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Сьогодні енергетичні потреби людства оцінюються в 11-12 млрд. т. 

умовного палива (у. т.). Це становить 12% енергії щорічного приросту 

біомаси на землі. Задовольняються наші енергопотреби за рахунок нафти і 

газу на 58-60%, вугілля - на 30%, гідро- та атомної енергії - на 10-12% і 

біомаси на 1-2%. 

З них 4-4,5 млрд. тонн у. т. в рік необхідно для забезпечення паливом 

всіх видів транспортних засобів. 

Загальна площа лісового фонду на Україні - 10,4 млн. га, що становить 

17,2% її території, з них вкритих лісовою рослинністю 9,6 млн. га (лісистість 

території України, таким чином, становить 15,9%). Найбільша лісистість - в 

Українських Карпатах (32%) [1]. 

Лісозаготівельні та лісопереробні підприємства є основними 

виробниками незатребуваною біомаси у вигляді деревних залишків. Вивчення 

лісорубних залишків по Карпатському регіону показало, що при суцільній 

вирубці лісу кількість деревних відходів (гілки, сучки, хвоя, листя, кора, 

тирса, тріски, пні і вершини) на 1 гектар лісу складають в середньому 2000 м3 

або близько 100 т. За окремих видах вони розподіляються наступним чином: 

• великі (діаметром 4,5 см і вище) - 33%; 

• середні (діаметром 2,5-4,4 см) - 31%; 

• дрібні (діаметром менше 2,5 см) – 36%. 

Всі ці залишки повинні віддалятися вивезенням, тому що очищення 

лісів від них обумовлюється необхідністю: 

• зменшення пожежної небезпеки; 

• боротьби з комахами - шкідниками лісу, посилено розмножуються в 

лісорубних залишках; 

• створення нормальних умов для природного відновлення лісу; 

• забезпечення ефективної роботи в лісі спецтранспорту та робітників. 

Дуже часто для очищення лісу відходи спалюються на місці, на що 

витрачаються вельми значні кошти і робочий час без отримання будь-якої 

корисної продукції. 

Використання відходів лісозаготівлі, а також відходів лісопереробних 

заводів (тріска, стружка тощо) можливо у вигляді чурок стандартних розмірів 

(50x70x20) або у вигляді вугілля. Заготівля чурок з відходів може бути 

полегшена і спрощена застосуванням вельми нескладних і недорогих 

сучкорізних верстатів. 



Крім того, з опалого (хвої і листя) можливе приготування паливних 

брикетів. При щорічному зборі опалості кількість його становить близько Зт. 

з 1 гектара. На приготування 1т. брикетів витрачається в середньому 1150 кг 

опалості. Брикети мають наступну характеристику: 

• Розмір - 180x60x22-25 мм; 

• Вага - 200-240 гр; 

• Вологість - 12-18%; 

• Зольність - 3-4%; 

• Питома вага - 0,6; 

• Теплотворність - 4-4,5; 

•Собівартість виготовлення $8 за тону. Розвиток технологій 

термохімічної конверсії біомаси передбачає, що деревину збиратимуть на 

паливо не тільки в існуючих лісах, а й з так званих «плантацій», які повинні 

бути спеціально створені для вирощування швидкорослих дерев або 

чагарників. Ці заходи не тільки дозволять підвищити рентабельність 

фермерських господарств, а й створити нові робочі місця. 

Майже всі конструкції газових генераторів між собою подібні. 

Розглянемо декілька з них, які мали широке застосування на транспорті. 

Газогенераторний трактор ХТЗ-Т2Г розроблений на базі гусеничного 

трактора СХТЗ-НАТІ (рис. 1.). Головна відмінність конструкції трактора 

ХТЗ-Т2Г від СХТЗ-НАТІ -газогенераторний двигун, коли як на СХТЗ-НАТІ 

встановлено дизельний двигун.  

 

 
1 - газогенератор; 2 - відцентровий очищувач; 3 

- охолоджувач; 4 - фільтр; 5 - змішувач 

Рис.1. Схема газогенераторної установки НАТІ-Г-19 [2] 

 

Газогенератор (в техніці) зазвичай має шахту, внутрішні стінки якої 

викладені вогнетривким матеріалом. Зверху цієї шахти завантажується 

паливо, а знизу подається дуття. Шар палива підтримується колосниковими 



гратами. Процеси утворення газів в шарі палива газогенератора показані на 

рис. 2. Подається в газогенератор дуття спочатку проходить через зону золи 

та шлаку 0, де воно трохи підігрівається, а далі надходить в розпечений шар 

палива (окислювальна зона, або зона горіння І), де кисень дуття вступає в 

реакцію з горючими елементами палива 

 
Рис. 2 Схема прямого процесу утворення газу в газогенераторі 

 

Утворилися продукти горіння, піднімаючись вгору по газогенератору і 

зустрічаючись з розпеченим паливом (зона газифікації II), відновлюються до 

окису вуглецю і водню. При подальшому русі вгору сильно нагрітих 

продуктів відновлення відбувається термічний розклад палива (зона 

розкладання палива III) і продукти відновлення збагачуються продуктами 

розкладання (газами, смоляними і водяними парами). В результаті 

розкладання палива утворюються спочатку напівкокс, а потім і кокс, на 

поверхні яких при їх опусканні вниз відбувається відновлення продуктів 

горіння (зона II). При опусканні ще нижче відбувається горіння коксу (зона І). 

У верхній частині газогенератора відбувається сушка палива теплом газів і 

парів, які підіймаються. 

Залежно від того, в якому вигляді подається в газогенератор кисень 

дуття, склад генераторних газів змінюється. При подачі в газогенератор 

одного повітряного дуття виходить повітряний газ, теплота горіння якого в 

залежності від палива, яке переробляється коливається від 3,8 до 4,5 МДж/м3 

(900-1080 ккал/м3). Застосовуючи дуття, збагачене киснем, отримують т. н. 

парокіслородной газ (що містить меншу кількість азоту, ніж повітряний газ), 



теплота горіння якого може бути доведена до 5-8,8 МДж/м3 (1200-2100 

ккал/м3). 

Незважаючи на те, що ідея газогенератора була висунута в кінці 30-х р. 

19 в. в Німеччині (Бішофом в 1839 і Ебельманом в 1840), їх промислове 

застосування почалося після того, як Ф. Сіменсом (1861) був запропонований 

регенеративний принцип опалення заводських печей, що дозволив ефективно 

застосовувати генераторний газ. Винахідниками першого промислового 

газогенератора були брати Ф. і В. Сіменс. Їх конструкція газогенератора 

отримала повсюдне поширення і проіснувала протягом 40-50 років. Тільки на 

початку 20 ст. з'явилися більш досконалі конструкції. 

Таким чином, застосування автомобільних газогенераторів з технічної 

точки зору краще будь-яких інших силових установок, працюючих на 

альтернативних видах енергії через простоту і дешевизну їх виготовлення. 

Ярким прикладом цього є факт організації масового виробництва 

газогенераторів у воєнний час. 

У розвитку даної технології в період Першої та Другої світових воєн 

чітко простежується тенденція можливості створення «всеядного» 

газогенератора, який працює на різних видах біомаси. 

Газогенераторна технологія відрізняється високою гнучкістю, яка 

дозволила у військових умовах в стислі терміни створити установки, які 

виробляють генераторний газ заданої якості для різних областей 

застосування: паливо для тракторів, автомобілів, дрезин, риболовецьких 

суден. 

Дослідження спростували думку, що використання генераторного газу 

замість бензину було вимушеним заходом. Газове паливо згорає повніше, 

тому концентрація окису вуглецю в вихлопі газового двигуна в кілька разів 

менше, ніж бензинового або дизельного. 

Автомобіль на бензині викидає в атмосферу сірчистий газ, що 

утворюється від згоряння сірчистих компонентів палива, а також тетраетил 

свинець. У генератора газу сірка, як правило, не міститься і тому в вихлоп 

газового двигуна немає ні сірчистого газу, ні з'єднань свинцю. У 

відпрацьованих газах бензинового двигуна через неповне згоряння палива ще 

міститься і окис вуглецю(СО) - високотоксична для людини речовина. 

Як газові, так і бензинові автомобілі викидають в атмосферу однакову 

кількість вуглеводнів. Для здоров'я людини небезпечні не власне ці речовини, 

а продукти їх окислення. Двигун, що працює на бензині, викидає речовини 

які порівняно легко окислюються, такі як етил і етилен. Газовий двигун 

виробляє метан, який з усіх граничних вуглеводнів найбільш стійкий до 

окислення. Тому вуглеводний викид газового автомобіля найменш 

небезпечний. 

Генераторний газ як моторне паливо не тільки не поступається бензину, 

а й перевершує його за своїми властивостями. Занепад газогенераторних 

технологій був обумовлений лише низькими цінами на паливо нафтового 



походження. На сьогоднішній день рідке паливо втратило свою перевагу, 

створивши сприятливі передумови для подальшого розвитку технології 

транспортних газогенераторів. 
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