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Анотація. В роботі представлені результати досліджень 

калориметричних показників енергетичної культури – міскантусу та 

розглянуто перспективи його використання у якості біопалива в Україні. 
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Abstract. In this article the energy crop – Miscanthus calorimetric indexes 

researches results are presented and the prospects of its use as biofuel in Ukraine are 

considered. 
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Вступ. Проблемі переробки біомаси з метою отримання біопалива у світі 

приділяється значна увага. Останнім часом набуває поширення культивування 

енергетичних рослин, які є головним абсорбентом вуглекислого газу, 

зменшуючи його кількість в атмосфері, і утворюють високі урожаї біомаси, яку 



можна було б використати на енергетичні цілі для виробництва біопалива. 

Енергетичні культури цінні саме великим врожаєм і непримхливістю до 

вирощування. 

Вирощування енергетичних трав на Україні знаходиться у стадії 

досліджень. Для виробництва біомаси передбачається використати різні 

багаторічні трави: канарський очерет, міскантус (срібна трава, слонова трава), 

сорго та ін. За даними досліджень,  врожайність канарського очерету складає 

5…7 тонн біомаси на гектар, врожайність міскантусу до 10…12 тонн на гектар 

(приблизно еквівалентні 36 барелів нафти). Виведені гібриди міскантусу з 

врожайністю до 60 тонн з гектара. Тривалість вирощування рослин на одному 

полі − до 20 років, період комерційного вирощування − близько 15 років. 

Основний текст. Калориметричний аналіз міскантусу включає визначення 

вищої та нижчої теплоти згоряння, зольності та вологості. Зі зразка відібрано 

частку, по якій визначена вологість у стані поставки, іншу частку зразка 

подрібнено та підсушено в лабораторних умовах протягом щонайменше 3 діб 

до повітряно-сухого стану. З подрібненого та підсушеного матеріалу відібрано 

аналітичні проби для вимірювань теплоти згоряння та зольності, а залишок 

використовувався для визначення вологості аналітичної проби.  

Методика визначення вологості полягає у зважуванні зразка 

досліджуваного матеріалу, сушінні його при температурі (105±2)ºС до 

постійної маси та зважуванні сухого зразка. За знайденими масами вологого та 

абсолютно сухого зразка визначають відносну вологість за методикою згідно з 

ДСТУ EN 14774-2:2012 [1].  

Зольність зразка визначено методом повільного озолення шляхом 
витримки протягом 60 хв. при температурі 250ºС, а потім протягом 120 хв. при 

температурі 550ºС згідно з вимогами ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 [2]. 

Методика визначення теплоти згоряння відповідає стандартним методикам 

для твердих видів палива ДСТУ ISO 1928:2006 [3]. Згідно з цим стандартом 

проводять щонайменше два досліди вимірювання теплоти згоряння і якщо 

розбіжність результатів дослідів перевищує заданий рівень, проводять третій 



дослід, а за результат приймають середнє по двом найближчим вимірюванням. 

Значення вмісту водню та азоту для визначення поправок при обробці 

експериментальних даних використовувалися рекомендовані в ДСТУ ISO 

1928:2006 та технічній літературі. 

Теплоту згоряння зразків досліджено за допомогою калориметра для 

вимірювання теплоти згоряння палива моделі КТС-4 [4] в процесі її спалювання 

при високому тиску кисню в калориметричній бомбі БКУ-2, заповненій киснем 

при тиску 2,5…3,0 МПа та розміщеній в тепловому блоці калориметра. При 

проведенні калориметричних дослідів проби спалювалися в упаковці з паперу з 

відомою теплотою згоряння. 

Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей 

міскантусу в аналітичному повітряно-сухому стані, у стані поставки та в 

сухому стані наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Результати калориметричного аналізу міскантусу 

Характеристика Значення 

Вологість, % 
аналітичної проби  10,6 

у стані поставки 12,0 

Зольність, %  

аналітичної проби 1,90 

у сухому стані 2,13 

у стані поставки 1,87 

Вища теплота згоряння 

МДж/кг (ккал/кг) 

аналітичної проби 17,13 (4092) 

в сухому стані 19,15 (4575) 

у стані поставки 16,86 (4027) 

Нижча теплота згоряння 

МДж/кг (ккал/кг) 

аналітичної проби 15,78 (3770) 

в сухому стані 17,93 (4283) 

у стані поставки 15,49 (3700) 



Висновки. Нормоване європейськими стандартами значення теплоти 

згоряння для пелет з відходів агрокультур становить ≥16,0…18,0 МДж/кг. 

Одержане в результаті калориметричного аналізу енергетичної рослини – 

міскантусу – середнє значення теплоти згорання становить 17,0 МДж/кг (або 

4100 ккал/кг) свідчить про досить високі енергетичні показники якості цієї 

культури, а зважаючи на економічну ефективність її вирощування – про 

перспективність культивування міскантусу для вирішення питання 

забезпечення України відтворюваними джерелами біопалива. 
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