання піролізного газу, МДж/м3; 

𝑚п – маса рідкого піропалива; 

𝜃п – теплота згорання рідкого піропалива, МДж/кг; 

𝑚вр – маса вуглистої речовини, кг; 

𝜃вр – теплота згорання вуглистої речовини, МДж/кг 

𝑚с – маса сировини, кг; 

𝜃с – теплота згорання сировини, МДж/кг; 

𝑄2 – кількість енергії, затраченої на нагрів та приводи установки, МДж.  

При оцінюванні розширеної невизначеності загалом для експериментів 

необхідно здійснити сумування розширених невизначеностей вхідних величин. 

Сумування у випадку відсутності кореляції вхідних величин здійснюється з 

врахуванням вагових коефіцієнтів, в якості яких використовують відповідні частинні 

похідні, які називаються коефіцієнтами чутливості:  
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𝑈(ŋ) = √(
𝜕ŋ

𝜕𝑉г
)2 × 𝑈(𝑉г)2 + (

𝜕ŋ

𝜕𝑚п
)2 × 𝑈(𝑚п)2 + ⋯ + (

𝜕ŋ

𝜕𝑥𝑖
)2 × 𝑈(𝑥𝑖)2, 

 
 

де  
𝜕ŋ

𝜕𝑉г
 , 

𝜕ŋ

𝜕𝑚п
 , 

𝜕ŋ

𝜕𝑥𝑖
  – коефіцієнт чутливості відповідно по об’єму піролізного газу, 

по масі рідкого піропалива та по 𝑥𝑖 вхідній величині; 

𝑈(𝑉г), 𝑈(𝑚п), 𝑈(𝑥𝑖) – значення розширеної невизначеності по об’єму 

піролізного газу, по масі рідкого піропалива та по 𝑥𝑖 вхідній величині. 

В кожному окремому експерименті вплив коефіцієнтів чутливості кожної з 

вхідних величин різний, тому приводимо діапазон значень для розширеної 

невизначеності оцінювання енергетичного ККД піролізної установки: 8,21…15,34 %. 

 

3.8. Експериментальні дослідження на демонстраційній мобільній 

піролізній установці 

 

Експериментальні дослідження процесу піролізу біомаси в АРШТ, що 

проведені на демонстраційній піролізній установці (рис. 3.24), підтверджують 

результати, що отримані на лабораторній установці (табл. 3.13). Вихід рідкого 

піропалива та його характеристики повністю відповідають аналогічним показникам, 

отриманим на лабораторній установці. 

Рис. 3.24. Демонстраційна мобільна піролізна установка (50 кг/год) 
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Зразок піропалива був відправлений на аналізи в акредитований 

випробувальний центр ДП «НДІННП «МАСМА». Результати аналізів представлені в 

таблиці 3.14. 

Таблиця 3.13 

Результати проведених експериментів на демонстраційній мобільній піролізній 

установці (50 кг/год) 

№ експерименту Розмірність 1 2 

   Умови експерименту:     

Температура зовнішньої поверхні 

реактора 
°С 700 700 

Вологість сировини % 8,4 8,4 

Час експерименту хв 30 20 

Температура охолоджувальної рідини °С 63 59 

   Результати експерименту:     

Маса переробленої біомаси кг 8,1 6,2 

Маса вуглистої речовини кг 2,25 1,9 

Питомий вихід вуглистої речовини % мас. 30 30,6 

Маса піропалива кг 4,08 2,9 

Вихід піропалива % мас. 50,4 46,7 

Густина піропалива кг/м3 1042 1038 

Вихід газів та втрати (по балансу) %мас. 16 22,6 

Продуктивність установки по 

переробці біомаси 
кг/год 16,2 18,6 

 

В газоаналітичній лабораторії Інституту газу НАНУ були проведені аналізи з 

визначення складу піролізного газу, деякі результати яких представлені в 

таблиці 3.15. 

Аналізи проб газу проводились на газовому хроматографі 6890Т фірми Agilent. 

По складу піролізного газу визначена його калорійність: 13,99 МДж/м3 для 

проведеного експерименту. Горючі гази складають близько 75% від усіх піролізних 

газів. Калорійність отриманих піролізних газів є досить високою, навіть по 

відношенню до природного газу, тому в майбутньому можливо використовувати їх 

для попередньої сушки сировини.  

Загалом результати проведених експериментів на демонстраційній мобільній 

піролізній установці продуктивністю 50 кг/год підтверджують дані, отримані на  
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Таблиця 3.14. 

Характеристики піропалива 
 

№ 

п/п 

Найменування 

показників, 

Одиниці 

вимірювання 

Одиниця 

вимірювання 

Фактично 

одержані 

результати 

випробувань 

Нормативний 

документ на 

метод 

випробувань 

1 В’язкість умовна 

за температури 80 

°С 

умовні 

градуси 

1,127 ГОСТ 6258 

2 В’язкість 

кінематична за 

температури 40 °С 

мм2/с 7,47 ДСТУ ГОСТ 33 

3 Зольність % 0,3 ГОСТ 1461 

4 Вміст 

водорозчинних 

кислот та лугів 

 не визначалась* ГОСТ 6307 

5 Вміст механічних 

домішок 

 0,02 ГОСТ 6370 

6 Масова частка 

сірки 

% 0,048 ГОСТ 1437 

7 Вміст сірководню  відсутній ГОСТ 17323 

8 Коксивність  % 1,74 ГОСТ 19932 

9 Температура 

спалаху у 

відкритому тиглі 

°С не визначалась* ГОСТ 4333 

10 Густина за 

температури 20 °С 

кг/м3 не визначалась* ГОСТ 3900 

11 Кислотність  мг КОН на 100 

см3 палива 

не визначалась** ГОСТ 5985 

12 Температура 

застигання 

°С -24 ГОСТ 20287 

*визначення неможливе за великої кількості води 

**визначення неможливе через колір продукту 

 

лабораторній установці, та дають змогу стверджувати, що запропонована технологія 

швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу добре масштабується.  

 

Таблиця 3.15 

Склад піролізного газу 

Компонент H2 N2 CO CH4 CO2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 iC4H10 H2O С2H5OH Разом 
𝑄р

н, 

МДж/м3 

[%] 13,93 15,81 28,53 14,92 18,29 2,57 1,72 0,04 0,04 0,27 2,02 0,66 100 13,99 
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3.9. Рекомендації щодо оптимальних технологічних режимів 

 

За літературними даними для мінімізації вторинних реакцій оптимальний час 

перебування у реакторі парогазової суміші повинен складати 50…100 мілісекунд. 

Таким чином, можна стверджувати, що абляційний реактор вибраної конструкції 

забезпечує необхідну мінімізацію часу перебування продуктів піролізу в зоні високих 

температур i є підходящим для мобільної піролізної установки продуктивністю 

50 кг/год. 

Для досягнення максимального виходу рідкого піропалива при експлуатації 

абляційних піролізних установок з реакторами шнекового типу потрібно 

дотримуватись таких рекомендацій: 

1. Сировина повинна бути підготовлена: фракція частинок біомаси повинна 

бути 0,5 – 1 мм, а вологість не перевищувати 4% мас. 

2. Необхідно забезпечити температуру зовнішньої поверхні корпусу 

абляційного реактора на рівні близько 600 °С. 

3. Швидкість обертання гребня шнеку     реактора повинна становити 1 м/с. 

4. Необхідно забезпечити відсутність кисню в зоні, де відбуваються реакції 

процесу піролізу шляхом подачі інертного газу (азоту) з витратою не менше 0,1м3/год 

в тракт установки. 

5. Швидкість повздовжнього переміщення біомаси в абляційному реакторі з 

конусним шнеком повинна складати не менше 1 м/с, для чого частота обертання 

шнеку заданих розмірів повинна становити 440 об/хв. 

6. Конструкція шнеку повинна забезпечувати ефективне видалення первинних 

продуктів піролізу (смол та твердих частинок вуглистої речовини) з внутрішньої 

поверхні реактору в зоні, де відбуваються реакції піролізу. 

7. Для ефективного вловлювання твердих частинок з продуктів піролізного 

процесу необхідно виконувати обігрів осаджувальної камери до температури 50 °С. 

8. Підтримка високих значень щільності теплового потоку 5 МВт/м2 повинна 

досягатись шляхом організації постійного контакту біомаси та продуктів піролізу з 

поверхнею нагріву реактора. 
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Висновки до розділу 3  

 

В розділі 3 приведені характеристики отриманих продуктів піролізу, результати 

досліджень швидкого піролізу біомаси в реакторі шнекового типу та оцінка 

невизначеності результатів вимірювання. 

Описані залежності для статистичного аналізу експериментальних даних, 

зокрема: для визначення виходу рідкого піропалива/піролізного газу/вуглецевої 

речовини на одиницю внесеної сировини. Проведені дослідження дозволили 

встановити залежності впливу температури реактору, швидкості руху частинки в 

реакторі, продуктивності системи подачі сировини на питомі виходи продуктів 

піролізу. 

В широкому діапазоні зміни параметрів виконано комплекс експериментальних 

досліджень піролізу біомаси та на цій основі визначено раціональні режимні 

характеристики відповідного обладнання, що забезпечують вихід рідкого піропалива 

близько 50% від маси переробленої сировини: 

- температура корпусу реактора – 550…600 °С; 

- фракція частинок сировини – 0,5-1 мм; 

- продуктивність системи подачі сировини – 1,0…1,6 кг/год; 

- швидкість обертання гребня шнека реактора – 0,8…1 м/с. 

Визначено, що досягнута енергетична ефективність запропонованої установки 

швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу складає 70%, а з 

врахуванням використання частини скидної теплоти – до 80%. 

Встановлено, що енергії, яка міститься в піролізному газі, вистачає на нагрів 

реактору в середньому на 60%. 

Проведено масштабування установки швидкого піролізу, створено 

демонстраційну установку продуктивністю до 50 кг сировини на годину та отримано 

експериментальні результати, які підтверджують отримані дані на лабораторній 

установці щодо виходу рідкого піропалива в обсязі 50% з аналогічними 

енергетичними характеристиками. 
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РОЗДІЛ 4 

 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО 

ПІРОПАЛИВА ТА ВУГЛИСТОЇ РЕЧОВИНИ ШЛЯХОМ АБЛЯЦІЙНОГО 

ПІРОЛІЗУ 

 

4.1. Основні положення методики техніко-економічного обґрунтування  

 

В розділі розглядаються техніко-економічні показники 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 газомазутних електростанціях або котельнях. 

Вважаємо, що мобільні піролізні установки продуктивністю 500 кг/год будуть 

типовими для ринку України.  Згідно проекту мобільна піролізна установка 

транспортується на місце дислокації деревних відходів та здійснюється підключення 

установки до трифазної електричної мережі через лічильник електричної енергії.  

Методика розрахунку показників економічної ефективності впровадження 

біоенергетичних технологій, що використовується в даній роботі, базується на 

методичних рекомендаціях по оцінці ефективності інвестиційних проектів та їх 

відбору для фінансування [68]. Також враховано більш сучасні розробки по 

удосконаленню, адаптації та уточненню показників, діючих в Україні [69]. Вказані 

методичні розробки передбачають розрахунок наступних показників економічної 

ефективності (див. Додаток В): 

1. NPV (Net present value) – чиста приведена вартість проекту, характеризує 

загальний фінансовий підсумок проекту. Відображає різницю між віддачею капіталу 

та вкладеними коштами протягом всього періоду реалізації проекту. 

2. IRR (Internal return rate) – внутрішня норма прибутковості (перевірочний 

дисконт). 

3. PB (Payback period), DPB (Discounted payback period) – простий та 

дисконтований строк окупності. 

Техніко-економічне обґрунтування виробництва рідкого піропалива та 

вуглистої речовини шляхом абляційного піролізу (проекту) має описану нижче 
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структуру.  Ключовим критерієм успішності того чи іншого проекту є термін 

окупності. Даний критерій залежить від доходу (прибуток від реалізації виробленої 

продукції) та витрат (величини інвестицій, кредитних виплат, експлуатаційних 

витрат, податків, амортизаційних відрахувань, і т.д). Термін окупності виробництва 

рідкого піропалива та вуглистої речовини шляхом абляційного піролізу визначався 

на основі основних економічних показників, таких як: ставка дисконтування, ставка 

амортизації, ставка податку на прибуток, відсоткова ставка кредиту, інвестиційні 

затрати, річні експлуатаційні витрати та річний дохід від експлуатації. Економічні 

показники впливають, насамперед, на розрахунок фінансових потоків і залежать від 

того, в якій країні впроваджується проект, економічної та політичної ситуації, рівня 

інфляції, законодавчої бази, умов формування тарифів.  

Ставка дисконтування використовується для приведення вартісних показників 

до єдиного масштабу цін на початок реалізації проекту. Використовується для аналізу 

ефективності проекту в порівнянні з вкладенням коштів в цінні папери чи в депозитні 

банківські рахунки. Найчастіше приймається рівною відсотку по банківським 

депозитам. В даному дослідженні приймається на рівні 8%. 

Ставка амортизації. Норми і порядок амортизаційних відрахувань визначені у 

відповідності з діючим законодавством, директивними матеріалами і державним 

класифікатором України [69]. Так для енергетичного обладнання, що відноситься до 

3 групи, амортизаційні відрахування нараховуються в розмірі 10% від основних 

фондів на кінець кварталу кожного року. 

Ставка податку на прибуток. Враховується при розрахунку чистого прибутку 

від діяльності підприємства. В даному дослідженні податок на прибуток прийнято 

рівним 18%. 

Відсоткова ставка кредиту. Відсоткова ставка кредиту – відсоток, що 

сплачується щорічно від позичених коштів, плата за надання кредиту (відсоток від 

кредиту, що сплачується кредитору за можливість надання кредиту). В даному 

дослідженні відсоткова ставка кредиту становить 6%. 

Інвестиційні затрати 

Інвестиційні затрати можна розділити на наступні види: 
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- Основне устаткування (піролізна установка, пальник для спалювання рідкого 

піропалива). 

- Допоміжне обладнання (газоходи, трубопроводи, система автоматики, 

система подачі палива, система очистки піролізних газів та ін.). 

- Будівельно-монтажні роботи. 

- Інженерні та проектні роботи. 

- Пусконалагоджувальні роботи. 

- Інші витрати. 

- Непередбачені витрати. 

Експлуатаційні витрати складаються з наступних статей: 

- витрати на сировину (для роботи установки часто складають основну частину 

експлуатаційних витрат); 

- витрати на покупку електричної енергії; 

- витрати на заробітну плату працівникам; 

- витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт; 

- інші витрати. 

Витрати на покупку електроенергії виникають в разі необхідності використання 

додаткової електроенергії для роботи установки. Витрати на заробітну плату залежать 

від чисельності обслуговуючого персоналу, кількість якого визначається виходячи з 

діючих норм і специфіки обслуговування обладнання, що буде використовуватись.  

Заробітна плата приймається згідно з встановленими нормами для різних 

галузей народного господарства. Нарахування на заробітну плату прийняті у 

відповідності до законодавства України (так, відрахування в фонд заробітної плати 

становлять 22% від її фактичної величини). 

Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт приймаються 

виходячи з фактичних даних, представлених виробником обладнання або ж 

приймаються в розмірі якогось відсотка, що задається (найчастіше 1-3%) від вартості 

основного обладнання. В даному випадку вони прив’язані до енергії виробленого 

продукту в розмірі 28 грн/Гкал. 
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Інші витрати, що включають послуги сторонніх організацій, банківські 

послуги, поштово-канцелярські витрати, тощо приймаються в розмірі 10 грн/Гкал. 

Річний дохід від експлуатації 

Єдиною статтею річного доходу при експлуатації енергетичних установок буде 

дохід від продажу виробленого рідкого піропалива та вуглистої речовини. 

Вихідні умови та організаційна схема. 

Техніко-економічне обґрунтування виробництва піропалива та вуглистої 

речовини розраховане за вказаних нижче умов. Мобільна піролізна установка 

транспортується на місце дислокації деревних відходів – до деревообробних 

підприємств. На підприємстві здійснюється підключення установки до трифазної 

електричної мережі через лічильник електричної енергії. 

Піролізна установка перероблює відходи деревообробки у три види палива: 

рідке – піропаливо, тверде – вуглисту речовину та газоподібну – піролізний газ. 

Піропаливо збирають у закриті ємності – бочки, вуглиста речовина накопичується та 

завантажується в причеп та/або кузов вантажного автомобіля. Вироблене рідке 

піропаливо та вуглиста речовина продається як товар для подальшого використання 

на вугільних або газомазутних електростанціях. Вироблений піролізний газ 

планується використовувати в установці шляхом його спалювання та нагріву 

абляційного реактору димовими газами. Приймаємо, що енергія, яка міститься в 

піролізному газі, заміщує 60% теплової енергії, необхідної для нагріву абляційного 

реактора. 

Заміщення викопних палив за рахунок встановлення на існуючих котлах 

пальників/додаткового обладнання планується реалізувати по можливості без 

будівельних робіт з метою максимального зменшення капітальних витрат. В якості 

оперативних складів палива у вигляді рідкого піропалива та вуглистої речовини 

планується використати існуючі приміщення електростанцій. 

Організаційна схема передбачає експлуатацію піролізної установки з АРШТ 

окремою організацією з директором, бухгалтером, операторами та водіями 

навантажувача/маніпулятора. Розрахунок за поставлене паливо у вигляді продуктів 

піролізу (рідкого піропалива та вуглистої речовини) ведеться відповідно до їх ваги. 
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Для розрахунків використовуємо наступні вихідні умови (табл. 4.1): 

– початок реалізації проекту – 1 квартал 2018 року, здійснення основних 

капітальних витрат – 2018 рік;  

– початок планової експлуатації – 1.01.2019 року;  

– розрахунковий період проекту – до кінця 2028 року (10 років повноцінної 

експлуатації енергетичного обладнання); 

– тариф на рідке піропаливо прийнятий рівним 1500 грн/т; 

– тариф на вуглисту речовину рівним 2500 грн/т; 

– прийняті ціни та тарифи є незмінними протягом усього розрахункового 

періоду (табл. 4.2); 

– підприємство працює на загальних умовах оподаткування та є платником 

ПДВ; 

– розрахунок основних економічних показників буде виконано в $ США. 

 

Таблиця 4.1 

Вихідні умови для розрахунку фінансових показників 

Показник 2017 - 2028 

Ставка податку на прибуток 18% 

Ставка дисконтування 8% 

Частка кредитних коштів 70% 

Ставка % по кредиту 6% 

Строк кредиту 5 років 

Обмінний курс, грн/$ 26 

 

Таблиця 4.2  

Ціни та тарифи 

Показник Значення Розмірність Значення Розмірність 

Електроенергія з мережі, без ПДВ 1,80 грн/кВт∙год 0,07 $/кВт∙год 

Вартість сировини, без ПДВ 
400 грн/т 15,38 $/т 

21,98 грн/ГДж 0,85 $/ГДж 

ТО, ремонти, матеріали 28,00 грн/Гкал 1,08 $/Гкал 

Інші витрати 10,00 грн/Гкал 0,38 $/Гкал 

Тариф на піропаливо, без ПДВ 1500 грн/т 57,69 $/т 

Тариф на вуглисту речовину, без 

ПДВ 
2500 грн/т 96,15 $/т 
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Ціни та тарифи формують такі показники, як щорічні експлуатаційні витрати та 

річний доход від реалізації продукції. 

 

4.2. Техніко економічні показники виробництва рідкого піропалива та 

вуглистої речовини з твердої біомаси на піролізній установці з АРШТ 

потужністю 500 кг/год по сировині 

 

4.2.1. Оцінка капітальних витрат (CAPEX) 

 

Потреба в коштах визначена на базі комерційних пропозицій заводів 

виробників деталей та обладнання, необхідного для мобільної піролізної установки. 

За принципом меншої ціни відібрано пропозицію заводу комунального 

машинобудування «Пластмаш». Також враховані супутні витрати на монтаж 

пальникового пристрою на котельні для спалювання продуктів піролізу, технічний 

нагляд,  тощо. Загальні капітальні витрати складають  $158 500 (4,945 млн. грн.) без 

ПДВ (табл. 4.3 та рис. 4.1).  

Частка основного обладнання складає 92% від загальних капітальних витрат.  

 

 

Рис. 4.1. Структура загальних капітальних витрат, без ПДВ 
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Таблиця 4.3  

Загальні капітальні витрати на впровадження піролізної установки 

№ Найменування Кіл-ть 
Ціна без 

ПДВ, $ 

Ціна без 

ПДВ, тис. 

грн 

Обладнання 

1 Система конденсації піропалива 1 15 000 390 

2 Абляційний шнековий реактор 1 35 000 910 

3 Підшипниковий вузол 1 15 000 390 

4 Система подачі сировини 1 15 000 390 

5 Морський контейнер 1 5 000 130 

6 Система живлення і контролю 1 15 000 390 

7 Додаткове обладнання (в т.ч. навантажувач) 1 40 000 1 040 

8 Пальник для спалювання продуктів піролізу 1 6 000 156 

  Всього обладнання   146 000 3 796 

Послуги й матеріали 

1 Монтажні роботи (встановлення пальника)   4 500 117 

2 Технічний нагляд   3 000 78 

3 Непередбачувані витрати   5 000 130 

  Всього послуги    12 500 325 

  ВСЬОГО капітальних витрат без ПДВ    158 500 4 121 

 ПДВ  31 700 824 

 ВСЬОГО капітальних витрат з ПДВ  190 200 4 945 

 

 

4.2.2. Оцінка експлуатаційних витрат (OPEX) 

 

До умовно-постійних витрат відноситься зарплата операційного персоналу з 

нарахуваннями, а також інші витрати, куди входить також заробітна плата з 

нарахуваннями адміністративно-технічного персоналу. 

Операційна діяльність – це основна діяльність, а також інші види діяльності, що 

не пов’язані з інвестиційною чи фінансовою діяльністю. До основної діяльності 

відносяться операції, пов’язані з виконанням робіт, послуг, що забезпечують 

створення основної частки доходу підприємства – реалізація піропалива та вуглистої 

речовини. 

Результати операційної діяльності визначаються плановою собівартістю 

виробництва піропалива та вуглистої речовини виходячи з виробничих, операційних 
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та повних витрат, що віднесені до обсягів виробництва піропалива та вуглистої 

речовини за відповідний період часу.  

Виробнича собівартість піропалива та вуглистої речовини визначалась як 

відношення витрат на паливну сировину, ТО і ремонти, електричну енергію та оплату 

праці виробничого персоналу з відрахуваннями до кількості виробленого піропалива 

та вуглистої речовини. В свою чергу операційна собівартість включає усі витрати 

виробничої діяльності та додатково адміністративні витрати та амортизацію 

обладнання.  

При реалізації двох продуктів (рідкого піропалива та вуглистої речовини) 

виникає проблема розподілення витрат на їх виробництво. Прийнято, що витрати між 

даними продуктами будуть розподілятися у відповідності до відношення енергій, що 

містяться в них. Для цього було пораховано добуток маси вироблених продуктів 

піролізу на їх калорійність, на основі чого було встановлено, що виробничі та 

операційні витрати на виробництво рідкого піропалива та вуглистої речовини 

розподіляється у пропорції 45/55%.  

Амортизаційні відрахування враховувались лінійним методом, виходячи із 

розрахункового терміну проекту 10 років. Будемо вважати, що за даний термін 

відбувається повна амортизація обладнання (ліквідаційна вартість дорівнює нулю). 

Дане припущення рівноцінне застосуванню річної норми амортизаційних нарахувань 

10%. Результати операційної діяльності з виробництва піропалива та вуглистої 

речовини наведені на рис. 4.2. та 4.3. 

Виробнича собівартість піропалива складає від  28,7 $/т до 35,3 $/т (від 723 грн/т 

до 894 грн/т без ПДВ) в залежності від об’єму її виготовлення. Виробнича 

собівартість вуглистої речовини коливається в діапазоні від 50,1 до 61,6 $/т (від 1263 

до 1560 грн/т) без ПДВ, в залежності від кількості виробленої вуглистої речовини. 
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Операційна собівартість піропалива коливається в діапазоні від 33,7 до 43,9 $/т 

(від 853 до 1 117 грн/т) в залежності від кількості спожитої електричної енергії та 

паливної сировини. Операційна собівартість вуглистої речовини коливається в 

діапазоні від 58,8 до 76,6 $/т (від 1 489 до 1 950 грн/т) в залежності від кількості 

спожитої електричної енергії та паливної сировини. Основну частку витрат в 

операційній собівартості складають витрати на паливну сировину – 41%, фонд оплати 

праці з нарахуваннями – 35% та витрати на електричну енергію – 13% (рис. 4.2-4.3 та 

табл. 4.4). 

Таким чином, основними шляхами зменшення операційних витрат та зниження 

собівартості є зменшення ціни закупівлі паливної сировини та зниження витрат на 

оплату праці. Для забезпечення діяльності підприємства планується створення 

постійного штату адміністративного персоналу (табл. 4.4) та сезонного штату 

виробничого персоналу. Загальна чисельність адміністративного персоналу складає 

2 чол., а виробничого – 12 чол. Виробничий персонал працює у 3 зміни по бригадам. 

Одна бригада включає 2 оператори та 1 машиніста, тобто загалом сформовано 

4 бригади. Загалом місячний фонд оплати праці адміністративного персоналу складає  

22,0 тис. грн з нарахуваннями (845 $/міс), а загальний річний фонд – 263 тис. грн 

(10 135 $/рік). Загалом місячний фонд оплати праці виробничого  персоналу складає  

97,6 тис. грн з нарахуваннями (3 754 $/міс), а загальний річний фонд – 1 171 тис. грн 

(3 754 $/рік). З метою оптимізації витрат штатний розклад може бути переглянутий 

разом з окладами виходячи з реальних фінансових можливостей конкретного 

підприємства. Виробничий персонал планується залучити на повну зайнятість 

протягом року. Результати операційної діяльності з виробництва піропалива та 

вуглистої речовини наведені в табл. 4.5-4.6. 

В свою чергу повні витрати на виробництво рідкого піропалива та вуглистої 

речовини розподіляється у пропорції 45/55% як і виробничі та операційні витрати. 
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Рис. 4.2. Структура середньої за рік операційної собівартості виробництва 

піропалива, грн/т 

 

 

Рис. 4.3. Структура середньої за рік операційної собівартості виробництва вуглистої 

речовини, грн/т, % 
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Таблиця 4.4  

Нарахування заробітної плати адмінперсоналу та виробничому персоналу 

Посада К-сть 
Ставка, 

грн/міс 

Частка 

ставки, % 

Зайнятість, 

міс 

Всього, 

грн/міс 

Нарахув. 

(22%) 

Всього з 

нарахув., грн/міс 

Річний 

ФОП, грн 

Всього з 

нарахув., $/міс 

АУП, ІТП службовці 

Директор 1 10 000 100% 12 10 000 2 200 12 200 146 400 $469 

Бухгалтер 1 8 000 100% 12 8 000 1 760 9 760 117 120 $375 

Разом 2    18 000 3 960 21 960 263 520 $845 

Виробничий персонал 

Оператори 8 8 000 100% 12 64 000 14 080 78 080 936 960 $3 003 

Машиніст 

навантажувача/маніпулятора 
4 4 000 100% 12 16 000 3 520 19 520 234 240 $751 

Разом 10    80 000 17 600 97 600 1 171 200 $3 754 

ВСЬОГО 12    98 000 21 560 119 560 1 434 720 $4 599 

 

Таблиця 4.5  

План витрат та собівартість виробництва рідкого піропалива з біомаси 

Показник Розм. січ лют бер квіт тра черв лип серп вер жовт лист груд 2019 % грн/т 

Кількість виробленого піропалива т 108,0 168,0 186,0 180,0 186,0 180,0 186,0 186,0 180,0 180,0 180,0 180,0 2 100,0   

Паливна сировина тис. грн 38,88 60,48 66,96 64,80 66,96 64,80 66,96 66,96 64,80 64,80 64,80 64,80 756,0 41% 360 

Електрична енергія тис. грн 12,35 19,21 21,27 20,58 21,27 20,58 21,27 21,27 20,58 20,58 20,58 20,58 240,1 13% 114 

ТО, рем. тис. грн 1,36 2,12 2,34 2,27 2,34 2,27 2,34 2,34 2,27 2,27 2,27 2,27 26,5 1% 13 

ФОП з нарахуваннями тис. грн 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 43,92 527,0 29% 251 

ФОП АУП тис. грн 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 118,6 6% 56 

Амортизація тис. грн 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 170,8 9% 81 

Разом виробничих витрат тис. грн 96,5 125,7 134,5 131,6 134,5 131,6 134,5 134,5 131,6 131,6 131,6 131,6 1 549,64 84% 738 

Разом повних витрат тис. грн 120,6 149,8 158,6 155,7 158,6 155,7 158,6 158,6 155,7 155,7 155,7 155,7 1 839,05 100% 876 

Виробнича собівартість піропалива грн/т 894 748 723 731 723 731 723 723 731 731 731 731 738   

Операційна собівартість піропалива грн/т 1 117 892 853 865 853 865 853 853 865 865 865 865 876   
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Таблиця 4.6  

План витрат та собівартість виробництва вуглистої речовини з біомаси 

Показник Розм. січ лют бер квіт тра черв лип серп вер жовт лист груд 2019 % грн/т 

Кількість виробленого вуглецевої 

речовини 
т 75,6 117,6 130,2 126,0 130,2 126,0 130,2 130,2 126,0 126,0 126,0 126,0 1 470,0 

  

Паливна сировина тис. грн 47,52 73,92 81,84 79,20 81,84 79,20 81,84 81,84 79,20 79,20 79,20 79,20 924,0 41% 629 

Електрична енергія тис. грн 15,09 23,48 26,00 25,16 26,00 25,16 26,00 26,00 25,16 25,16 25,16 25,16 293,5 13% 200 

ТО, ремонт тис. грн 1,66 2,59 2,86 2,77 2,86 2,77 2,86 2,86 2,77 2,77 2,77 2,77 32,3 1% 22 

ФОП з нарахуваннями тис. грн 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 53,68 644,2 29% 438 

ФОП АУП тис. грн 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 144,9 6% 99 

Амортизація тис. грн 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 208,8 9% 142 

Разом виробничих витрат тис. грн 118,0 153,7 164,4 160,8 164,4 160,8 164,4 164,4 160,8 160,8 160,8 160,8 1 894,0 84% 1 288 

Разом повних витрат тис. грн 147,4 183,1 193,9 190,3 193,9 190,3 193,9 193,9 190,3 190,3 190,3 190,3 2 247,7 100% 1 529 

Виробнича собівартість вуглистої 

речовини 
грн/т 1 560 1 307 1 263 1 276 1 263 1 276 1 263 1 263 1 276 1 276 1 276 1 276 1 288   

Операційна собівартість вуглистої 

речовини 
грн/т 1 950 1 557 1 489 1 510 1 489 1 510 1 489 1 489 1 510 1 510 1 510 1 510 1 529   
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Таблиця 4.7 

Повні витрати по демонстраційній піролізній установці потужністю 500 кг/год 

Показник Розмірність Значення 

Кількість переробленої сировини т 4200,0 

Вартість сировини грн/т 400 

Вартість електроенергії з мережі грн/кВт-год 1,80 

Паливна сировина тис. грн 1680,0 

Вартість витраченої електричної енергії тис. грн 533,6 

Фонд оплати праці тис. грн 1434,7 

Амортизація тис. грн 379,6 

Податки тис. грн 644,9 

Фінансові витрати тис. грн 331,4 

Інші витрати тис. грн 1002,0 

Разом повних витрат тис. грн 6006,4 

Кількість виробленого піропалива т 2100,0 

Тариф на продаж піропалива грн/т 1500 

Повна собівартість піропалива грн/т 1287 

Кількість виробленої вуглистої речовини т 1470,0 

Тариф на продаж вуглистої речовини грн/т 2500 

Повна собівартість вуглистої речовини грн/т 2247 

 

Структура повної собівартості піропалива та вуглистої речовини з біомаси за 

термін проекту (10 років), яка включає сплату, крім іншого, податків та фінансові 

витрати, представлена в табл. 4.7 та на рис. 4.4.-4.5. Основну частку витрат в 

операційній собівартості складають витрати на паливну сировину – 28% та фонд 

оплати праці з нарахуваннями – 24%. Повна собівартість піропалива з біомаси 

складатиме 1287 грн/т без ПДВ. 

 

 

Рис. 4.4. Структура повної собівартості піропалива, грн/т без ПДВ 
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Повна собівартість виробництва вуглистої речовини з біомаси складатиме 

2247 грн/т без ПДВ.  

 

Рис. 4.5. Структура повної собівартості вуглистої речовини,  

грн/т без ПДВ. 

 

4.2.3. Фінансові показники даного проекту впровадження піролізної установки 

 

При розрахунку інвестиційних затрат враховано вартість всього необхідного 

обладнання та матеріалів, в т.ч. системи подачі сировини, абляційного шнекового 

реактору, системи конденсації піропалива, а також затрати на виконання проектних, 

монтажних та пуско-налагоджувальних робіт. Величини затрат прийнято на основі 

комерційних пропозицій українських компаній та власних оцінок автора. 

Єдиним джерелом доходу в проекті є реалізація піропалива та вуглистої 

речовини. Річний дохід складає $262 500 (6 825 тис. грн) без ПДВ починаючи з 

другого року проекту. Річні витрати операційної діяльності складають  $168 726 

(4 387 тис. грн) без ПДВ.  

За таких умов, проект виробництва піропалива та вуглистої речовини з біомаси 

є економічно привабливим. Даний проект 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 (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Результати техніко-економічного обґрунтування 

Показник Величина Розмірність 

Простий термін окупності PBP 3,5 років 

Дисконтований термін окупності DPBP 3,9 років 

Внутрішня норма рентабельності IRR 39 % 

Чиста приведена вартість NPV 8,2 млн. грн 

Індекс прибутковості PI 2,8 
 

 

При вибраних тарифах на рідке піропаливо та вуглисту речовину пораховано 

вартість 1 МДж енергії, яка міститься в даних продуктах піролізу та зроблено 

порівняння цього показника з аналогічними показниками для інших видів палива 

(табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Порівняння вартості продуктів піролізу з іншими паливами 

  Параметри 
Калорійність Вартість без ПДВ 

Вартість одиниці 

енергії 

МДж/кг МДж/м3 грн/т грн/тис. м3 грн/МДж 

Природний газ (для 

промисловості) 
- 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 

 

Як видно з таблиці 4.9 рідке піропаливо і вуглиста речовина є 

конкурентопроможними 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 – для тріски з вологістю 40%. При цьому 

піропаливо має суттєву перевагу у порівнянні з тріскою – її щільність втричі вища, 

тому транспортувальне плече для піропалива є втричі довшим.  
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4.3. Оцінка шляхів використання продуктів піролізу біомаси 

Товарними продуктами, отриманими в результаті піролізу біомаси, є рідке 

піропаливо та вуглиста речовина. 

В цілому можна виділити два основних можливих напрямки використання 

рідкого піропалива (рис.4.6): 

- як палива з метою отримання теплової та електричної енергії [7, 70]; 

- як сировини для подальшої переробки та технологічного використання [71, 

73]. 

 
Рис. 4.6. Схема можливого використання рідкого піропалива 

 

Найбільш опрацьованим напрямком використання піропалива на даному етапі 

комерціалізації технології є його використання в якості палива. Рідке піропаливо 

простіше зберігати, транспортувати і спалювати [19, 73]. 

Енергетична щільність рідких продуктів піролізу вдвічі більша, ніж у гранул, і 

в 3,5 разів більша, ніж у тріски (табл. 1) [7]. У зв'язку з цим транспортування рідких 

продуктів піролізу більш ефективне, ніж твердих біопалив (тріска, брикети, пелети). 
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Наприклад, при транспортному плечі в 100 км ціна теплової енергії, отриманої з 

тріски, зростає на 22% в порівнянні з «нульовим плечем», а отриманої з рідких 

продуктів піролізу – всього лише на 5% [74]. Також слід зазначити більш високу 

ефективність спалювання рідких палив методом розпилювання в порівнянні зі 

спалюванням твердих палив на колосникових решітках і, як наслідок, нижчу 

собівартість вироблення теплової енергії [75-77]. 

Світова практика показує можливість застосування піролізної рідини в якості 

палива в котельних, газотурбінних і тихохідних дизельних двигунах. Наприклад, 

компанія Neste Оу (Фінляндія) успішно розробляє технології використання 

піропалива в якості замінника котельного палива для котлів потужністю 0,1-1,0 МВт 

[78]. Проведена модифікація існуючої системи спалювання палива. Звичайний насос 

замінений корозійно-стійким і введена циліндрична секція з вогнетривкого матеріалу, 

що оточує пальник. Вогнетривка секція перед переходом на піропалива нагрівається 

легким котельним паливом до 600 - 700 °С. Компанія провела випробування по 

спалюванню піропалива, отриманого з деревної біомаси, в котлі потужністю 200 кВт. 

Під час випробувань визначався рівень емісії забруднюючих речовин і порівнювався 

з таким ж показником при спалюванні котельного палива і деревини. Рівень емісії 

продуктів згорання виявився дуже низьким: СО <30-40 ppm, NOx <140-160 ppm. 

Однак емісія твердих частинок була досить високою, приблизно в два рази більшою, 

ніж при спалюванні легкого котельного палива. Прогнозується, що рівень емісії 

твердих частинок частково знизиться в результаті вдосконалення системи 

спалювання палива. Результатом багаторічних досліджень, проведених фінською 

компанією Oilon стала розробка спеціальних пальників для спалювання рідкого 

піропалива. 

Основні проблеми використання рідкого піропалива пов'язані з його 

нестабільністю складу. Високі температури створюють проблеми засмічення 

форсунок після зупинки системи внаслідок полімеризації і окислення. Тому 

необхідний ретельний контроль за тепловими потоками в області форсунок. Крім 

того, повільна полімеризація під час зберігання рідкого піропалива призводить до 
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збільшення в’язкості. Проблему високої в'язкості піропалива вирішують її підігрівом 

[77] або розведенням розчинником. 

До рідкого піропалива, що використовується в дизельних двигунах 

застосовуються більш жорсткі вимоги, ніж до піропалива, призначеного для 

спалювання в котлах. Проблемою є високий вміст в ньому золи і твердих частинок, 

його висока в'язкість і кислотність. Застосуванням піропалива в дизельних двигунах 

займається ряд провідних компаній в області енергетичного двигунобудування: 

Ormrod Diesel (Великобританія), Wartsila Diesel Оу (Фінляндія) та ін. [22]. Всі 

дослідники зійшлися на думці, що для стійкої роботи дизельного двигуна на 

піропаливі необхідна розробка спеціальної системи подачі палива, яка дозволила б 

ефективно працювати двигуну при високій кислотності палива, при цьому була б 

виключена можливість коксоутворення. 

Канадська компанія Magellan Aerospace Corporation в 1995 р розпочала 

широкомасштабні роботи по використанню піропаливі в газових турбінах для 

вироблення електроенергії. У співпраці з Ensyn Group Inc. і НВО «Машпроект» 

(Україна) був модернізований газотурбінний двигун GT 2500 для роботи на 

піропаливі. Модернізація полягала в установці спеціальної камери згорання з 

кислототривких матеріалів і системи подачі палива. У 2003 Orenda Aerospace 

Corporation провела тести по спалюванню в турбіні трьох видів піропалива від різних 

виробників. Було використано понад 13 тис. л піропалива у газотурбінному двигуні. 

Результати експериментів показали технічну можливість використання піропалива як 

палива для газових турбін. Таким чином, світова практика показує можливість 

застосування піропалива як палива в котельнях, газотурбінних і дизельних двигунах 

без істотної зміни інфраструктури та конструкції енергетичного обладнання. 

Поліпшити якість піролізної рідини можливо приготуванням емульсій. 

Приготування стійкої високодисперсної емульсії піропалива і дизельного палива 

може здійснюватися різними відпрацьованими методами (акустичними, 

ультразвуковими, кавітаційними, роторно-пульсаційними та ін.). Як показує світова 

практика, такі емульсії можна використовувати в тихохідних двигунах без 

попередньої обробки. 
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Окремо слід відзначити напрямки переробки піропалива методами нафтової 

хімії – гідрокрекінгом і крекингом на цеолітах, що дозволяють отримувати 

вуглеводневі фракції моторних палив [71]. З ряду об'єктивних причин (висока 

коксованість, кислотність, багатогранний нестабільний склад, високий вміст кисню 

(30-45%) піропаливо використовується переважно в якості моторного палива, а також 

і в якості сировини для багатьох виробництв. Існує кілька методів переробки 

піролізної рідини в рідкі вуглеводні суміші з низьким вмістом сірки і фосфору, які 

можуть бути інтегровані в якості відновлюваної сировини в хімічний комплекс. 

Переробку рідкого піропалива в рідкі вуглеводні суміші можливо здійснити 

наступними відомими способами хімічної технології: 

- газифікацією з подальшим синтезом рідких продуктів; 

- крекингом на цеолітах; 

- гідроочищення і гідрокрекінгом. 

Рідке піропаливо, яке пройшло первинну переробку даними методами, може 

бути в подальшому використане на існуючих нафтохімічних виробництвах для 

вироблення традиційного палива і продуктів нафтохімії. 

Рідкі продукти піролізу можуть використовуватися в якості сировини при 

виробництві лакофарбових покриттів, стабілізаторів пластиків, в дорожньому 

будівництві (як добавки в асфальт), в хімічній промисловості (добування різних 

хімічних речовин), в якості замінника фенолу при виробництві 

фенолформальдегідних смол. Як показали дослідження [80], заміна до 50% фенолу 

водонерозчинною фазою піропалива майже не впливає на якість склеювання. Також 

ведуться роботи по використанню рідких продуктів піролізу в якості добавки в 

дорожньому будівництві. За даними наукової групи Iowa State University, при варінні 

асфальтної суміші використання до 10% по масі рідких продуктів піролізу дає 

можливість значно поліпшити експлуатаційні властивості дорожніх покриттів [81]. 

Крім того, рідкі продукти піролізу гарантовано можуть бути використані в якості 

сировини для виробництва вже існуючих на ринку лісохімічних продуктів, 

наприклад: смоли деревної омиленої, лаку деревно-смоляного, кислоти оцтової 

лісохімічної, інгібіторів деревно-смоляних, деревно-смоляного пеку та ін. [82].  
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Вуглиста речовина може застосовуватися в металургії, сільському 

господарстві, тваринництві, в побуті (у вигляді вугільних брикетів), також потенційно 

можлива її переробка в активоване вугілля [83]. 

 

4.4. Рекомендації щодо подальшого розвитку технології та її 

комерціалізації 

 

Нижче представлені рекомендації різного характеру, які сприятимуть 

широкому впровадженню технології швидкого піролізу біомаси в Україні. 

Виготовлення реактору та системи конденсації мобільної піролізної установки 

з нержавіючої та жаростійкої сталі забезпечить тривалий термін експлуатації 

обладнання в корозійних умовах. 

Для широкого розповсюдження на ринку України рекомендується виготовляти 

установки по переробці біомаси в рідке піропаливо та вуглисту речовину саме з 

потужністю 500 кг/год (по кількості переробленої сировини) і вище, адже такі 

мобільні  піролізні установки мають економічно привабливий термін окупності. 

Переміщення мобільної піролізної установки між місцями концентрації 

деревних відходів (наприклад між деревообробними підприємствами) зменшить 

витрати коштів  на транспортування сировини. 

Забезпечення експлуатації мобільної піролізної установки при оптимальних 

параметрах для максимального виходу рідкого піропалива: 

- температура в зоні реакції  466 °С; 

- швидкість обертання шнеку реактора – 1 м/с; 

- відсутність кисню в зоні, де відбуваються реакції процесу швидкого піролізу 

шляхом подачі інертного газу (азоту); 

- час перебування частинки біомаси в реакторі ≤ 1 с; 

- обігрів осаджувальної камери до температури 50 ºС для ефективного 

вловлювання твердих частинок з продуктів швидкого піролізного процесу. 

Конструкція шнеку повинна забезпечувати ефективне видалення первинних 

продуктів швидкого піролізу (смол та твердих частинок вуглистої речовини) з 

внутрішньої поверхні реактору в зоні, де відбуваються реакції швидкого піролізу, що 
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забезпечить надійну та ефективну роботу реактору без забивання прохідного тракту, 

а також організацію постійного контакту біомаси та продуктів швидкого піролізу з 

поверхнею нагріву реактора. 

Розділення системи конденсації на дві зони (високотемпературна – для 

конденсації піропалива, та низькотемпературна – для конденсації водяних парів) 

забезпечить низький вміст води в рідкому піропаливі (близько 20%), а відтак і досить 

високу теплотворну здатність даного продукту (близько 16 МДж/кг). 

Слід зазначити, що застосування розробленої технології швидкого піролізу в 

абляційному реакторі шнекового типу сприятиме виконанню вимог директиви 

2009/28/ЄС, яка згідно Договору про асоціацію між Україною та Європейським 

союзом  має бути транспонована  в Україні (Проект Закону України №7348 від 

29.11.2017). Вказана директива вимагає виконання критеріїв сталості для рідких 

біопалив з показником скорочення викидів парникових газів на 60%. Такий показник 

досягається використанням біопалив другого покоління, до яких відносяться рідке 

піропаливо а також побічні продукти піролізу. Використання технології швидкого 

піролізу сприятиме виконанню зазначених критеріїв сталості. 

 

Висновки до розділу 4  

У четвертому розділі дисертаційної роботи виконано розрахунок техніко-

економічних показників проекту 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 газомазутних електростанціях або котельнях. За результатами оцінки 

економічної ефективності можна підсумувати наступне: 

- інвестиції на суму $158 500 (4,121 млн. грн); 

- простий термін окупності складає 3,5 років; 

- дисконтований термін окупності – 3,9 років; 

- внутрішня норма рентабельності – 39%; 

- чиста приведена вартість – $316 320 (8,22 млн. грн); 

- індекс прибутковості – 2,8. 
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Отримані економічні показники та технічні можливості забезпечення 

мобільності поєднуються у піролізній установці потужністю 500 кг/год по сировині, 

причому 60% витрат тепла на нагрів абляційного реактора покривається за рахунок 

спалювання виробленого піролізного газу. 

За таких умов піропаливо і вуглиста речовина, які отримані в мобільній 

установці 500 кг/год шляхом швидкого піролізу біомаси, є конкурентними на ринку 

України з економічної точки зору у порівнянні з викопними паливами та навіть 

тріcкою.
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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 
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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 

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. 
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Додаток А 
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Додаток В 

Методика розрахунку показників економічної ефективності 
 

При виконанні техніко-економічного аналізу за даною методикою оперують 

такими основними економічними термінами та визначеннями [68, 69]. 

Грошовий потік (Cash flow) – визначає фінансовий підсумок діяльності 

підприємства за певний період часу. Відображає різницю між сумою фінансових 

надходжень та сумою фінансових витрат за вибраний термін (1 місяць, 1 рік, декілька 

років). В даній роботі грошовий потік розраховується на кінець кожного року 

експлуатації. 

Дисконтування. Ставка дисконтування. Коефіцієнт дисконтування. При 

оцінці того чи іншого проекту, інвестори повинні підсумовувати та порівнювати 

майбутні витрати, надходження капіталу, фінансові підсумки різних років. При 

підсумовуванні та зіставленні вказаних потоків капіталу, ці потоки прийнято 

приводити до порівнянного вигляду (дисконтувати) на дату початку реалізації 

проекту (тобто на теперішній час, на сьогоднішню дату). 

Для дисконтування грошової суми, що відноситься до якого-небудь року в 

майбутньому, використовують наступну залежність [68]: 

 

(𝑃𝑉)𝑡 =
1

(1+𝑟)𝑡 ∙ 𝐶𝑡, 

    

де (𝑃𝑉)𝑡 – сьогоднішня цінність грошової суми, що відноситься до року t в 

майбутньому; 

𝐶𝑡 – грошова сума, що відноситься до року t, який нас цікавить; 

t – порядковий номер року в майбутньому, починаючи з дати початку реалізації 

проекту; 

r – ставка дисконтування (в частках одиниці). 

Таким чином, щоб привести основні фінансові показники до єдиного 

порівнянного масштабу цін, необхідно помножити відповідні фінансові показники 

року t на коефіцієнт дисконтування, що визначається за формулою [68]: 
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                                           𝛼𝑡 =
1

(1+𝑟)𝑡.                 (1) 

 

Для фінансових інвестицій за ставку дисконтування приймають ставку доходу 

від альтернативних вкладень в самі надійні цінні папери, або відсоток за банківський 

депозит. Ставка дисконтування по ризикованим проектам повинна бути вищою, ніж 

по абсолютно надійним. 

Нижче розглянуто порядок розрахунку показників економічної ефективності: 

NPV, IRR, PB, DPB. 

NPV – це сума дисконтованих підсумків за всі роки проекту, рахуючи від дати 

початку інвестицій. Розраховується за формулою [68]: 
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 ,      (2) 

 

де (𝐶𝐹)𝑡– фінансовий підсумок в році t з урахуванням початкових інвестицій 

(якщо вони приходяться на цей рік) – тобто це грошовий потік Cash flow. 

Якщо в формулі (2) виділити початкові інвестиції (інвестиції, що фінансуються 

з уставного фонду та позикових коштів), то вона приймає вид [68]: 

 

0

1 1

( ) ( )

(1 ) (1 )

t n t n
t t

t t
t t

CF C
NPV

r r

 

 

 
 

  ,    (3) 

 

де 0( )tC  – початкові інвестиції в році t, рахуючи від дати початку інвестицій; 
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  – вкладений капітал (початкові інвестиції в проект); 

(𝐶̅�̅�)𝑡 – фінансовий підсумок в році t, що підрахований без початкових 

інвестицій (якщо вони приходяться на цей рік); 
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  – віддача на вкладений капітал (на початкові інвестиції). 

Для разових інвестицій формула (2) приймає простіший вигляд [68]: 
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де С0 – разові інвестиції в фінансові активи (вкладений капітал); 
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  – сума фінансових підсумків по роках, рахуючи з дати покупки 

фінансових активів (віддача на капітал). 

NPV характеризує загальний економічний ефект від інвестиційного проекту, 

але без прив’язки до тривалості отримання цього ефекту. 

Правило NPV: приймаються інвестиційні проекти, що мають значення NPV 

зі знаком „плюс”. Це правило означає, що в прийнятному проекті віддача на капітал 

повинна перевищувати вкладений капітал (див. формули (3) та (4)). 

Правило NPV також можна сформулювати, використовуючи дисконт. Для 

цього в формулах (3) чи (4) простим підбором знаходять таке значення дисконту r, 

при якому віддача на капітал дорівнює вкладеному капіталу, а NPV=0. Цю 

однозначну величину r прийнято називати “Internal return rate” (IRR). Тобто показник 

IRR являє собою перевірочний дисконт, при котрому віддача від інвестиційного 

проекту дорівнює початковим інвестиціям в проект. 

При цьому правило NPV замінюється на правило IRR: приймаються ті 

інвестиційні проекти, в яких значення дисконту r (що дорівнює обґрунтованому 

рівню r щорічних нарахувань на вкладений капітал, якщо припустити його 

альтернативне використання) не досягає значення IRR. 

Дисконтований строк окупності (DPB) – це період, за який віддача на капітал 

досягає значення суми початкових інвестицій. 
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Під віддачою на капітал у випадку реальних інвестицій (тобто інвестицій в 

матеріальні (речові) активи) розуміється сума дисконтованих фінансових підсумків 

по роках, підрахованих без початкових інвестицій [68]: 
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Дисконтований строк окупності знаходиться за залежністю [68]: 
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де С0 – початкові інвестиції; 

СF – грошовий потік (фінансовий підсумок) за рік; 

Якщо не враховувати дисконтування фінансових підсумків, то отримаємо 

показник „простий” строк окупності. 

Простий строк окупності (PB) – період, за який віддача на капітал без 

врахування дисконтування (тобто при r=0) досягає значення суми початкових 

інвестицій. 

Простий строк окупності знаходиться за виразом [68]: 
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Інвестиційні затрати відносяться найчастіше до періоду впровадження проекту 

(період спорудження установки), тобто до нульового року експлуатації. Якщо має 

місце поетапне введення устаткування в експлуатацію, то інвестиційні затрати 
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можуть розподілятися по відповідних роках експлуатації. Також до інвестиційних 

затрат відносяться затрати на плановий капітальний ремонт. 

Амортизаційні відрахування розраховуються на кінець кожного кварталу як 

10% від основних фондів (вартість основного обладнання). 

Балансовий прибуток знаходиться шляхом віднімання від річного доходу 

амортизаційних відрахувань та експлуатаційних витрат. 

Податок на прибуток знаходиться перемноженням величини балансового 

прибутку на відсоток податку на прибуток. Може статися, що при великих величинах 

цін на основне устаткування та невеликому прибутку, амортизаційні відрахування в 

перші роки експлуатації установки будуть великими, і, таким чином, значення 

балансового прибутку будуть від’ємними. В такому випадку податок на прибуток 

буде дорівнювати нулю. 

Чистий прибуток – різниця між балансовим прибутком та податком на 

прибуток. 

Грошовий потік – результат всіх фінансових потоків за рік. Знаходиться 

шляхом віднімання від щорічного доходу інвестиційних затрат (якщо вони мають 

місце), експлуатаційних затрат, коштів на виплати відсотків по кредиту (якщо вони 

мають місце) та податку на прибуток. 

Гроші на рахунку (кумулятивний грошовий потік). Сума, якою володіє власник, 

розраховується наступним чином: до величини кумулятивного грошового потоку, що 

має місце на попередній рік, додається величина грошового потоку на звітній 

розрахунковий рік. 

Простий строк окупності. Значення року, в якому значення величини грошей на 

рахунку (кумулятивного грошового потоку) змінює знак з від’ємного на додатній і 

буде визначати простий строк окупності проекту. 

Коефіцієнт дисконтування. Знаходиться для кожного року згідно формули (1). 

Дисконтований грошовий потік знаходиться шляхом перемноження величини 

грошового потоку на коефіцієнт дисконтування. 
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Дисконтований кумулятивний грошовий потік (гроші на рахунку з урахуванням 

дисконтування), знаходиться як і простий  кумулятивний грошовий потік, але з 

дисконтованого грошового потоку. 

Дисконтований строк окупності. Значення року, в якому величина 

дисконтованого кумулятивного грошового потоку змінює знак з від’ємного на 

додатній, і буде визначати дисконтований строк окупності проекту. 
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