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Как следует из рис. 3, уплотнение пробы СГО во время пиролиза 
способствует повышению относительного содержания ПАУ, водяного пара, а 
также содержания альдегидов, кетонов (интервал 1800–1600 см-1), фенолов и 
спиртов (интервал 1350–1000 см-1) в пиролитическом газе. Уплотнение пробы 
ШСП наоборот вызывает снижение относительного содержания этих 
соединений в составе летучих продуктов пиролиза. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно заключить, что для 
уменьшения содержания вредных веществ в продуктах сгорания 
исследованных отходов сельскохозяйственной продукции, скорлупу грецких 
орехов лучше сжигать в сыпучем виде, а шелуху подсолнечника – в виде 
брикетов, пеллет или таблеток. 
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Зміни в енергетичній стратегії держави призводять до змін у багатьох 
сферах, які до цього дотичні. Зменшення вироблення електроенергії на вугіллі 
пов’язане не тільки із закриттям шахт, але й з багатьма екологічними, 
соціальними, економічними та енергетичними проблемами. В Україні, а 
особливо на Донбасі, сильно розвинена інфраструктура видобутку і збагачення 
вугілля, а також чимало ТЕС, які працюють на вугіллі. Значна кількість шахт, 
які закриваються, великі відвали породи, перспективи закриття вугільних ТЕС. 
Зважаючи на це, необхідно завчасно розробити плани закриття таких 
підприємств з врахуванням працевлаштування персоналу шахт і станцій, 
забезпечення існування міст, які зав’язані на роботу основного підприємства, 
зміни в екології, що виникли при роботі підприємств, а також які виникають 
після закриття, зміни енергобалансу районів. 

В Євросоюзі вже тривалий час поширюється політика зменшення 
використання викопних палив, а контроль дотримання законодавства досить 
жорсткий. Тому перспективи необхідних заходів відновлення територій і 
захисту природи обговорюються ще при відкритті шахт чи інших 
вуглеобробних підприємств. Через суттєві геологічні, суспільні, соціальні та 
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законодавчі відмінності в різних країнах Євросоюзу напряму переносити навіть 
дуже вдалий досвід трансформації вугільних регіонів неможливо. Тому за 
програмою Горизонт 2020 було започатковано проект «ТРЕЙСЕР – смарт 
стратегії для трансформації вугільних регіонів», в якому досліджується 9 
регіонів Європи (включаючи Донецьку область, Україна) де закриваються 
вугільні підприємства. 

На першій зустрічі учасникам проекту були представлені вдалі приклади 
реабілітації вугільних регіонів в Лужицькому буровугільному басейні у 
Німеччині. Складність реабілітації цього району була пов’язана із великими 
площами земель, які потрібно було відновлювати – більше 300 км2, так як 
видобування бурого вугілля проводилося відкритим способом (компанія 
LMBV). Території кар’єрів не тільки не були непридатні до 
сільськогосподарського використання, але й підземні води, що їх підтоплювали, 
мали дуже низький pH (нижче 3) та мали високий вміст сірки. 

Основними заходами, які виконані для подальшого використання 
порушених земель були відновлення сільськогосподарської придатності, 
відновлення водного балансу земель, створення генераторних потужностей на 
базі відновлюваних джерел енергії, створення туристично-привабливих зон. 

Забезпеченням відновлення сільськогосподарської придатності займалася 
видобувна компанія – власниця територій, яка зобов’язана відновити ландшафт, 
нанести на нього родючий шар і засіяти рослинами обраними для відновлення 
територій. Планування нового ландшафту проводиться із залученням місцевого 
населення. Термін цих робіт після завершення видобутку складає приблизно 7 
років. По завершенню цього терміну компанія має право здавати відновлені і 
рекультивовані землі в оренду і тільки через 20 років, якщо до компанії не 
виникне зауважень, вона має право їх продати.  

Для відновлення водного балансу земель, де дефіцит підземних вод 
складав 13 млрд м3, використовувалися води місцевих річок, таких як Шпре, 
Ельба, а також очищені шахтні води. За 27 років робіт цей дефіцит вдалося 
зменшити до 2,1 млрд м3. 

Закриття вугільних шахт відбувалося паралельно із закриттям вугільних 
електростанцій, тому виникав локальний дефіцит електроенергії. Для часткової 
компенсації на відновлених землях встановлювалися сонячні електростанції, 
вітрогенератори та малі ТЕЦ на біомасі. 

Закриття вугільних підприємств призвело до зменшення населення 
регіонів. Тому для збільшення привабливості і створення нових робочих місць 
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на цих територіях зводяться туристичні об’єкти. Наприклад, на створених 
нових озерах будуються плаваючи готелі, на узбережжі озер вирощені 
виноградники, з яких робиться місцеве вино, а із залишків видобувної техніки 
створюються індустріальні пам’ятники. 

Фінансування таких робіт виконувалося як за власні кошти видобувної 
компанії, так і з залученням держаного фінансування, а також грантів 
Євросоюзу. 

Зрозуміло, що напряму перенести подібний досвід в Україну неможливо, 
але це показує важливість фундаментального підходу з врахуванням усіх 
факторів, які виникають при закритті вугільних підприємств. 
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HEP-ART - технология удаления золы 
Технология удаления золы HEP-ART, является уникальным решением для 

улучшения работы мельницы. Предотвращает проблемы, которые 
сопровождают помол и сжигание угля, и устраняет их до того, как они 
возникнут. Присоединенное устройство, также известное как Desander, удаляет 
различные примеси, содержащиеся в угле, которые обычно приводят к 
ошлакованию котлов и вызывают эрозию мельниц а также более удаленных 
вспомогательных установок. Удаление минералов, содержащих кремний и 
железо перед сжиганием, снижает затраты на техническое обслуживание и 
контроль выбросов, а также обеспечивает большую гибкость при смешивании 
топлива, что приводит к значительной экономии топливных затрат. 

Характеристика продукта 
 Спроектирован, как продукт для застройки в вертикальных (чашечно-

роликовых и кольцево-шаровых) и горизонтальных шаровых мельницах. 
Действует как сопутствующий процесс, а не как процесс фрезерования. 

 Использует процесс измельчения для выделения минеральных материалов из 
углеродного конгломерата. 

 Выборочно удаляет плотные минералы, такие как кварц, ртуть, сера и 


