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ВТОРИННІ ПАЛИВНІ РЕСУРСИ – УТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, НАПРЯМИ 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Введення до нафтових відходів рідких продуктів піролізу гуми можливість 

застосовувати такі суміші, як паливо. Експлуатаційні суміші, в першу чергу теплотворна 

здатність, вищі, ніж при спалюванні компонентів окремо, імовірно, за рахунок реалізації 

мікрогеторогенного каталізу процесів горіння. 

Ключові слова: нафтові щлами, відходи вуглезбагачення, рідкі продукти піролізу 

полімерних матеріалів. 

 

ВТОРИЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ – ОБРАЗОВАНИЕ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Введение жидких продуктов пиролиза полимерных отходов позволяет снизить 

вязкость нефтяных шламов и температуру вспышки, что дает возможность применения 

таких смесей в качестве топлива. Теплотворная способность композиционного топлива 

выше, чем при сжигании компонентов отдельно.  

Ключевые слова: нефтяные шламы, отходы углеобогащения, жидкие продукты 

пиролиза.  

 

SECONDARY FUEL RESOURCES ARE EDUCATION, TERMS OF STORAGE, 

DIRECTION ECOLOGICALLY OF SAFE APPLICATION 

 

The introduction to the petroleum liquid products of pyrolysis of waste rubber to reduce its 

viscosity and increase the temperature flash that allows to use such as fuel mixture. Shown that the 

performance mix, primarily calorific value, higher than when burning components separately, 

probably due to catalysis. 

Key words: petroleum liquid products, coal slurry, pyrolysis of waste rubber. 

 

Ситуація, що склалася в енергетичній сфері країни, вимагає швидкого і раціонального 

переведення економіки на власні, дешеві та доступні енергоресурси, в тому числі ширше 

використовувати вторинні та некондиційні ресурси. Україна має у своєму розпорядженні 

значні запаси низькокалорійного вугілля, широке і ефективне застосування якого дозволить 

значно розширити енергетичну базу країни [1–3]. Сировинна база твердого низькокалорійного 

палива також постійно розширюється за рахунок відходів вуглезбагачення. Тільки на території 

Донецької області у териконах накопичено близько 3 млрд. тонн твердих відходів із вмістом 

паливної складової 10-40%, 120 млн. тонн  – у вигляді шламів в гідровідстійниках. Такі відходи 

здатні до самозаймання і містять екологічно небезпечні речовини. Частина таких шламів за 

своїми характеристиками, може бути використана як паливо. Існує тенденція їх прямого 

спалювання, проте ряд показників цього процесу (теплотворна здатність, питомі викиди 

токсичних речовин на одиницю енергії, ступінь вигорання паливної складової) зумовлює його 

недоцільність. 

Технологія переробки нафти передбачає накопичення та зберігання напівзріджених 

нафтових шламів в амбарах. Система зберігання відходів нафтопереробки не забезпечує 

надійного захисту грунтів та грунтових вод від проникнення в них токсичних речовин, тобто 
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такі котловани – постійно діючі джерела забруднення навколишнього середовища. Це 

призводить до погіршення екологічної ситуації в місцях розташування нафтопереробних 

заводів, в першу чергу в районах з дренуючими грунтами або з високим рівнем грунтових вод.  

Накопичення і зберігання автомобільних шин, непридатних до подальшої експлуатації 

супроводжується значним негативним впливом на навколишнє середовище, оскільки вони 

практично не піддаються біологічній деградації і є джерелом довготривалого забруднення. 

Відомо декілька основних технологій переробки і утилізації автомобільних шин. Найбільш 

поширені такі: спалювання відпрацьованих шин з метою отримання енергії; подрібнення 

гумових відходів з подальшим їх застосуванням, як наповнювача, для виробництва гумових 

чи бітумно-гумових продуктів; виробництво з гумових відходів і автомобільних шин 

вторинної промислової сировини; піроліз гумових відходів. 

Піроліз – один з найбільш перспективних методів утилізації відпрацьованих 

автомобільних шин, проведення якого дозволяє виготовити продукти, які можна 

використовувати надалі у народному господарстві. 

Перспективний напрям застосування рідких продуктів пролізу –  вторинного 

енергоносія – його використання як палива. Продукти піролізу можна використовувати як 

добавку до низькоякісного мазуту і аналог дизельного палива, для теплотехнічних потреб як 

котельне паливо безпосередньо та у вигляді концентрованих вугільних суспензій, створених 

на його основі. Використання цих палив дозволить зменшити масштаби придбання вартісних 

нафтопродуктів. Розроблено методи зменшення шкідливих викидів за централізованого 

спалювання указаних видів палива. Під час спалювання вугільних суспензій зменшуються 

викиди забруднюючих речовин у середньому на 30 %. Для створення рідкого вугільного 

палива на основі відходів піролізу гуми можливо застосовувати високозольні шлами 

вуглезбагачення і буре вугілля. Сумарний великий вміст паливної складової (вугілля + 

продукти піролізу) дозволяє створювати рідке паливо, що має таку ж в’язкість, як і мазут. 

Перевага створених горючих систем – їх висока седиментаційна стійкість. Навіть за тривалого 

зберігання не відбувається розшарування таких систем [4-6].  

Створюване рідке паливо повинно відповідати вимогам: 

– температури спалаху не повинні бути менші за критичну, щоб не створити загрози 

вибуху паро-повітряної суміші в барабані млина, ємкостях для зберігання, котлах; 

– в'язкість дисперсійного середовища і суспензії, отриманої на її основі, повинна бути 

прийнятною для гідротранспортування; 

– під час спалювання створенної суспензії не повинні утворюватися токсичні речовини, 

в першу чергу продукти неповного згорання палива (сажа, чадний газ). 

Згідно з попередніми дослідженнями застосування усередненого за складом рідкого 

суспензійного палива на основі некондиційного вугілля та відходів його збагачення, 

нафтошламів, рідких продуктів піролізу полімерних виробів має ряд переваг: 

Екологічні:    

- екологічна безпека на всіх стадіях виробництва, транспортування і використання; 

- дозволяють в 1,5 – 3,5 рази зменшити шкідливі викиди в атмосферу (пилу, оксидів 

азоту, бенз–а–пірену, діоксиду сірки ) ;  

Технологічні:  

- нафтовугільні, водонафтовугільні і водовугільні суспензії подібні до рідкого палива і 

переведення теплогенеруючих систем на їх спалювання не потребує суттєвих змін конструкції 

агрегатів; 

- перехід на суспензійне паливо дозволяє легко механізувати і автоматизувати процеси 

прийому, подачі і спалювання палива; 

- розроблена нова технологія вихрового спалювання за температур 950°–1050°С 

дозволяє досягнути ефективності використання палива більше 97 %; 
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Економічні: 

- на 15 – 30% зменшуються експлуатаційні затрати під час збереження, транспортування 

і спалювання палива; 

- забезпечує зменшення у 3 рази капітальні затрати під час переведення 

енергогенеруючих підприємств з природного газу і мазуту на альтернативне паливо; 

- повернення затрат під час застосування суспензійного палива складає 1 – 2,5 роки. 

Впровадження палива на основі вторинних енергоносіїв дозволить поступово замінити 

дорогі енергоносіїв, запаси яких в Україні обмежені, на альтернативне, дешеве паливо, яке 

може бути використано як замінник мазуту, аналог дизельного палива, паливо для котельних 

і теплових установок різного призначення. 

 

Як об’єкт дослідження нами були обрані: 

 нафтовий шлам НГВУ „Долинанафтогаз”. Шлам є в’язким продуктом темно-

коричневого кольору, наступного складу. Густина шламу 0,912-0,937 г/см3; в’язкість 

шламу 16,3 Па*с; вологість 32%; вміст мінеральної складової 11–15%. 

 нафтові залишки (донні відкладення ємностей, в яких зберігається нафта до переробки) 

Густина 0,956-1,02 г/см3; в’язкість шламу 12,6 Па*с; вологість 24%; вміст мінеральної 

складової 7–9%. 

 рідкі продукти піролізу гуми, фракції відгону 55-185 ?С [16,17]: 

 буре вугілля марки «Б», Александрійського родовища. Бурий порошок, зольністю 

22,5 %, вологістю 32,3 %. Розміри частинок 0,1-5 мм. 

 відходи вуглезбагачення вугілля марки «Т», центральної збагачувальної фабрики 

«Кондратьєвська», вологістю 15%, зольністю 43,1%. 

 уголь марки «Г», шахты «Междуреченская», Львовская область (исходная влажность 

3,5 %, зольность 19,5 %, содержание серы 4,2 % ). 

 антрацит марки "А", донбасского месторождения (зольность 5,4 %, влажность 2,1 %); 

 технический пирокарбон, твердые отходы пиролиза полимерных отходов. 

 

Помел проводили в кульовому млині об'ємом 1,0 літра сталевими кулями діаметром 28 

мм і 10 мм. Для помелу використовували частинки вугілля розмірами до 2,5 мм. Час помелу 

визначали експериментально. Критерієм закінчення помелу була відсутність частинок 

розміром більше 300 мкм і вміст частинок більше 250 мкм менше 0,1 % (мас). Даний ступінь 

подрібнення шламу досягався за 35 хвилин при 75 обертах корпусу млина за хвилину. 

Збільшення часу помелу призводить до різкого зростання в'язкості систем за рахунок 

зростання концентрації високодисперсних частинок, у першу чергу глинистою складовою.  

В'язкість систем визначалася при швидкості зрушення 9 с‾? на приладі “Реотест–2” 

згідно стандартній методиці. 

Седиментаційну стійкість високонцентрованих суспензій визначали за часом, 

необхідним до початку їх розшарування у мірних циліндрах на 25 мл. 

Теплотворну здатність зразків палива визначали шляхом їх спалювання у 

калориметричній бомбі. 

Температуру спалаху визначали шляхом нагрівання зразків на пісчаній бані згідно 

стандартній методиці Ступінь вигорання паливної складової визначали гравіметрично, 

шляхом визначення маси паливної складової, що не вигоріла за 10 хвилин у фарфоровому 

тиглі при температурі 800 °С. 

Для визначення оптимального співвідношення нафтових шламів і рідких продуктів 

піролізу та  були приготовані суміші, характеристики яких наведено у таблиці 1. Як видно з 

наведених даних кращими експлуатаційними характеристиками володіють системи отримані 
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шляхом змішування з продуктами піролізу нафтових залишків. Чітко відстежується 

закономірність зменшення в’язкості із збільшенням частики продуктів піролізу. В’язкість 

систем можна легко регулювати шляхом збільшення частики продуктів піролізу. Недоліком 

таких систем є низька стійкість, внаслідок чого вони швидко розшаровуються на легкі і важкі 

фракції. Раціональним шляхом їх стабілізації и підвищення теплотворної здатності є введення 

до їх складу дисперсного вугілля. Визначення оптимального складу палива складу: нафтові 

шлами – рідкі продукти піролізу –вугілля та шляхів його отримання було завданням 

наступного етапу досліджень. 

Таблиця 1 

Характеристики сумішей нафтові відходи – рідку продукти піролізу 

№ 

Склад суміші: 

нафтові 

залишки – РПП 

В’язкість, Па*с 
Висота освітленого шару, 

мм 
Тепло-

творна 

здатність, 

кДж/кг 

Темпера-

тура 

спалаху, 

С° 
1 год 

24 

год 

72 

год 
1 год 24 год 72 год 

1 РПП 0,2 0,2 0,2 – – – 48800 75 

2 Нафтові залишки – – – – – – 28500 180 

3 4 : 1 1,80 1,89 2,24 – – 1 34350 135 

4 3 : 1 1,30 1,45 1,75 1 2 4 36500 125 

5 2,5 : 1 1,20 1,34 1,60 2 3 5 38600 115 

6 2 : 1 1,10 1,25 1,50 3 6 8 52800 110 

7 
2,5 : 1 + 10% 

вугілля 
1,50 1,60 1,74 1 2 2 43150 115 

8 
2,5 : 1 + 10% 

пірокарбон 
1,55 1,73 1,84 1 1 2 35400 115 

  

Для стабілізації систем використовували дисперсне вугілля різного ступеня 

метаморфізму. Фізико-хімічні та екологічні характеристики одержаних дисперсних систем 

визначали в лабораторних умовах (таблиця 2) і при проведенні дослідно-промислових 

випробувань на пілотній установці (таблиця 3). 

Таблиця 2 

Фізико-хімічні, експлуатаційні та екологічні характеристики композиційного палива 

на основі вторинних паливних ресурсів 

Зразок 

Ефектив

на 

в’язкість, 

Пас 

Седимента-

ційна 

стійкість, 

доба 

Ступінь 

вигоряння 

паливної 

складової (%) 

Теплотворна 

здатність 

(кДж/кг) 

Питомі викиди 

SO2, 

кг/ГДж 

Вихідна суміш рідкі 

продукти піролізу + 

нафтові шлами 

0,45 8 100 38600 0,680 

Вихідна суміш + 20 % 

вугілля марки «Г» 
0,86 19 99,5 43250 0,720 

Вихідна суміш + 20 % 

відходи вугілля марки «Т» 
1,05 23 98,0 41500 0,560 

Вихідна суміш  + 20 % 

буре вугілля 
0,95 22 98,5 42000 0,640 

Вихідна суміш + 20 % 

антрацит 
0,75 14 99,3 41200 0,660 

Вихідна суміш + 20 % 

пірокарбон 
1,25 28 96,5 44500 0,700 

Таблица 3 

Екологічні характеристики спалювання стандартного палива і палив 

запропонованого складу 
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Зразок 

Викиди 

забруднюючих речовин, 

мг/м3 

Температура 

газів, °С 

Паливний мазут 

NO2 – 7,86 

CO – 545,3 

SO2– 0 

318 

Суспензія на основі 

вугілля «Г» 

NO2  – 12.81 

CO – 193.9 

SO2 – 5,33 

536 

Суспензія на основі 

вугілля «Г» + Са(ОН)2 

NO2 – 9,05 

CO – 175,2 

SO2 – 0 

523 

Суспензія на основі 

вугілля «Т» 

NO2 – 16,23 

CO – 492,9 

SO2 – 6,33 

424 

Суспензія на основі 

бурого вугілля  

NO2  – 8,37 

CO – 112,1 

SO2 – 0 

376 

Суспензія на основі  

антрациту 

NO2 – 2,05 

CO – 606,3 

SO2 – 3,00 

486 

Суспензія на основі 

пірокарбону 

NO2 – 18,11 

CO – 691,46 

SO2 – 5,67 

498 

 

Як відомо, рідкі продукти піролізу містять в собі значну кількість сполук сульфуру, що 

зумовлено використанням сірки при проведенні вулканізації гуми. При проведенні 

спалювання таких продуктів в атмосферне повітря будить викидатись значні кількості 

сірчистого ангідриду, що негативно позначиться на екологічній ситуації та суттєво може 

звузити сферу застосування отриманих суспензій як палива. 

Враховуючи, що ряд карбонатів не розчиняється у неполярних, органічних 

розчинниках можна рекомендувати їх введення до складу вугільної суспензії для поглинання 

оксидів сульфуру, без ризику значного підвищення в’язкості дисперсної системи. 

Проведені дослідження підтвердили більшу екологічну безпечність спалювання 

вторинних паливних ресурсів у вигляді усередненого за складом рідкого композиційного 

палива (вугільних суспензій) з введенням до їх складу добавок, здатних вловлювати 

кислотоутворюючі гази. Це дає можливість рекомендувати їх для використання на діючих 

теплоелектростанціях. До часу створення розгалуженої мережі трубопроводів можливо 

приготування композиційного палива безпосередньо на електростанціях.  

 

Висновки. Встановлено, що  введення до нафтових відходів рідких продуктів піролізу 

гуми дозволяє зменшити їх в’язкість та підвищити температуру спалаху, що дає можливість 

застосовувати такі суміші як паливо або дисперсійне середовище для отримання 

суспензійного вугільного палива. Для отримання вугільних суспензій можна  низькокалорійні 

енергоносії (відходи вуглезбагачення, буре вугілля). Враховуючи високий сумарний вміст 

паливної складової в’язкість отриманих систем можна легко регулювати шляхом зміни 

концентрації твердої фази. Седиментаційна стійкість досліджених сумішей нафтові відходи – 

рідкі продукти піролізу обернено пропорційна в’язкості таких систем. Для підвищення 

стійкості до розшарування доцільно вводити до складу суміші дисперсне вугілля. Показано, 

що експлуатаційні вугільних суспензій на органічного дисперсійного середовища (ступінь 

вигорання паливної складової, теплотворна здатність) значно вищі, ніж при безпосередньому 

спалюванні низькокалорійного вугілля. Введення карбонатів лужних та лужноземельних 

металів до вугільних суспензій дозволяє значно скоротити викиди сірчистого ангідриду. При 
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цьому не відбувається зростання в’язкості отриманих дисперсних систем. 
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