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Процес газифікації сумішей вугілля і біомаси складається з 
надзвичайно різноманітних фізичних і хімічних явищ. Роль кожного з 
таких явищ може бути різною в залежності від характеру і умов перебігу 
процесу спалювання і газифікації в цілому. 

Найважливіше при дослідженні таких комплексних процесів 
виділити із складних явищ найважливіші елементи від яких залежить 
перебіг загального процесу, і взаємодія яких дозволяє керувати процесом 
газифікації. 

Досліджуючи основні стадії, які проходить паливна суміш в різних 
умовах спалювання і газифікації (наприклад сушіння, перегонка летючих, 
горіння і газифікація коксового залишку) можливо переконатись в тому, 
що на всіх стадіях базовим є горіння коксового залишку, іншими словами, 
стадія горіння вуглецю. Від інтенсивності процесу залежить інтенсивність 
комбінованого спалювання та газифікації в цілому. Це визначає практичну 
цінність досліджень процесу горіння суміші вугілля і біомаси, оскільки 
лише на основі механізму горіння вуглецю (коксу) можливо в повній мірі 
оволодіти технічними процесами спалювання і газифікації твердих 
паливних сумішей біомаси і вугілля. Тільки після цього стає можливою 
побудова системи розрахунків процесу газифікації і створення нових, 
продуктивних технологічних схем використання палива. 

Роль горіння вуглецю, в процесі газифікації органічної сировини, має 
велику вагу тому, що: 

 по-перше, твердий вуглець, що міститься в суміші біомаси і 
вугілля (або коксу), є головною горючою компонентою (енергетичне 
джерело) всіх сумішей натурального низькоякісного вугілля з біомасою; 

 по-друге, стадія горіння коксового залишку має найбільший 
перебіг часу в порівнянні з усіма послідовними стадіями процесу; 

 по-третє, процес горіння коксу має визначальне значення в 
створенні теплових умов для розвитку інших споріднених стадій, в тому 
числі для проходження відновлюваних процесів, інтенсивність яких має не 
меншу вагу при газифікації; 

Насамперед необхідно визначити настільки важливою буде кількість 
вуглецю і його теплопродуктивність для різних паливних сумішей. 

За характеристику візьмемо величину вагової долі вуглецю 
коксового залишку та горючої маси і величину відношення теплотворної 
здатності коксу до теплотворної здатності горючої маси. 



На основі попередніх досліджень основних характеристик паливних 
сумішей, і результатів їх обробки, в табл. приведена оцінка деяких типових 
палив. 

Таблиця 
Оцінка паливних характеристик сумішей біомаси та низькоякісних 

сортів вугілля 

№ 
п/п 

Суміші вугілля 
(донецький басейн) і 

біомаси (деревна 
щепа, лузга 
соняшника) 

Нижча 
теплотворна 

здатність, ккал/кг 

Коксовий 
залишок, % 

Теплотворна 
здатність 
коксового 

залишку, ккал/кг 

1 Марка Б (відсів) + 
деревна щепа 3730 42 1567 

2 Марка Б (відсів) + 
лузга соняшника 3470 39 1353 

3 Марка Д (відсів) + 
деревна щепа 4120 45 1854 

4 Марка Д (відсів) + 
лузга соняшника 3990 40 1596 

5 Марка Г (відсів) + 
деревна щепа 4350 47 2045 

6 Марка Г (відсів) + 
лузга соняшника 4027 44 1772 

Таблиця має три стовпчики цифр: в першому приведені значення 
нижчої теплової здатності, віднесеної до горючої маси палива; в другій 
колонці – вагові долі вуглецю коксового залишку в горючій масі і в третій 
відносна теплотворна здатність коксового залишку в вигляді долі до 
загальної теплотворності горючої маси палива. В цих розрахунках за 
кількість летючих приймаємо ту кількість, яка виділяється при нагріві 
палива до 850 ºС. 

З таблиці видно, що за вміст вуглецю та його теплотворна здатність в 
коксовому залишку є домінуючою. 

Біомаса зазвичай використовується в промисловості як паливо тільки 
в тих випадках, коли вона являє собою залишки від переробки біологічних 
матеріалів на інші, більш цінні, продукти. Це має значення з точки зору 
охорони навколишнього середовища, так як видалення залишків є 
складним. Біомасу додають в енергетичні та промислові котли, що 
спалюють у факелі природний газ або вугілля. 

Газифікація являє собою процес часткового окислення сировини, що 
містить вуглець, такої, як біомаса, або вугілля з отриманням газоподібного 
енергоносія – генераторного газу. Отриманий газ складається з моноксиду 
вуглецю, водню, метану, діоксину вуглецю, невеликої кількості 
вуглеводневих сполук, таких як метан і етан, містить пари води, азот (при 
повітряному дутті) і різні домішки, такі як смоли, частки вуглистих 
речовин та золи. В якості окислювача при газифікації можуть 



використовуватися повітря, кисень, пар або суміші цих речовин. 
Максимальна температура процесу становить 800-1900°С. 

Найбільш широко в даний час застосовують повітряну газифікацію. 
При цьому виключаються всі витрати й труднощі, пов'язані, по-перше, з 
виробництвом і використанням кисню, по-друге, з необхідністю двох 
реакторів при паровій газифікації. 

За типом шару сировини і способу підвода окислювача основні 
технології можуть бути розділені на газифікацію в щільному (нерухомому) 
шарі з висхідним, спадним, поперечним рухом газу, газифікацію в 
киплячому шарі (стаціонарний КШ, ЦКШ, два реактори КШ) і газифікацію 
в потоці або розплаві. 

Характерною рисою реактора з НРГ (низхідним рухом газу) є рух 
газу вниз через щільний шар сировини. Така технологія забезпечує 
отримання чистого генераторного газу з вмістом смол 50...500 мг/нм3. У 
газифікатора щільного шару з ВРГ (висхідним рухом газу) біомаса, яка 
надходитиме зверху вниз, спочатку просушується генераторним газом, 
який рухається вгору. Реактори з КШ – єдиний вид газифікаторів, що 
працюють з ізотермічним шаром сировини. Проводиться генераторний газ 
з вмістом смол 5...10 г/нм3, що є середнім показником між газифікацією з 
ВРГ і НРГ. При газифікації у ЦКШ частинки, віднесені з реактора потоком 
газу, відокремлюються від генераторного газу в циклоні і повертаються 
назад у шар для збільшення ступеня конверсії вуглецю. 

Найбільш відомими сьогодні є газифікатори з ВРГ Bioneer компанії 
Bioneer Oy (тепер Foster Wheeler Energia Oy, Фінляндія) і реактори PRM 
Energy Systems, Inc. (США), газифікатори з ЦКШ Pyroflow компанії 
A.Ahlstrom Oy (тепер Foster Wheeler Energia Oy), а також компаній Lurgi 
Energie und Umwelt (Німеччина) і TPS Termiska Processer AB (Швеція). 
Крім згаданих вище, у світі є близько 25 виробників газифікаторів з НРГ і 
більше 10 виробників газифікаторів з КШ та ЦКШ, ряд компаній випускає 
реактори з ВРГ та інші види. 
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