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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
СКОРОСТИ ВЫГОРАНИЯ УГОЛЬНОГО  

ПЛАСТА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 
 

Розглянуто пошук способів керування процесом підземної газифікації вугілля 
з метою оптимального й найбільш раціонального використання горючих про-
дуктів з урахуванням теоретичної оцінки лінійної швидкості вигоряння вугіль-
ного пласта. Наведено приклади розрахунку швидкостей хімічних реакцій при 
ПГВ з використанням повітряного, пароповітряного й парокисневого дуття. 
Обґрунтовано можливість використання технології утилізації теплової енергії 
ПГВ за допомогою тепловідводних свердловин з урахуванням часу експлуа-
тації підземного газогенератора. 

Рассмотрен поиск способов управления процессом подземной газификации 
угля с целью оптимального и наиболее рационального использования горю-
чих продуктов с учетом теоретической оценки линейной скорости выгорания 
угольного пласта. Приведены примеры расчета скоростей химических реак-
ций при ПГУ с использованием воздушного, паровоздушного и парокисло-
родного дутья. Обоснована возможность использования технологии утили-
зации тепловой энергии ПГУ с помощью теплоотводящих скважин с учетом 
времени эксплуатации подземного газогенератора. 

Search of ways of management by process of underground gasification of coal for 
the purpose of the optimum and the most rational using of combustible products 
taking into account a theoretical assessment linear speeds of burning out of a coal 
seam is considered. Examples of calculation of speeds of chemical reactions are 
given at PGU with using of air, vapor-air and vapor oxygen blasting. Possibility of 
the use of technology of utilization of thermal energy of PGU by means of heat-
removing wells taking into account time of operation of an underground gas gen-
erator is proved. 
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