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Актуальність. Мета і завдання.
Актуальність:
– в Україні загальні обсяги твердих відходів на звалищах і відвалах перевищили 40 млрд. тонн;
– в Донецькій області понад 4 млрд. тонн. Серед них містять вуглець - не менше 40%;
– побутових відходів в Донецькій області близько 1 млн. м³/рік, тобто приблизно 300 тис.
тонн/рік.
– переробка і сортування практично відсутне;
– планована закупівля технологій і обладнання, за кордоном, сміттєспалювальних заводів - не
має перспективи через високу вартість, складності, а головне, великої кількості шкідливих
газових викидів при спалюванні;
– небезпека переробки твердих відходів, пов'язана з викидами високотоксичних речовин в
навколишнє середовище.
Мета роботи – розробка ефективної технології та техніки з переробки вуглецевих промислових і
побутових відходів для умов Донецького регіону при забезпеченні високого рівня
техногенної та екологічної безпеки.
Об'єкт дослідження - техніка та технологія утилізації вуглецевих відходів в умовах Донецького
регіону.
Предмет дослідження - підвищення ефективності, техногенної та екологічної безпеки процесу
переробки промислових та побутових відходів.
Поставленні завдання:
– обґрунтування доцільності використання відходів як вторинної сировини;
– розробка технічних і технологічних рішень, системи заходів і рекомендацій щодо експлуатації
об'єкта;
– експериментальні дослідження технології та обладнання в лабораторних і промислових умовах;
– визначення основних технологічних небезпек технології переробки відходів;
– розробка теоретичних основ оцінки безпеки виробництв з переробки відходів;
– розробка баз даних за джерелами сировини та можливості коксохімічних підприємств для умов
Донецького регіону.
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Принципова схема метода ТЕРВ
Тверді побутові
відходи

Тверді промислові відходи

Рідкі зв’язувальні

Крупні
включення

Класифікація, складування і
підготовка компонентів

Вторсировину
споживачу

Компаундировання і
бароформинг

Газоочистка
Теплова і ел.
енергія
споживачу

Термоліз
Тверде термолізне
паливо
Спалювання

Зола, шлак
Виробництво
будматеріалів
Будівельні
матеріали та вироби
споживачу

Летучі

Уловлювання

Термолізний
газ споживачу
Газоочистка

Рідкі продукти

Знешкодження та
захоронення відходів
Тверді інертні
золошлаки

Переробка рідких
компонентів
Рідкі продукти
споживачу
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Промислова схема установки ТЕРВ
1

2

4

5

11

8

9

10
1 - тракт подачі сировини;

2 - бункер-накопичувач;

Термолізний газ
на переробку
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Димові гази
на очистку

3 – преcуючапроштовхуваюча
машина
4 – термолізна камера;
5 - система відведення
летучих;
6 - котел з киплячим шаром;
7 - система відводу
золошлакового
залишку;

Повітря на
спалювання

8 - парогенератор;
9 - система очищення
димових газів;

10 - електрогенератор;
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11 – машина, що
обслуговує
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Концепція ТЕРВ

• Основа технології – термоліз органічної частини відходів.
• Комплексний характер переробки і компаундування сумішей
відходів.

• Крупномасштабність промислових установок.
• Керованість і гнучкість процесу.
• Високий рівень техногенної безпеки.

• Високий ступінь використання енергохімічної потенціалу
відходів.
• Економічна ефективність.
• Здатність адаптації до умов регіону.
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Переваги ТЕРВ

• Широкий спектр перероблюємих твердих промислових та
побутових відходів і синтез з них хімічних продуктів

• Повне знешкодження та утилізація токсичних вуглецевих
матеріалів
• Екологічна безпека за рахунок високої герметичності агрегатів
термолізу і замкнутого циклу переробки
• Гнучкість технології за рахунок керування процесами
пресування, термічної обробки і просування
перероблювального метеріалу в печі
• Повна автоматизація і надійність технологічного процесу
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Операції та обладнання в технології ТЕРВ
Зневоднення

Класифікація

Подрібнення

Відстійники

Грохоти

Фільтри

Магнітні сепаратори

Млини

Центрифуги

Аеросепаратори

Дробарки барабанні

Сушарки

Гідросепаратори

Спецподрібнювачі

Дробарки щокові, конусні

Мехсепаратори
Компаундування

Бароформінг

Термообробка

Змішувачі

Компактори

Пічі термолізні

Мішалки

Брикетні преси

Пічі коксові

Гомогенізатори

Гранулятори

Шахтні пічі

Підігрівачі

Пресуючі машини

Похилі пічі

Топки

Спалювання та утилізація
тепла

Котли утилізатори
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Результати та їх використання
1. Технологія переробки відходів в умовах коксохімічного підприємства з

використанням існуючої інфраструктури КХЗ.
2. Технічні рішення і рекомендації з проектування і вибору режимів експлуатації
комплексу обладнання.
3. Переробка старих звалищ відходів.
4. Прогнозування небезпек та запобігання аварійним ситуаціям.

5. Соціальний ефект - нові робочі місця, поліпшення умов життя, розробка нових
технологій.
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