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Розглянуті основні фізико-хімічні характеристики піролізного газу та легкої рідкої фракції, отриманих 

методом двостадійного процесу. Проведений порівняльний аналіз паливних властивостей енергетичних 
вихідних продуктів наведеного методу з природними видами палив (газом, мазутом). Приведений теоретичний 
розрахунок  концентрації шкідливих викидів двооксиду азоту (NO2) при спалюванні вихідних  цільових 
продуктів двостадійного процесу у котлоагрегаті КВГ(М) – 4,65. Для визначення екологічної безпеки 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Попит на 

енергоресурси зростає, тоді як запаси традиційних 
видів палива щороку зменшуються. З огляду на це, 
застосування енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій, використання 
відновлюваних і альтернативних джерел енергії є 
найбільш доцільним. У зв'язку з цим пропонується 
отримання альтернативних видів палива новим 
методом двостадійного процесу. 

Сутність технології екопірогенезісу полягає у 
об’єднанні процесу багатоконтурного 
циркуляційного піролізу (БЦП) для утилізації сухої 
частини ТПВ, зі зворотнім процесом газифікації для 
перетворення вологих компонентів суміші. За 
рахунок рециркуляції процесу газифікації 
відбувається глибоке розкладання важких смол і 
шкідливих речовин у генераторному газі. В даній 
роботі розглядається тільки перша ступінь 
двостадійного процесу – багатоконтурний 
циркуляційний піроліз. 

Методом БЦП можливе отримання 
альтернативних видів екологічно чистого і дешевого 
палива – піролізний газ та легка рідка фракція.  

Традиційні палива,  такі як:  нафта,  газ,  вугілля –  
належать до природних невідновлювальних джерел 
енергії. Природні види палива мають загальні 
недоліки – необхідність транспортування, 
незручність зберігання, виникнення відходів, 

шкідливих викидів (SO2, NOx, CO та інші) та запаху 
під час спалювання,  а також мають тенденцію до 
зростання їхніх цін. Альтернативні енергетичні 
продукти також мають низку недоліків, які 
необхідно усунути для впровадження їх як палива. 
Основними з них є: великі капіталовкладення для їх 
виробництва, довгострокова окупність вкладень, 
необхідність модернізації вже існуючої техніки та 
устаткування для застосування альтернативних 
палив, оскільки їх фізико-хімічні характеристики 
відрізняються від традиційних палив. 

Найбільш перспективним для утилізації 
органічних відходів є метод двостадійного процесу, 
який забезпечує отримання рідких і газоподібних 
вихідних продуктів. Одержані нетрадиційні 
енергетичні джерела можуть використовуватись як 
альтернативні види палива у техніці [1–2]. У даній 
роботі наведений аналіз характеристик піролізного 
газу  та легкої рідкої фракції порівняно з 
природними паливами, теоретичні розрахунки за 
методичними вказівками розрахунку викидів 
оксидів азоту з димовими газами котлів теплових 
електростанцій, порівняльна характеристика 
концентрацій шкідливих речовин, які утворюються 
при спалюванні природного газу та мазуту,  з 
альтернативними видами палив. 

Мета роботи – визначення можливості 
застосування  газоподібного та рідкого 
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альтернативних видів палив, отриманих методом 
двостадійного процесу, у котлоагрегаті КВГ(М)–
4,65 для опалення громадських, житлових та 
промислових будівель, оцінка концентрацій 
шкідливих викидів двооксиду азоту (NO2) при 
спалюванні цільових продуктів у тепловій 
установці.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Традиційні способи виробництва теплової та 
електричної енергії в котельних і ТЕС пов’язані з 
негативним локальним і глобальним впливом на 
навколишнє середовище (викидом в атмосферу 
шкідливих речовин, тепловим забрудненням 
навколишнього середовища, скиданням 
мінералізованих і нагрітих вод тощо) [3]. 

Склад продуктів згоряння і кількісні 
співвідношення в них окремих компонентів 
залежать від властивостей і складу палива. 
Традиційними паливами, які використовуються у 
котельних є природний газ і важкі нафтові фракції 
(мазут). Їх спалюють у таких кількостях, що 
продукти їх згоряння (шкідливі й токсичні газові 
викиди та аерозолі) змінюють склад атмосфери, 
забруднюють гідросферу та літосферу [4]. 

Концентрацію шкідливих речовин в атмосфері 
відповідно нормують згідно із законом України 
«Про захист атмосферного повітря». Для цього 
вводять поняття гранично допустимих концентрацій 
(ГДК).  Вони індивідуальні для кожної речовини і є 
важливою характеристикою контролю рівня 
забруднень.  

Для природного газу, який надходить по 
трубопроводу до пальників, нормується тільки вміст 
шкідливих домішок: сірководню, аміаку, смол, 
пилу, вологи тощо (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Характеристика природного газу,  

що поставляється споживачам 
 

Показник Природний газ 
Теплота згоряння, 

кДж/м3, не менше 
29 

Вміст компонентів, %: 
– метану 
– водню 

 
80...97 

– 
Вміст домішок, г/м3, 

небільше: 
– сірководню 

– смоли і пилу 

 
 

0,02 
0,001 

Пари води в газі, що 
знаходиться в балоні: 

– влітку 
– взимку 

 
 

7,0 
0,5 

 
Наявність вологи в газі викликає утворення 

кристалогідратів, що спричиняє розвиток корозії 
газопроводів і газових апаратів та порушує роботу 
автоматики, знижує теплотворну здатність палива. 
У цьому випадку порушується процес горіння у 
топковому пристрої, що призводить до неповного 
згоряння палива 5]. У результаті утворюються 

шкідливі та небезпечні продукти згоряння (СО, NO, 
SO2 , CnHm). 

Присутність сірководню та аміаку у його складі  
призводить до корозійної активності. Зокрема, 
сірководень в газі за наявності вологи спричиняє 
розвиток корозії внутрішньої поверхні газопроводів 
і газових апаратів. При надлишковому вмісті цих 
речовин виникає забруднення атмосфери приміщень 
токсичними продуктами, які утворюються під час 
згоряння. Для газів комунально-побутового та 
промислового призначення вміст сірководню 
обмежується значеннями від 0,005 до 0,02 г/м3. 

Смола та пил у природному газі ускладнює його 
транспортування та експлуатацію. Наявність пилу 
призводить до засмічення газоходу та утворення 
пилових викидів  під час транспортування. За 
великого вмісту смоли у процесі горіння 
утворюється конденсат та продукти неповного 
горіння [1], що призводить до наднормових 
шкідливих викидів із стаціонарного точкового 
джерела. 

Вимоги до якості рідких палив визначаються 
показниками якості (табл.  2),  які вказані у 
нормативно-технічній документації. Якість мазутів, 
що використовуються у котельнях має відповідати 
нормам державного стандарту України ДСТУ 4058–
2001 [6]. 

 
Таблиця 2 – Характеристика рідкого палива 

 
Назва показника Числовий              

показник 
Кінематична в'язкість, 

мм2/с 
6 

Зольність, %, не більше 0,02 
Механічні домішки, %, 

не більше 
– 

Вміст води, % сліди 

Вміст сірки, %, не 
більше 

0,5–1,2 

Температура спалаху у 
закритому тиглі, 0C, не 

менше 

42 

Температура 
застигання,0C, не вище 

–15 

Теплота згорання, 
МДж/кг (ккал) 

42,0 (10023) 

 
Найважливішим екологічним показником для 

рідких видів палив є вміст сірки.  Під час горіння 
сірчистого палива утворюються сполуки SO2, SO3, 
які викликають газову корозію,  а при взаємодії з 
вологою,  яка завжди є у паливі,  перетворюється на 
сірчисту та сірчану кислоти, які викликають 
кислотно–рідинну корозію металів. 

Альтернативні рідкі та газоподібні енергетичні 
продукти повинні відповідати таким же вимогам 
якості,  як і природні палива,  за для можливості 
застосування їх у теплових установках та іншій 
техніці. 
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Отримання піролізного газу методом 
двостадійного процесу екопірогенезісу 
можливе із широкого спектру твердих 
вуглецевмісних матеріалів, що підлягають 
утилізації, які в той же час є потенційними 
нетрадиційними поновлюваними паливами, на 
заміну традиційних палив нафтового походження, 
вугілля і природного газу. При багатоконтурному 
циркуляційному піролізі всіх видів 
вуглеводневовмістної сировини, яка входить до 
складу відходів у будь-якому співвідношенні 
окремих компонентів, утворюється піролізний газ 
майже однакового складу (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Склад компонентів піролізного газу 

порівняно з природним газом 
 

Назва 
компоненту 

Вміст 
компонентів у 

пірогазі , % 

Вміст 
компонентів у 

природному газі 
(Щебелинське 
родовище),% 

СН4 37,3–74,44 93,3 
С2Н6 7,6–12,6 4,0 
С3Н8 3,7–15,4 0,6 
С4Н10 0,5–2,7 0,4 
С5Н12 0,3–3,1 0,3 

 
За даними таблиці можна зробити висновки, що 

отриманий піролізний газ має схожі характеристики 
з природним паливом, а за деякими показниками 
(вмістом С2Н6 та С3Н8) – навіть вищі. Підвищений 
вміст етану (С2Н6) та пропану (С3Н8) збільшує 
теплотворну здатність пірогазу. 

Теплотворна здатність піролізного газу (38,6– 
47МДж/кг)  з відходів вища,  ніж у природного газу 
(35,5–37,1МДж/кг). Це означає, що отримуваного 
тепла вистачає не тільки на самозабезпечення 
реакції піролізу (відбирається від 25 до 45 % для 
потреб процесу), а й на вироблення товарного тепла 
та електроенергії. Високий відсоток виділення 
піролізного газу мінімізує кількість твердого 
залишку у вигляді напівкоксу [2]. За вмістом 
шкідливих домішок, які нормуються для 
природного газу, при постачанні споживачам 
(табл.4) пірогаз відповідає державному стандарту. 

Відсутність у його складі сірководню, смоли та 
пилу свідчить про високу екологічну безпечність 
отриманого продукту, а також про зниження рівня 
шкідливих речовин у вихідних газах при його 
спалюванні. 

Наявність водню свідчить про високу 
теплотворну здатність альтернативного палива, але 
надмірний його вміст може призвести до утворення 
вибухонебезпечної суміші з повітрям. 

Рідка енергетична фракція, отримана методом 
двостадійного процесу екопірогенезісу, є досить 
перспективним альтернативним джерелом енергії. 
Вона характеризується молекулярною масою не 
більше 200, низькою температурою застигання, 
відсутністю сірки у своєму складі, невеликим 

вмістом води (табл. 5). У практичному застосувані 
рідку фракцію можна додавати до бензину у межах 
20 % без попереднього очищення. Після додавання 
рідкої фракції спостерігалось поліпшення якості  
бензину [3]. 

 
Таблиця 4 – Вміст шкідливих компонентів у 

піролізному газі, які нормуються при постачанні 
споживачам 

 
Показник Вміст 

компонента 
у 

піролізному 
газі 

Вміст 
компонента 

у природному 
газі 

Вміст компонентів, 
%: 

– метану 
– водню 

 
 
37,3 - 74,44 
3,76-15,1 

 
 

80-97 
– 

Вміст домішок, 
г/м3, не більше: 

– сірководню 
– смоли і пилу 

 
 
– 
– 

 
 

0,02 
0,001 

 
Таблиця 5 – Характеристика рідкої фракції, 

отриманої методом БЦП 
 

Назва 
показника 

Рідка фракція 
двостадійного 

процесу 

Дизельне 
паливо ДСТУ 

3868–99 

Л З 
Кінематич

на в'язкість, 
мм2/с 

4,2–6,8  
3–6 

 
1,8– 6 

Зольність, 
%, не більше 

0,02–0,04 0,01 0,01 

Механічні 
домішки, %, 
не більше 

 
Відсутні  

 
Від- 
сутні 

 
Від- 
сутні 

Вміст води, % 0,2–1,5 – – 
Вміст сірки, 
%, не більше 

відсутня 0,05 0,05 

Температура 
спалаху у 
закритому 
тиглі, °C, не 
менше 

40–42 
 

62 40 

Температура 
застигання, 
°C, не вище 

(–9) – (–14) 
 

–10 –25 

Теплота 
згорання, 
МДж/кг 

 
42,75–44,8 

Не 
визначається 

 
За даними табл. 5 можна стверджувати, що рідка 

фракція має схожі характеристики з дизельним 
паливом, яке використовується для побутових, 
сільськогосподарських та інших потреб. 

Відсутність у рідкій фракції сірчистих сполук 
свідчить про малу корразійну здатність палива та 
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неможливість утворення з водою кислот під час 
процесу горіння, а отже, вміст оксидів сірки у 
вихідних газах, при спалювані рідкої фракції 
неможливий. 

Нижча температура застигання спрощує процес 
транспортування та експлуатації енергетичного 
продукту, тобто перед застосуванням у тепловій 
установці її не треба підігрівати, порівняні на 
відміну від природного виду палива (мазут). 

При досліджені рідкого палива також прийнято 
розглядати наступні його складові: вуглеводні, 
водень, кисень, азот (табл. 6).  

 
Таблиця 6 – Склад рідкої фракції БЦП порівняно з 

дизельним паливом (% мас.) 
 

Найменування 
показників 

Рідка 
фракція 

БЦП 

Дизельне 
паливо 

Вміст вуглецю, 
% масс 

84,58–85,30 80–88 

Вміст азоту, % 
масс 

0,33 – 0,87 0,2–0,89 

Вміст кисню, % 
масс 

0,48 0,05–0,7 

Вміст водню, % 
масс 

12,07–14,09 11–14,5 

 
За даним компонентним складом рідка фракція, 

отримана методом двостадійного процесу 
екопірогенезісу, є високоенергетичним продуктом, 
оскільки вміст вуглецю та водню, основних горючих 
компонентів палива, знаходиться на рівні з 
вуглеводневим паливом.  

Компонентний склад продуктів двостадійного 
процесу відповідає необхідним вимогам, які 
висуваються для природних палив. Це означає, що 
отримані енергетичні продукти можна 
використовувати для подальшої переробки з 
одержанням теплової або електричної енергії за 
схемами використання природного газу та мазуту з 
тим же екологічним навантаженням на навколишнє 
середовище. 

Для підтвердження екологічної чистоти 
отриманих цільових продуктів було проведено 
теоретичний розрахунок викиду NO2 при їх 
спалювані у тепловій установці, оскільки  оксиди 
азоту утворюються з будь-яких викопних видів 
палива [4]. Як приклад теплової установки був 
обраний водогрійний котел КВГ(М) – 4,65.  

Котлоагрегат КВГ(М)–4,65 – це котел малої 
потужності, його номінальна потужність складає 
4,65 МВт. Призначений для отримання гарячої води 
тиском 8,4 кгс/см2 та температури до 150 °С. Котел 
має горизонтальну компоновку пальників, 
складається з топкової камери та конвективного 
газоходу. Вимоги до води, яка надходить до котла, 
повинні відповідати нормам, що встановлені 
«Правилами технічної експлуатації опалювальних 
котелень». Як паливо зазвичай, використовується 

природний газ, але може застосовуватися і топковий 
мазут. 

Необхідні дані для розрахунку були обрані 
згідно з конструктивними особливостями котла та 
фізико–хімічними характеристиками палив, які 
застосовуються (табл. 7). 

 
Таблиця 7 – Вихідні дані розрахунку 

 

Параметр Числові 
значення 

Одиниці 
виміру 

Навантаження 
котла 0,91 % 

Витрати палива при 
20 °С 505  

м3/год 

Кількість пальників 3  
шт. 

Теплотвірна 
здатність палива: 

–пірогазу 
– рідкої фракції 

 
 

38,6 
38,3 

 
 
МДж/м3 

Теоретичний об’єм 
повітря який 
необхідний для 
повного згоряння 
палива (α=1) м3/м3 

9,52 

 
 

м3/м3 

Теоретичний об'єм 
азоту, отриманий при 
повному згоранні 
палива з теоретично 
необхідною кількістю 
повітря 

8,53 

 
 
 

м3/м3 

Вміст азоту у 
паливі: 

– пірогаз 
– рідка фракція 

 
 

0,33 
0,87 

 
 

% мас. 

 
Для розрахунку було обрано навантаження 

котла, що складає 91 % від його потужності, 
оскільки при даному навантажені котлоагрегат має 
найбільшу витрату палива, а отже і більший вихід 
продуктів згоряння.  

Основними чинниками утворення оксидів азоту 
(NOx) є високотемпературні процеси, особливо у 
топкових камерах котлоагрегатів. Саме підвищення 
температури горіння спричиняє перевищення 
концентрації NOx у викидах теплоустановок [7]. 

У вихідних газах водогрійних котлів монооксид 
азоту (NO) складає 95–99 % загального викиду NOx, 
тоді як вміст менш токсичного двооксиду азоту 
(NO2) складає лише 1–5 %.  

Розрахунок масових концентрацій та викидів 
NOx виконується у перерахунку на NO2. Даний 
перерахунок, в першу чергу, виконується для 
вологих продуктів горіння при надлишку повітря за 
формулами: 
– при спалювані піролізного газу: 
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– при спалювані легкої рідкої фракції: 
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де гk  - коефіцієнт, що враховує конструкційні 

особливості пальникового пристрою; загT  - 

температура продуктів спалювання в зоні активного 
горіння; отр

загq  - відбитий тепловий потік в зоні 

активного горіння; загa  - коефіцієнт надлишку 

повітря у зоні активного горіння; загt  - час 
перебування продуктів спалювання в зоні активного 
горіння; тпл

2NOD  - враховує кількість паливних 
оксидів азоту. 

 
Після викиду димових газів у атмосферу під дією 

природних факторів значна частина NO переходить 
у NO2. Тому для визначення концентрації двооксиду 
азоту у вихідних газах теплової установки необхідно 
виконати перерахунок масової концентрації NO2 у 
вологих продуктах горіння при надлишку повітря на 
стандартні умови [8]: 

 

( )[ ] ( )R1V14,1V
V

NONO               

0
в

0
сг

g,R
г

гм,
2

ст.у.
2

-´´-+
´

´=
  ,                        (3) 

 
де 0

сгV  - теоретичний об’єм сухих газів, що 

утворилися; 0
вV  - теоретичний об’єм повітря, 

який необхідний для процесу горіння; g,R
гV  - 

об’єм продуктів згорання, що утворилися при 
зпалюванні 1 м3 палива при введені в ЗАГ газів 
рециркуляції та вологи; R  - частка газів 
рециркуляції, що подаються в топку. 
 

Після перерахунку масової концентрації 
двооксиду азоту у вологих продуктах горіння на 
стандартні умови, при надлишку повітря, отримали 
наступні значення: 
– при спалюванні пірогазу: ст.у.

2NO = 0,15 г/м3; 

– при спалюванні рідкої фракції: ст.у.
2NO  = 0,2 г/м3. 

При проведені практичних досліджень 
спалювання цільових продуктів піролізу органічної 
частини ТПВ за допомогою газового хроматографа 
та газоаналізатора «NeoCHROM» на основі водню 
та азоту відповідно були отримані експериментальні 
дані (табл. 8) концентрацій токсичних продуктів 
горіння. 

 
Таблиця 8 – Порівняння токсичних продуктів 

горіння різних палив (мг/м3) 
 

Назва 
про- 

дукту 

Піро- 
лізний 

газ 

При-
родний 

газ 

Рідка 
фра- 
кція 

Ма- 
зут 

М40 

   
ГДК 

СО 200 150 260 290 300 

SО2 20 – 45 32 50 

NО2 170 100 200 280 300 
 

За результатами практичних вимірювань можна 
стверджувати, що при використані як палива 
пірогазу та рідкої енергетичної фракції у тепловій 
установці, концентрації  токсичних продуктів 
горіння у вихідних продуктах не перевищують ГДК. 
Це свідчить про екологічну безпечність 
використання альтернативних видів палив для 
отримання теплової та інших видів енергії. 

Розрахункова похибка теоретично отриманих 
даних з експериментальними результатами при 
спалювані піролізного газу складає 0,2 г/м3, при 
спалювані рідкого енергетичного продукту похибка 
відсутня. 

ВИСНОВКИ.  Таким чином,  отримані рідкі та 
газоподібні вихідні продукти методом 
двостадійного процесу є достатньо перспективними 
як альтернативний вид палива. За своїми фізико–
хімічними властивостями дані цільові продукти 
мають схожі характеристики з природними видами 
палив (Q піролізного газу = 38,6…47 МДж/кг; Q 
природного газу = 35,5….37,1 МДж/кг; Q легкої 
рідкої фракції = 42,75–44,8МДж/кг; Q пічного 
мазуту =  42,0  МДж/кг),  а отже можуть 
використовуватися як альтернатива природним 
паливам. 

Отримані продукти є екологічно безпечними для 
використання. Виходячи з теоретично отриманих 
даних розрахунку, масова концентрація NO2 у 
вихідних продуктах котлоагрегату КВГ(М)–4,65 при 
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використанні як палива високоенергетичних 
продуктів, отриманих методом двостадійного 
процесу екопірогенезісу, не перевищує норми ГДК 
(ГДК для природного газу та мазуту – 300 мг/м3; 
концентрація NO2 у пірогазі та рідкій фракції – 150 і 
200 мг/м3 відповідно). Це підтверджують 
експериментально отримані дані концентрацій 
шкідливих компонентів у вихідних газах. Отже, при 
використані їх як палива,  екологічні вимоги до 
охорони атмосферного повітря не порушуються. 
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