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Застосування водневих груб 
сухої перегонки «Табіті» для 

забезпечення роботи котельного та 
тепло-технологічного обладнання 

В даний час багато промислових і сільськогосподарських підприємств оснащені тепло-
технологічним обладнанням, яке забезпечує їх виробничий процес і життєдіяльність. Основу 
цього обладнання складають парові (водогрійні) котли різної модифікації та сушильні 
установки. Як правило, паливом для зазначених агрегатів служить газ, мазут або вугілля. В 
сьогоднішніх умовах, коли в Україні, спостерігається стійка тенденція зростання цін на 
традиційні енергоносії і можливий їх дефіцит, стала актуальною задача пошуку альтернативних 
рішень, які можуть забезпечити тривалу і безперебійну роботу тепло-технологічного 
обладнання і отже всього виробництва в цілому. У всьому світі поступово відмовляються від 
використання газу, мазуту, вугілля, як основного виду палива. Крім екологічного ризику, 
причиною цього є мала ефективність і висока вартість виробництва теплової енергії. 

Ефективним способом заміни природного газу, є застосування методу газифікації твердого 
палива, з подальшим спалюванням виділених газів і отримання необхідної теплової енергії. В 
якості твердого палива використовують різноманітну сировину, що містить вуглець: деревина, 
торф, сільськогосподарські відходи та продукти їх переробки. Спалювання твердого палива 
проходить в спеціальних топкових камерах, які отримали назву - газогенератор.  

Точковий проект «ДампАгро», глобального проекту «МІРА», виробляє водневої печі сухий 
перегонки системи (газогенератори) «Табіті», які виводять горючий газ з твердого палива 
нормальної і підвищеної вологості. Крім того, спеціальна конструкція печей, дозволяє 
перетворити надлишкову вологу, що знаходиться в твердому паливі, або задіяти вологу з 
зовнішніх джерел, на водяну пару, який, в свою чергу, багаторазово вступає в проміжне 
взаємодія з виділяється газом з твердого палива і відновлює свій хімічний склад після кожного 
циклу проміжних хімічних взаємодій. Газогенераторні водневі печі сухий перегонки «Табіті» 
експлуатуються в комплексі з серійно випускаються водогрійними і паровими котлами, а також 
можуть встановлюватися в уже працюючих котельнь, замінюючи газові, рідинні пальники та 
вугільні топки. Конструкція і технічні дані котлів, що використовуються в муніципальних і 
виробничих котельнь, дозволяють без зміни проекту і додаткових погоджень, провести 
установку наших газогенераторів «Табіті». Така реконструкція вирішить ряд завдань, 
включаючи: 

- можливість не проводити дорогих монтажних робіт, пов'язаних із заміною і покупкою нових 
котельних установок, дообладнати діючі котли вихровими топковим системами 
(газогенераторами), тим самим перевести роботу котельних установок з дорогого і лімітуються 
палива на доступне - тирсу, стружку, тріску, пелети, торф , лушпиння, солому, курячий послід, 
яблучний макуха, кавовий і ячмінний шлам і ін .; 

- переробку відходів шляхом їх безпосереднього спалювання з метою отримання теплової 
енергії, що значно знижує собівартість продукції, для виробництва якої необхідно тепло; 
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- правильну організації розподілу деревних та інших відходів з підприємств на котельні, при 
якій можливо повністю виключити витрати на оплату дорогих видів палив; 

- можливість, при невеликих витратах, в рамках регіональних програм, зробити 
переобладнання котельнь невеликих населених пунктів, шкіл, лікарень, будинків відпочинку і 
санаторіїв, де в безпосередній близькості є в надлишку деревні та інші відходи. 

Керуючись нині існуючими даними по споживанню котельнями палива, не складно визначити 
економічний ефект, пов'язаний з впровадженням вихрових топок газогенераторів «Табіті». 

Порівняльна таблиця виробництва технологічного пару при роботі котла на 
різному паливі 

№ Споживання газу для 
1т.пару, min. EUR 

Споживання пелет для 
1т.пару, min. EUR 

Споживання лушпиння для 
1т.пару, min. EUR 

Споживання тріски, тирси 
для 1т.пару, min. EUR 

1 година 84м3 = 40 до150кг = 15 170кг = 7 200кг = 6 
24 години 2000м3 = 960 до3600кг = 360 4080кг = 168 4800кг= 144 

30 днів 60000м3=28800 108,0т =10800 122,4т=5040 144т = 4320 
Вартість 84м3 = 40 до150кг = 15 170 кг = 7 200кг = 6 

Економія! 0% Економія 62.5% Економія 76% Економія 85% 

Конструкція і характеристики топкових систем «Табіті» 

Топкові системи на базі газогенераторів «Табіті» є сучасним обладнанням, призначеним для 
спалювання сипучого палива з грануляцією (фракцією) до 30 мм і кусковими відходами 
довжиною до 1м, незалежно від відсотка вологості, що знаходиться в паливі. До складу 
обладнання входять: видатковий бункер для сипучого палива з шнековим транспортером 
палива, газогенератор і пульт управління обладнанням. Устаткування призначене для роботи в 
системах теплопостачання, сушильних установках і в інших тепло-технологічних лініях. 
Особливо ефективні газогенератори «Табіті», в лініях зневоднення «Хварна», так як, надмірна 
волога, що знаходиться в сировині, яке зневоднюється, також є паливом, для перетворення в 
теплову енергію. Тирса, стружка, тріска, відходи, гранули, тощо, засипаються в бункер, 
оснащений пристроєм, який запобігає утворенню пустот в бункері, рівномірно розподіляючи 
вихід палива з бункера, і далі надходять в шнековий транспортер, який працює в автоматичному 
режимі "подача-пауза", відповідно до вказаної на контролері програмою. Шнековий транспортер 
здійснює дозовану подачу палива в газогенератор «Табіті», в якому відбувається процес 
газифікації, тобто процес практично повного розкладання палива в горючий газ, і наступним 
перетворенням в водень з виділення необхідної температури, яка автоматично контролюється 
спеціальним пристроєм, для необхідної синхронізації з опалювальною системою або пристроєм 
зневоднення або перетворюється в інші види енергії, наприклад електричну або механічну. 
Особливість газогенераторів «Табіті», складається, не тільки в перетворенні одного виду в 
інший, а так же, широкому асортименті потужностей, які дозволяють застосування 
газогенераторів «Табіті» в промислових і домашніх господарствах, з метою отримання теплової 
енергії, електроенергії, пального газу, горючих рідин, а також утилізації палива, що містить 
вуглець. Так само, обрізки і кускові відходи можуть завантажуватися в ручному режимі. 

Вибір газогенераторів «Табіті» залежить тільки від двох параметрів, в залежності від 
необхідності застосування: 

 тип котельного, сушильного або перетворюючого обладнання; 
 необхідна теплова потужність; 



Технічні характеристики водневих груб сухої перегонки «Табіті Про», для 
промислових систем 

* Можливо виробництво, промислових топкових систем, нестандартної потужності за індивідуальними вимогами 
споживача. 
** Стандартна комплектація, при використанні технологій роздільного згоряння палива, «дзеркального» 
допалювання піролізних газів, технологічних систем повернення ІК, витрата палива знижується на 5% - 20%, 
габарити зменшуються на 20% - 30%. При застосуванні полегшених термостійких матеріалів, маса знижується на 
40% - 70%. 

 Водневі груби сухої перегонки «Табіті», для промислових, систем відрізняються від 
існуючих: 

 способом подачі палива і організацією подачі первинного і вторинного повітря; 
 при спалюванні деревного палива температура в топці будь-якого водогрійного котла не 

перевищує 750 ° С, а при спільному використанні вихровий топки (газогенератора) з 
котлом, в результаті повного термічного розкладання палива температура топкових газів, 
що надходять в топку котла досягає 1200-1450 ° С, відкладення сажі на поверхнях нагріву 
котла при цьому мінімально або відсутній; 

 одержуваний газ має досить високу калорійність (8,5 м³ генераторного газу еквівалентно 
50 кг мазуту); 

 газифікація відходів забезпечує повне згоряння палива, в результаті чого досягається 
високий ККД установки (90 - 95%); 

 автоматична подача відходів (тирса, стружки, тріски, лушпиння та ін.) Забезпечує їх 
рівномірне горіння і підтримує високу точність температури теплоносія, що особливо 
важливо при використанні установок в системах теплопостачання сушильних камер; 

Показник Табіті Про – 
0,5 

Табіті Про 
–  1  

Табіті Про – 
– 2 

Табіті Про 
–  5 

Мінімальна теплова потужність *, МВт 0,5 1 2 5 

Застосовувані види відходів в якості палива 

Пелети, тирса, стружка, тріска, відходи ДСП 
і ЛДСП, курячий послід з підстилком, торф, 
лушпиння соняшнику, рису, гречки, солома, 
фруктовий макуха, кавовий і ячмінний шлам, 
відходи лікувальних закладів, відходи від 
виробництва упаковки і засобів гігієни (папір, 
целюлоза, вата, поліетилен, поліпропілен), 
відходи від виробництва сендвіч панелей з 
пінополіуретаном, будь-які інші види біомаси  
що містить вуглець.  

Вологість палива,% Не залежить 

Витрата палива, для виходу на номінальну 
потужність, кг / год, не більше: 100 220 320 710 

Витрата палива, при виході на номінальну 
потужність, кг / год, не більше: 25 40 70 160 

Температура продуктів згоряння на зрізі 
виходу, при номінальній потужності, С 1100-1400 1100- 2400 

Габаритні розміри *, мм, не більше: 

- довжина 1800 1900 3450 4200 

- ширина 1600 2100 2550 3400 

- висота 1900 2100 2310 2700 

Маса **, кг, не більше 1600 2200 3700 4800 



 в процесах, що протікають в газогенераторах, відбувається часткове розкладання 
азотовмісних органічних сполучень в безкисневому середовищі, завдяки цьому вміст 
оксидів азоту в димових газах значно нижче гранично допустимої концентрації; 

 внаслідок повноти згоряння (в порівнянні навіть з сучасними газовими пальниками), 
димові гази містять надзвичайно мало оксиду вуглецю (II) і залишкових вуглеводнів (в т.ч. 
канцерогенних вуглеводнів). 

Цінова пропозиція, на умовах поставки EXW 

Серія Ціна, EUR 
Газогенератор «Табіті Про – 0,5» 9'300 
Газогенератор «Табіті Про – 1» 17'500 
Газогенератор «Табіті Про – 2» 29’000 
Газогенератор «Табіті Про – 5» 72’000 
Шнековая подача з малим бункером 3'200 
  
Газогенератор «Табіті Корп – 25» 334'300 
  
Газогенератор «Табіті Дім – 0,1» 1’299 
Газогенератор «Табіті Дім – 0,18» 2’399 
Газогенератор «Табіті Дім – 0,25» 3'499 

 
Умови оплати: 
70% - передоплата протягом п'яти днів з моменту підписання договору; 
30% - оплата протягом п'яти днів з моменту отримання замовником повідомлення про готовність 
обладнання до відвантаження. 
Монтажні налагоджувальні роботи, навчання персоналу, серія ПРО: до 10% від вартості 
обладнання. 
Термін виготовлення обладнання - до 50 днів. 
Умови поставки: EXW, м Хмельницький згідно з правилами Інкотермс. 
Гарантійні зобов'язання на обладнання, що поставляється дійсні протягом 36 місяців з 
моменту оформлення двостороннього Акту виконання пуск-налагоджувальних робіт та 
введення його в експлуатацію. 
Несправності, що виникли протягом гарантійного терміну, усуваються за рахунок 
постачальника, за винятком несправності, що виникли в результаті недотримання вимог 
керівництва з експлуатації.  
Постачальник бере на себе гарантійне і післягарантійне обслуговування поставленого 
обладнання. 
Для забезпечення топкових систем паливом, в проекті «ДампАгро» розроблені та виготовлені 
комплектні лінії підготовки палива (подрібнення, сушіння, пресування). Дане технологічне 
рішення дозволяє, в процесі переробки різних відходів, підвищити якість палива з отриманням 
необхідної калорійності. Комплект поставки формується виходячи з характеристик вихідного 
топкового матеріалу, і оформляється окремою угодою. Остаточна комплектація обладнання, 
рекомендації по підготовці, будуть запропоновані після узгодження технічного завдання, 
характеристики передбачуваного місця монтажу, за результатами попередніх переговорів. 
 

Сподіваємося, що викладена інформація розкриє конкурентні переваги даної пропозиції і 
допоможе Вам прийняти правильні рішення в організації виробництва. 
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Application of hydrogen dry distillation 

furnaces "Tabiti" to ensure the operation 
of boiler and heat-technological 

equipment 
At present, many industrial and agricultural enterprises are equipped with heat-technological 

equipment, which ensures their production process and life. The basis of this equipment is steam (hot 
water) boilers of various modifications and drying plants. As a rule, the fuel for these units is gas, fuel 
oil or coal. In today's conditions, when in Ukraine, there is a steady upward trend in prices for 
traditional energy resources and their possible shortage, the task of finding alternative solutions that 
can ensure long-term and uninterrupted operation of heat-technological equipment and, 
consequently, the entire production as a whole, becomes urgent. All over the world, they are gradually 
abandoning the use of gas, fuel oil, coal as the main type of fuel. In addition to environmental risk, 
this is due to the low efficiency and high cost of heat production. 

An effective way to replace natural gas is to use the solid fuel gasification method, with further 
combustion of the released gases and obtaining the necessary thermal energy. A variety of carbon-
containing raw materials are used as solid fuel: wood, peat, agricultural waste and products of their 
processing. The combustion of solid fuel takes place in special combustion chambers, which have 
received the designation - gas generator.  

Point project "DumpAgro", global project "MERA", produces a hydrogen dry distillation furnace 
system (gas generators) "Tabiti", which remove combustible gas from solid fuel of normal and high 
humidity. In addition, the special design of the furnaces allows you to convert excess moisture in solid 
fuel, or use moisture from external sources, into water vapor, which, in turn, repeatedly enters into 
intermediate interaction with the emitted gas from solid fuel and restores its chemical composition. 
after each cycle of intermediate chemical interactions. Gas-generating hydrogen dry-distillation 
furnaces "Tabiti" are operated in combination with mass-produced hot water and steam boilers, and 
can also be installed in already operating boiler houses, replacing gas, liquid burners and coal 
furnaces. The design and technical data of the boilers used in municipal and industrial boiler houses 
allow, without changing the design and additional approvals, to install our “Tabiti” gas generators. 
Such reconstruction will solve a number of problems, including:  

 the ability not to carry out expensive installation work associated with the replacement and 
purchase of new boiler plants, to retrofit existing boilers with vortex furnace systems (gas 
generators), thereby transferring the operation of boiler plants from expensive and limited fuel 
to affordable - sawdust, shavings, wood chips, pellets, peat, husks, straw, chicken droppings, 
apple cake, coffee and barley sludge, etc.; 

 waste processing by direct incineration in order to obtain thermal energy, which significantly 
reduces the cost of products for the production of which heat is needed; 

 correct organization of distribution of wood and other waste from enterprises to boiler houses, 
in which it is possible to completely eliminate the cost of paying for expensive types of fuels; 

 the possibility, at low cost, within the framework of regional programs, to re-equip boiler houses 
of small settlements, schools, hospitals, rest homes and sanatoriums, where there is an 
abundance of wood and other waste in the immediate vicinity. 
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Guided by the currently existing data on fuel consumption by boiler houses, it is not difficult to 
determine the economic effect associated with the introduction of vortex furnaces of the “Tabiti” gas 
generators. 

Comparative table of technological steam production when the boiler operates on 
different fuels 

     

No Gas consumption for 1 
ton of steam, min. EUR 

Consumption of pellets for 
1t of steam, min. EUR 

Consumption of husk for 1t 
steam, min. EUR 

Consumption of wood chips, 
sawdust for 1t steam, min. EUR 

1 hour 84m3 = 40 до150kg = 15 170 kg = 7 200kg = 6 
24 hours 2000m3 = 960 до 3600kg = 360 4080kg = 168 4800kg= 144 
30 days 60000m3=28800 108,0т =10800 122,4т=5040 144т = 4320 
The cost 1000m3 = 480 1000kg = 100 1000kg = 40 1000kg = 30 
Saving! 0% Saving 62.5% Saving 76% Saving 85% 

Design and characteristics of “Tabiti” combustion systems 

Furnace systems based on "Tabiti" gas generators are modern equipment designed for burning 
bulk fuel with granulation (fraction) up to 30 mm and lump waste up to 1 m long, regardless of the 
moisture content in the fuel. The equipment includes: a feed hopper for bulk fuel, with a screw feeder 
of fuel, a gas generator and an equipment control panel. The equipment is designed to work in heat 
supply systems, drying plants and other heat-technological lines. Gas generators "Tabiti" are 
especially effective in dehydration lines "Hvarna", since excess moisture in the raw material that is 
dehydrated is also fuel for conversion into heat energy. Sawdust, shavings, wood chips, waste, 
granules, etc. are poured into a hopper equipped with a device that prevents the formation of voids in 
the hopper, evenly distributing the fuel output from the hopper, and then enter the auger conveyor 
operating in the automatic feed-pause mode in accordance with the program set on the controller. 
The screw conveyor carries out a metered supply of fuel to the "Tabiti" gas generator, in which the 
gasification process takes place, i.e. the process of almost complete decomposition of fuel into a 
combustible gas, and subsequent conversion into hydrogen with the release of the required 
temperature, which is automatically controlled by a special device, for the necessary synchronization 
with a heating system or dehydration device, or converted into other types of energy, for example, 
electrical or mechanical. The peculiarity of "Tabiti" gas generators consists not only in converting one 
type to another, but also in a wide range of capacities that allow the use of "Tabiti" gas generators in 
industrial and household households, in order to obtain heat energy, electricity, combustible gas, 
liquids, as well as disposal of carbonaceous fuel. Also, cuttings and lumpy waste can be loaded 
manually. 

The choice of gas generators "Tabiti" depends only on two parameters, depending on the need 
for use:  

 type of boiler, drying or conversion equipment; 
 required thermal power; 

  



Technical characteristics of hydrogen dry distillation furnaces "Tabiti Pro", for 
industrial systems 

* Possible production, industrial combustion systems, non-standard capacity according to individual customer requirements. 
** Standard complete set, when using technologies of separate combustion of fuel, "mirror" afterburning of pyrolysis gases, 
technological systems of return IC, fuel consumption is reduced by 5% - 20%, dimensions are reduced by 20% - 30%. 
When using lightweight heat-resistant materials, the weight is reduced by 40% - 70%. 

 Hydrogen dry distillation furnaces "Tabiti" for industrial systems differ from the existing ones: 
 method of fuel supply and organization of primary and secondary air supply; 
 when burning wood fuel, the temperature in the furnace of any hot-water boiler does not exceed 

750 ° С, and when a vortex furnace (gas generator) is used together with a boiler, as a result of 
complete thermal decomposition of the fuel, the temperature of the flue gases entering the boiler 
furnace reaches 1200-1450 ° С, soot deposition on the boiler heating surfaces is minimal or 
absent; 

 the produced gas has a sufficiently high calorific value (8.5 m³ of generator gas is equivalent to 
50 kg of fuel oil); 

 gasification of waste ensures complete combustion of fuel, as a result of which a high efficiency 
of the installation is achieved (90 - 95%); 

 automatic feeding of waste (sawdust, shavings, wood chips, husks, etc.) ensures their uniform 
combustion and maintains a high accuracy of the coolant temperature, which is especially 
important when using units in heat supply systems for drying chambers; 

Index Tabiti Pro – 
0,5 

Tabiti Pro – 
1  

Tabiti Pro – 
2 

Tabiti Pro  –  
5 

Minimum thermal power *, MW 0,5 1 2 5 

Waste types used as fuel 

Pellets, sawdust, shavings, wood chips, 
chipboard and chipboard waste, chicken 
manure with bedding, peat, sunflower husk, 
rice, buckwheat, straw, fruit cake, coffee and 
barley sludge, waste from medical institutions, 
waste from packaging and hygiene products 
(paper, cellulose, cotton wool, polyethylene, 
polypropylene), waste from the production of 
sandwich panels with polyurethane foam, any 
other types of carbon-containing biomass. 

Fuel moisture, % Does not depend 

Fuel consumption, to reach the rated power, kg 
/ hour, no more: 100 220 320 710 

Fuel consumption, when reaching the rated 
power, kg / hour, no more: 25 40 70 160 

Combustion products temperature at the outlet 
cut-off, at rated power, С 1100-1400 1100- 2400 

Overall dimensions *, mm, no more 

- length 1800 1900 3450 4200 

- width 1600 2100 2550 3400 

- height 1900 2100 2310 2700 

Weight **, kg, no more than 1600 2200 3700 4800 



 in the processes taking place in gas generators, there is a partial decomposition of nitrogen-
containing organic compounds in an oxygen-free environment, due to which the content of 
nitrogen oxides in flue gases is significantly lower than the maximum permissible concentration; 

 due to the completeness of combustion (in comparison even with modern gas burners), flue 
gases contain extremely little carbon monoxide (II) and residual hydrocarbons (including 
carcinogenic hydrocarbons). 

Price offer, on terms of delivery EXW 

Series Price, EUR 
Gas generator «Tabiti Pro – 0,5» 9'300 
Gas generator «Tabiti Pro – 1» 17'500 
Gas generator «Tabiti Pro – 2» 29’000 
Gas generator «Tabiti Pro – 5» 72’000 
Auger feed with small feed hopper 3'200 
  
Gas generator « Tabiti Corp – 25» 334'300 
  
Gas generator « Tabiti Dim – 0,1» 1’299 
Gas generator « Tabiti Dim – 0,18» 2’399 
Gas generator « Tabiti Dim – 0,25» 3'499 

 

Terms of payment: 
70% - prepayment within five days from the date of signing the contract; 
30% - payment within five days from the moment the customer receives a notification about the 
readiness of equipment for shipment. 

Installation, commissioning works, personnel training, missile defense series: up to 10% of the 
equipment cost. 

Equipment manufacturing time - up to 50 days. 

Terms of delivery: EXW, Khmelnitsky according to the rules of Incoterms. 

Warranty obligations for the supplied equipment are valid for 36 months from the date of registration 
of the bilateral Act of commissioning and commissioning. 

Malfunctions occurring during the warranty period are eliminated at the expense of the supplier, with 
the exception of malfunctions resulting from non-compliance with the instructions for use.  

The supplier assumes the warranty and post-warranty service of the supplied 
equipment. 

To provide fuel systems for combustion systems, the «DumpAgro» project has developed and 
manufactured complete fuel preparation lines (grinding, drying, pressing). This technological solution 
allows, in the process of processing various wastes, to improve the quality of fuel with obtaining the 
required caloric value. The scope of delivery is formed based on the characteristics of the initial 
combustion material, and is drawn up in a separate agreement. The final complete set of equipment, 
recommendations for preparation, will be offered after agreeing on the terms of reference, 
characteristics of the proposed installation site, based on the results of preliminary negotiations. 

We hope that the information presented will reveal the competitive advantages of this offer and help 
you make the right decisions in the organization of production. 

  



Ru: 

 
Применение водородных печей 
сухой перегонки «Табити» для 

обеспечения работы котельного и 
тепло-технологического оборудования 

В настоящее время многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
оснащены тепло-технологическим оборудованием, которое обеспечивает их 
производственный процесс и жизнедеятельность. Основу этого оборудования составляют 
паровые (водогрейные) котлы различной модификации и сушильные установки. Как правило, 
топливом для указанных агрегатов служит газ, мазут или уголь. В сегодняшних условиях, когда 
в Украине, наблюдается устойчивая тенденция роста цен на традиционные энергоносители и 
возможный их дефицит, становиться актуальной задача поиска альтернативных решений, 
которые могут обеспечить длительную и бесперебойную работу тепло-технологического 
оборудования и следовательно всего производства в целом. Во всем мире постепенно 
отказываются от использования газа, мазута, угля, как основного вида топлива. Кроме 
экологического риска, причиной тому служат малая эффективность и высокая стоимость 
производства тепловой энергии. 

Эффективным способом замены природного газа, является применение метода 
газификации твердого топлива, с дальнейшим сжиганием выделенных газов и получения 
необходимой тепловой энергии. В качестве твердого топлива используют разнообразное 
углеродосодержащие сырье: древесина, торф, сельскохозяйственные отходы и продукты их 
переработки. Сжигание твердого топлива проходит в специальных топочных камерах, которые 
получили обозначение – газогенератор.  

Точечный проект «ДампАгро», глобального проекта «МЕРА», производит водородной печи 
сухой перегонки системы (газогенераторы) «Табити», которые выводят горючий газ из 
твердого топлива нормальной и повышенной влажности. Кроме того, специальная конструкция 
печей, позволяет преобразовать избыточную влагу, находящуюся в твердом топливе, или 
задействовать влагу из внешних источников, в водяной пар, который, в свою очередь, 
многократно вступает в промежуточное взаимодействие с выделяющимся газом из твердого 
топлива и восстанавливает свой химический состав после каждого цикла промежуточных 
химических взаимодействий. Газогенераторные водородные печи сухой перегонки «Табити» 
эксплуатируются в комплексе с серийно выпускаемыми водогрейными и паровыми котлами, а 
также могут устанавливаться в уже работающих котельных, заменяя газовые, жидкостные 
горелки и угольные топки. Конструкция и технические данные котлов, используемых в 
муниципальных и производственных котельных, позволяют без изменения проекта и 
дополнительных согласований, провести установку наших газогенераторов «Табити». Такая 
реконструкция решит ряд задач, включая:   возможность не проводить дорогостоящих монтажных работ, связанных с заменой и 

покупкой новых котельных установок, дооборудовать действующие котлы вихревыми 
топочными системами (газогенераторами), тем самым перевести работу котельных 
установок с дорогостоящего и лимитируемого топлива на доступное - опилки, стружку, 
щепу, пеллеты, торф, шелуху, солому, куриный помет, яблочный жмых, кофейный и 
ячменный шлам и др.; 
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 переработку отходов путем их непосредственного сжигания с целью получения тепловой 
энергии, что значительно снижает себестоимость продукции, для производства которой 
необходимо тепло; 

 правильную организации распределения древесных и иных отходов с предприятий на 
котельные, при которой возможно полностью исключить затраты на оплату 
дорогостоящих видов топлив; 

 возможность, при небольших затратах, в рамках региональных программ, произвести 
переоборудование котельных небольших населенных пунктов, школ, больниц, домов 
отдыха и санаториев, где в непосредственной близости есть в избытке древесные и 
другие отходы. 

Руководствуясь ныне существующими данными по потреблению котельными топлива, не 
сложно определить экономический эффект, связанный с внедрением вихревых топок 
газогенераторов «Табити». 

Сравнительная таблица производства технологичного пара при работе 
котла на разном топливе 

№ Потребление газа для 
1т.пара, min. EUR 

Потребление пеллет для 
1т.пара, min. EUR 

Потребление шелухи для 
1т.пара, min. EUR 

Потребление щепы, опилки 
для 1т.пара, min. EUR 

1 час 84м3 = 40 до150кг = 15 170 кг = 7 200кг = 6 
24 часа 2000м3 = 960 до 3600кг = 360 4080кг = 168 4800кг= 144 
30 дней 60000м3=28800 108,0т =10800 122,4т=5040 144т = 4320 

Стоимость 1000м3 = 480 1000кг = 100 1000кг = 40 1000кг = 30 
Экономия! 0% Экономия 62.5% Экономия 76% Экономия 85% 

Конструкция и характеристики топочных систем «Табити» 

Топочные системы на базе газогенераторов «Табити» являются современным 
оборудованием, предназначенным для сжигания сыпучего топлива с грануляцией (фракцией) 
до 30 мм и кусковых отходов длиной до 1м, независимо от процента влажности, находящейся 
в топливе. В состав оборудования входят: расходный бункер для сыпучего топлива с 
шнековым питателем топлива, газогенератор и пульт управления оборудованием. 
Оборудование предназначено для работы в системах теплоснабжения, сушильных установках 
и в других тепло-технологических линиях. Особенно эффективны газогенераторы «Табити», в 
линиях обезвоживания «Хварна», так как, избыточная влага, находящаяся в сырье, которое 
обезвоживается, также является топливом, для преобразования в тепловую энергию. Опилки, 
стружка, щепа, отходы, гранулы и т.п. засыпаются в бункер, оснащенный устройством, которое 
предотвращает образование пустот в бункере, равномерно распределяя выход топлива из 
бункера, и далее поступают в шнековый транспортер, работающий в автоматическом режиме 
"подача-пауза" в соответствии с заданной на контроллере программой. Шнековый транспортер 
осуществляет дозированную подачу топлива в газогенератор «Табити», в котором происходит 
процесс газификации, т.е. процесс практически полного разложения топлива в горючий газ, и 
последующим преобразованием в водород с выделение необходимой температуры, которая 
автоматически контролируется специальным устройством, для необходимой синхронизации с 
отопительной системой или устройством обезвоживания или преобразовывается в другие 
виды энергии, например электрическую или механическую. Особенность газогенераторов 
«Табити», состоит, не только в преобразовании одного вида в другой, а так же, широком 
ассортименте мощностей, которые позволяют применение газогенераторов «Табити» в 
промышленных и домашних хозяйствах, с целью получения тепловой энергии, электроэнергии, 



горючего газа, горючих жидкостей,  а также утилизации углеродосодержащего вида топлива. 
Так же, обрезки и кусковые отходы могут загружаться в ручном режиме. 

Выбор газогенераторов «Табити» зависит только от двух параметров, в зависимости от 
необходимости применения: 

 тип котельного, сушильного или преобразующего оборудования; 
 необходимая тепловая мощность; 

Технические характеристики водородных печей сухой перегонки «Табити 
Про», для промышленных систем 

* Возможно производство промышленных топочных систем, нестандартной мощности по индивидуальным 
требованиям потребителя. 
** Стандартная комплектация, при использовании технологий раздельного сгорания топлива, «зеркального» дожига 
пиролизных газов, технологических систем возврата ИК, расход топлива снижается на 5% - 20%, габариты 
уменьшаются на 20% - 30%. При применении облегчённых термостойких материалов, масса снижается на 40% - 
70%. 

Водородные печи сухой перегонки «Табити», для промышленных, систем отличаются от 
существующих: 
 способом подачи топлива и организацией подачи первичного и вторичного воздуха; 
 при сжигании древесного топлива температура в топке любого водогрейного котла не 

превышает 750°С, а при совместном использовании вихревой топки (газогенератора) с 

Показатель Табити Про – 
0,5 

Табити Про 
–  1  

Табити Про – 
– 2 

Табити Про 
–  5 

Минимальная тепловая мощность*, МВт 0,5 1 2 5 

Применяемые виды отходов в качестве 
топлива 

Пеллеты, опилки, стружка, щепа, отходы 
ДСП и ЛДСП, куриный помет с подстилом, 
торф, шелуха подсолнечника, риса, гречихи, 
солома, фруктовый жмых, кофейный и 
ячменный шлам, отходы лечебных 
заведений , отходы от производства 
упаковки и средств гигиены (бумага, 
целлюлоза, вата, полиэтилен, 
полипропилен), отходы от производства 
сэндвич панелей с пенополиуретаном, 
любые другие  углеродосодержащие виды 
биомассы. 

Влажность топлива, % Не зависит 

Расход топлива, для выхода на 
номинальную мощность, кг/час, не более: 100 220 320 710 

Расход топлива, при выходе на 
номинальную мощность, кг/час, не более: 25 40 70 160 

Температура продуктов сгорания на срезе 
выхода, при номинальной мощности, С 1100-1400 1100- 2400 

Габаритные размеры*, мм, не более: 

- длина 1800 1900 3450 4200 

- ширина 1600 2100 2550 3400 

- высота 1900 2100 2310 2700 

Масса**, кг, не более 1600 2200 3700 4800 



котлом, в результате полного термического разложения топлива температура топочных 
газов, поступающих в топку котла достигает 1200-1450°С, отложение сажи на поверхностях 
нагрева котла при этом минимально или отсутствует; 

 получаемый газ имеет достаточно высокую калорийность (8,5 м³ генераторного газа 
эквивалентно 50 кг мазута); 

 газификация отходов обеспечивает полное сгорание топлива, в результате чего 
достигается высокий КПД установки (90 - 95%); 

 автоматическая подача отходов (опилки, стружки, щепы, шелухи и др.) обеспечивает их 
равномерное горение и поддерживает высокую точность температуры теплоносителя, что 
особенно важно при использовании установок в системах теплоснабжения сушильных 
камер; 

 в процессах, протекающих в газогенераторах, происходит частичное разложение 
азотсодержащих органических соединений в бескислородной среде, благодаря этому 
содержание оксидов азота в дымовых газах значительно ниже предельно допустимой 
концентрации; 

 вследствие полноты сгорания (по сравнению даже с современными газовыми горелками), 
дымовые газы содержат чрезвычайно мало оксида углерода (II) и остаточных 
углеводородов (в т.ч. канцерогенных углеводородов). 

Ценовое предложение, на условиях поставки EXW 

Серия Цена, EUR 
Газогенератор «Табити Про – 0,5» 9'300 
Газогенератор «Табити Про – 1» 17'500 
Газогенератор «Табити Про – 2» 29’000 
Газогенератор «Табити Про – 5» 72’000 
Шнековая подача с малым расходным бункером 3'200 
  
Газогенератор «Табити Корп – 25» 334'300 
  
Газогенератор «Табити Дим – 0,1» 1’299 
Газогенератор «Табити Дим – 0,18» 2’399 
Газогенератор «Табити Дим – 0,25» 3'499 

 

Условия оплаты: 
70% - предоплата в течение пяти дней с момента подписания договора; 
30% - оплата в течение пяти дней с момента получения заказчиком уведомления о готовности 
оборудования к отгрузке. 
Монтажные, пуско-наладочные работы, обучение персонала, серия ПРО: до 10% от 
стоимости оборудования. 
Срок изготовления оборудования – до 50 дней. 
Условия поставки: EXW, г. Хмельницкий согласно правилам Инкотермс. 
Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование действительны в течении 36 
месяцев с момента оформления двухстороннего Акта выполнения пуско-наладочных работ и 
ввода его в эксплуатацию.  
Неисправности, возникшие в течение гарантийного срока, устраняются за счет поставщика, 
за исключением неисправностей, возникших в результате несоблюдения требований 
руководства по эксплуатации.  
Поставщик берёт на себя гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного 
оборудования. 



Для обеспечения топочных систем топливом, в проекте «ДампАгро» разработаны и 
производятся комплектные линии подготовки топлива (измельчение, сушка, прессование). 
Данное технологическое решение позволяет, в процессе переработки различных отходов, 
повысить качество топлива с получением необходимой калорийности. Комплект поставки 
формируется исходя из характеристик исходного топочного материала, и оформляется 
отдельным соглашением. Окончательная комплектация оборудования, рекомендации по 
подготовке, будут предложены после согласования технического задания, характеристики 
предполагаемого места монтажа, по результатам предварительных переговоров. 

Надеемся, что изложенная информация раскроет конкурентные преимущества данного 
предложения и поможет Вам принять правильные решения в организации производства. 

 


