
 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2012 (14) 
Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування  

90  

УДК 504.61:628.475.3  
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗА РАХУНОК 
ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ 

 
Л. Д. Пляцук, Є. В. Батальцев  
Сумський державний університет 
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна. E–mail: bataltsev@ecolog.sumdu.edu.ua 
Проаналізований вплив теплових електростанцій, працюючих на викопному вугіллі, на навколишнє природ-

не середовище. Розглянуті основні методи зменшення негативного впливу теплових електростанцій на довкіл-
ля. Описана технологія газифікації вугілля, визначена її роль для вирішення екологічних проблем, пов‘язаних із 
забрудненням біосфери, спричиненого діяльністю теплових електростанцій. Визначені ефективні галузі засто-
сування технології газифікації твердого палива Наведені основні переваги технології газифікації перед прямим 
спалюванням вугілля.  

Ключові слова: забруднення, природне середовище, газифікація вугілля. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  
ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 

 
Л. Д. Пляцук, Е. В. Батальцев  
Сумской государственный университет 
ул. Римского-Корсакова, 2, г. Сумы, 40007, Украина. E–mail: bataltsev@ecolog.sumdu.edu.ua 
Проанализировано влияние тепловых электростанций, работающих на ископаемом угле, на окружающую 

природную среду. Рассмотрены основные методы уменьшения негативного воздействия тепловых электростан-
ций на окружающую среду. Описана технология газификации угля, определена ее роль для решения экологиче-
ских проблем, связанных с загрязнением биосферы, вызванного деятельностью тепловых электростанций. 
Определены эффективные сферы применения технологии газификации твердого топлива. Приведены основные 
преимущества технологии газификации перед прямым сжиганием угля. 

Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, газификация угля. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Теплові електроста-

нції сьогодні є найпоширенішими серед виробників 
електроенергії, а також екологічно небезпечних 
об‘єктів. З труб ТЕС у атмосферу викидається вели-
ка кількість оксидів сірки і азоту,  які є основною 
причиною виникнення кислотних дощів. Крім того, 
атмосферне повітря забруднюється дрібними твер-
дими частками золи,  шлаку,  не повністю згорілого 
палива. Разом з вугіллям у топки ТЕС може потрап-
ляти пуста порода,  що містить у своєму складі до-
мішки природних радіоактивних елементів, то має 
місце радіоактивне забруднення атмосфери та зем-
ної поверхні, яке може набагато перевищувати мож-
ливе радіоактивне забруднення за нормальної екс-
плуатації АЕС. Річ у тім, що після спалювання в зо-
лі,  і в леткій в тому числі,  залишаються майже всі 
ізотопи урано-радієвої, а також торієвої родини, що 
є у вихідному вугіллі. Після його згоряння вони ви-
діляються з маси вуглецю, стають досить концент-
рованими, тому й небезпечними. Крім того, після 
спалювання вугілля у топках ТЕС залишається бага-
то твердих відходів (золи, шлаку). Їх відвали займа-
ють досить великі площі земель, забруднюють пі-
дземні та поверхневі води шкідливими речовинами.  

Використання очисних пристроїв, навіть дуже 
ефективних, різко скорочує рівень забруднення на-
вколишнього середовища, проте це не розв'язує цієї 
проблеми повністю через те,  що в процесі функціо-
нування цих очисних установок також виникають 
відходи.  Хоча їх кількість вже менша,  але концент-
рація шкідливих речовин у них підвищена. До того 
ж робота більшості очисних пристроїв і споруд ви-

магає значних енергозатрат, що також є небезпеч-
ним для оточуючого середовища [1].  Навіть незва-
жаючи на впровадження різноманітних природоо-
хоронних заходів на підприємствах ПЕК, рівень на-
вантаження на природне середовище є значно висо-
ким. Це вимагає впровадження нової технології по-
водження з твердими видами палива задля змен-
шення техногенного навантаження на довкілля. До 
такої технології належить газифікація. 

Метою роботи є проведення аналіз можливості 
та доцільності використання технології газифікації 
вугілля на ТЕС задля зменшення техногенного на-
вантаження їх на навколишнє природне середовище. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
вугільних ТЕС запропоновано чотири основних 
шляхи зменшення викидів: заміна палива або його 
збагачення; промивання вугілля; спалювання вугіл-
ля у псевдозрідженому шарі; використання скрубе-
рів, фільтрів. 

Щодо заміни палива,  то існують сорти вугілля з 
низьким вмістом сірки.  Проте перехід на них зале-
жить від економічних факторів. Крім того, деякі ви-
ди низькосірчистого вугілля мають меншу теплоту 
згopяння, тому перехід на них може не принести 
значного зменшення викидів. Крім використання 
дорогого вугілля з малим умістом сірки,  викиди її 
двооксиду можна зменшити, якщо очищувати вугіл-
ля від сірки до спалювання. Дія різних за конструк-
цією газоочисних агрегатів ґрунтується на хімічних 
реакціях двооксиду сірки. Утворені при цьому спо-
луки можна або скидати у відходи, або використо-
вувати як продукт,  що має збут.  На сьогодні засто-
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сування скруберів – загальноприйнята технологія 
[2]. 

Але застосування тих чи інших методів належить 
до вирішення виникаючої проблеми, а не до превен-
тивних заходів. Перспективним варіантом для запо-
бігання виникнення забруднення є газифікація твер-
дого палива з перетворенням його на горючий газ. 

Найбільш розповсюджені методи зменшення не-
гативного впливу ТЕС на навколишнє середовище 
пов’язані з модернізацією існуючих і розробкою но-
вих конструкцій очисних апаратів, впровадження 
яких в практику не завжди є можливим з економіч-
них, технічних та інших причин. 

Досить перспективним методом є газифікація 
твердого палива. Він відрізняється від інших, на-
самперед, ефективністю та універсальністю, бо в 
якості ресурсу для нього можна використовувати 
вугілля будь-якої якості. 

Газифікація – це термохімічний, високотемпера-
турний процес переробки твердих видів палива з 
використанням окислювачів з метою отримання го-
рючих газів (водню,  метану та монооксиду вугле-
цю).  Вперше газифікація була здійснена ще в 30-ті 
роки XIX століття в Англії і використовувалася на-
далі для отримання вищезгаданих горючих газів. 
Даний процес широко використовувався до середи-
ни 50-х років XX століття в багатьох країнах, однак 
був витиснутий у зв'язку з масовим переходом на 
рідке та газоподібне паливо.  У зв'язку зі скорочен-
ням запасів нафти та зі складністю масового пере-
ходу на альтернативні джерела енергії постає пи-
тання про вдосконалення методів використання тве-
рдих палив разом зі зменшенням негативного впли-
ву на навколишнє середовище. Значення процесу га-
зифікації знову стало зростати [3, 4]. 

Газифікація вугілля була широко розвинена і в 
СРСР до 1960 року. Але у зв'язку з бурхливим зрос-
танням видобутку природного газу роль процесу га-
зифікації твердих видів палива з технічних і, насам-
перед, економічних міркувань була до мінімуму 
зведена. У 1958 р. в СРСР ще працювало понад 350 
газогенераторних станцій, на яких вироблялося біля 
35 млрд. м3 на рік енергетичних і технологічних га-
зів у 2500 генераторах [5].  

Газифікація як процес залежить від багатьох 
чинників, які безпосередньо впливають на склад 
отриманого газу, його теплоту згоряння. Саме тому 
класифікація методів газифікації різноманітна. Один 
з найбільш поширених варіантів класифікації гази-
фікації наведений далі.  За видом дуття (а саме – га-
зифікуючого агента) розрізняють газифікацію паро-
повітряну, парокисневу, парову, повітряну та повіт-
ряно-кисневу. За тиском: при атмосферному (0,1-0,3 
МПа), середньому (до 2–3 МПа) і високому тиску 
(вище 2–3 МПа). За конструктивними особливостя-
ми реакційної зони газифікація може проходити в 
щільному шарі палива, у псевдозрідженому шарі або 
в пиловугільному факелі. Газифікація різниться за 
способом виведення смоли; за призначенням газу 
(для енергетичних і технологічних –синтез, вироб-
ництво Н2, технічного вуглецю; за температурою 
(низькотемпературна – до 800 °С, середньотемпера-

турна – 800–1300 °С та високотемпературна – понад 
1300°С; за теплотою згоряння газу, що отримується 
(низької – до 6–7 МДж/м3, середньої (від 12 до 18 
МДж/м3) або високої (30–35 МДж/м3) теплоти зго-
ряння). За способом підводу тепла газифікація буває 
автотермічною (стабільна температура процесу під-
тримується за рахунок внутрішніх джерел тепла у 
системі) або алотермічною (підведення тепла ззовні 
для підтримки процесу за допомогою рідких, твер-
дих чи газоподібних теплоносіїв, а також завдяки 
теплопередачі через стінку реактора) [5].  

Виявлені ефективні галузі застосування газифі-
кації твердого палива. Це газифікація високосірчис-
того та високозольного вугілля з подальшим очи-
щенням отриманого газу від сірчистих сполук і спа-
ленням на ТЕС. У складі вугілля, яке щорічно видо-
бувається в Україні,  міститься біля 1,0 млн.  т сірки,  
більша частина якої при спаленні викидається в ат-
мосферне повітря у вигляді токсичних і шкідливих 
для здоров‘я людини оксидів. У процесі газифікації 
вугілля утворюється сірководень, який можна легко 
вилучати та переробляти на сірчану кислоту чи то-
варну сірку. Другий напрям – це застосування її для 
великомасштабного виробництва замінників приро-
дного газу у тих районах, які віддалені від магістра-
льних газопроводів. Синтез–газ може бути викорис-
таній для отримання газів–відновників та водню для 
потреб хімічної, металургійної промисловості – це 
третя галузь використання газифікації.  

Процес газифікації піддається інтенсифікації 
шляхом підвищення температури та збільшення ти-
ску, що дозволяє збільшити парціальні тиски реагу-
ючих речовин, досягти збільшення швидкості дуття, 
реакційної поверхні та концентрації кисню [5]. 

В основу процесу газифікації покладено два 
принципи: неповне окислення твердого палива при 
нестачі кисню або неповне згоряння його з наступ-
ною реакцією вуглецю з водяною парою та двоок-
сидом вуглецю. У результаті цих процесів одержу-
ють горючий газ [6]. 

 Одержаний при газифікації газ є перспективним 
у використанні. Можна виділити умовно два основ-
них напрями його використання – хімічний та енер-
гетичний. Ефективним є виробництво тепла та елек-
троенергії з використанням парогазового циклу, за 
якого синтез–газ спалюється у газовій турбіні, а те-
пло, що утворюється від продуктів згоряння, вико-
ристовується для отримання пари, яка обертає паро-
ву турбіну.  ККД виробництва електроенергії за та-
кою схемою у півтора рази вище, ніж на традицій-
них електростанціях з паровим циклом, а забруд-
нення навколишнього середовища при цьому є 
меншим. Газ також можна використовувати і техно-
логічну сировину. Він, зокрема його основні компо-
ненти (водень та монооксид вуглецю), може засто-
совуватися для виробництва диметилового спирту 
та метанолу, які є перспективною альтернативою 
дизельному нафтовому паливу. Через те, що частка 
водню у синтез–газі може бути значною (близько 
20–25 %), то можливе виділення його з одержувано-
го газу. 
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Сфери застосування вугільного газу, що перелі-
чені вище, відомі вже давно, але їх широке застосу-
вання до теперішнього часу стримується економіч-
ними показниками, що зумовлено поки ще його ни-
зькою конкурентоспроможністю перед природним 
газом і нафтою. 

Тим не менш, безперечна перевага технології га-
зифікації твердих палив – це низький рівень негати-
вного впливу на навколишнє середовище. Це обу-
мовлено, в першу чергу, достатньо тривалим (біль-
ше трьох секунд) знаходженням газоподібних про-
дуктів газогенерації спочатку у зоні горіння (окис-
лення) при температурі 1000–1200 °С, а потім у без-
кисневій (відновній) зоні формування генераторного 
газу. За таких умов відбувається повне розкладання 
та відновне дехлорування таких шкідливих речовин 
як діоксини, поліхлорбіфеніли, бенз(а)пірен, фуран, 
а також інші поліциклічні ароматичні вуглеводні [4]. 

Більш того,  порівняно з прямим спалюванням 
вугілля на ТЕС при газифікації утворюється значно 
менший обсяг газів, які підлягають очищенню. Су-
марні викиді оксидів азоту та сірки, монооксиду ву-
глецю, а також пилу, у 20–30 разів менший, ніж у 
вугільних котелень або ТЕС. Крім того, зола, що 
утворюється, не становить небезпеки. Одним з пер-
спективних шляхів її утилізації є використання у 
виробництві будівельних матеріалів як добавки до 
бетону, цементу, але спершу вона має бути дослі-
джена для визначення класу небезпеки [3, 4]. 

ВИСНОВКИ. Процес газифікації має безперечні 
переваги перед прямим спалюванням вугілля. Він 

може дати значний ефект зменшення забруднюючих 
викидів від теплових електростанцій з одночасним 
збільшенням ККД отримання енергії. Це робить га-
зифікацію одним з перспективних методів зменшен-
ня техногенного навантаження на навколишнє при-
родне середовище в умовах сформованої паливної 
та екологічної кризи. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Джигирей В.С., Сторожук. В.М., Яцюк Р.А. 
Основи екології та охорона навколишнього природ-
ного середовища (Екологія та охорона природи). – 
Львів: Афіша, 2000. – 272 с.  

2. Федоров C.А.  Экология энергетики:  Учеб.  по-
собие.  –  Дубна:  Междунар.  ун-т природы,  об-ва и 
человека «Дубна», 2003. – 127 с. 

3. Химические вещества из угля / Пер. с нем., 
под ред. Э. Фальбе. – М: Химия, 1980. ─ 616 с. 

4. Копытов В.В. Газификация твердых топлив: 
ретроспективный обзор, современное состояние дел 
и перспективы развития // Международный научный 
журнал «Альтернативные источники энергии». – 
2011. – № 6. – С. 29–78. 

5. Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., 
Білецький В.С. Основи хімії і фізики горючих копа-
лин. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 
640 с. 

6. Канторович Б.В. Введение в теорию горения и 
газификации твердого топлива. – М.: Металлургиз-
дат, 1960. – 355 с. 

  
 

INCREASING OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THERMAL POWER PLANTS BY COAL 
GASIFICATION TECHNOLOGY 

 
L. Plyatsuk, E. Bataltsev 
Sumy State University   
Rymskiy-Korsakov St., 2, Sumy, 40007, Ukraine. E–mail: bataltsev@ecolog.sumdu.edu.ua 
The effect of thermal power plants, that use coal, on the environment was analyzed. The basic methods of reducing 

the negative impact of thermal power plants on the environment were considered. The technology of coal gasification 
was described, its role in the solution of environmental problems related to pollution of the biosphere caused by activi-
ties of thermal power plants was determined. The effective scopes of application of the solid fuels gasification technol-
ogy were determined. The main advantages of gasification technology as compared with combustion of coal were de-
scribed. 
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