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Альтернативні рішення 

Частковим вирішенням проблеми високих експлуатаційних витрат на видобуток вугілля є 
впровадження, там, де це можливо, відкритої розробки родовищ, яка значно дешевша та 
потребує менших витрат виробництва в порівнянні з шахтним добуванням. Але є велика 
кількість причин, які обмежують розвиток відкритого видобутку вугілля. Це відсутність 
запасів вугілля, придатних до впровадження цього способу, і проблеми, пов’язані з довкіллям: 
порушення природних ландшафтів і необхідність рекультивації відпрацьованих вугільних 
кар’єрів. Широка механізація та автоматизація процесів видобутку, можливі при роботі в 
відкритих кар’єрах, забезпечують низькі витрати виробництва і знижують небезпечність для 
працівників. Аналогічні покращення можливі також при шахтному видобутку, де вони можуть 
привести до значної економії. 

 
Одним з найбільш багатообіцяючих способів видобутку, що дозволяють істотно знизити 

капітальні затрати та витрати виробництва, є підземна газифікація вугілля. Дуже 
перспективні дослідження ведуться ще в декількох напрямках. В результаті цих досліджень 
можуть статися істотні зміни в методах розробки вугільних родовищ і використання вугілля. 

 
В останні роки були отримані великі здобутки у вирішенні проблем транспортування 

вугілля, що набувають дуже серйозного характеру у випадку освоєння нових районів 
вугледобування, розташованих, як правило, далеко від центрів енергоспоживання. В наш час 
дедалі популярнішою стає можливість створення комплексних транспортних інфраструктур 
для перевезення вугілля. Наприклад, затрати при транспортуванні баржами будуть 
найменшими з усіх на відстані, що більша за 160 км. Залізниці більш доступні, ніж баржі, і 
зниження дальності перевезень може скоротити загальні транспортні витрати. 

 
Альтернативним способом транспортування вугілля на далекі відстані є трубопроводи, але 

до цього часу вони не набули широкого розповсюдження. В пневматичних трубопроводах для 
переміщення вугілля застосовують тиск повітря; взагалі вони можуть стати найбільш 
ефективним засобом транспортування вугілля на відстані не менше 24 км. Зовсім недавно 
розпочалася експлуатація трубопроводів для транспортування вугільної пульпи на більш 
далекі відстані, при цьому виявилася їх висока ефективність. Щоб підвищити ефективність 
транспортування вугілля, краще за все використовувати вищевказані засоби комбіновано, 
застосовуючи кожний з них там, де це економічно доцільно. 

 
Другий підхід до проблеми транспортування вугілля привів до створення комплексів: 

вугільна шахта – електростанція, електроенергія від яких передається на далекі відстані по 
лініях електропередачі високої напруги. Цей підхід особливо важливий для країн з великим 
запасами бурого вугілля, тобто вугілля з низькою теплотворною здатністю. Вирішенню 
проблеми транспортування вугілля може сприяти також будівництво у районах видобутку 
вугілля енергокомплексів, що виробляють електроенергію, синтетичні рідкі та газоподібні 
палива і хімічні продукти. 

 
Іншим та, імовірно, найважливішим напрямком є вдосконалення технології використання 

вугілля. Одним з перспективних методів вважається спалювання вугілля в “киплячому шарі”. 
Цей метод грунтується на використанні нової технології роботи котлоагрегату, який полягає в 
тому, що вугілля спалюється у вигляді шару часток, підтримуваних у “киплячому шарі” 
потоком повітря, який також забезпечує надходження кисню, необхідного для процесу 
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горіння. При використанні “киплячого шару” наявність однорідної температури в топці котла 
дозволяє отримувати високу ефективність спалювання вугілля при середніх температурах 
(800-900°С), в результаті чого не відбувається розплавлення золи і наступного відкладення її 
на поверхні нагріву. Більш того, є можливим використання газів, що утворюються в процесі 
горіння і не викликають корозії в газовій турбіні, для виробництва електроенергії. Всередині 
“киплячого шару” може бути досягнута дуже висока інтенсивність теплопередачі, в результаті 
чого виникає сприятлива можливість введення труб котлоагрегату всередину “киплячого 
шару” і, звідси, скорочення їх довжини. Розрахунки та експерименти показують, що при 
спалюванні вугілля в “киплячому шарі” досягається високий термічний ККД – у межах 78-
95%. На ряді дослідно-промислових установок був досягнутий термічний ККД 99% при 
порівняно низьких викидах забруднюючих газів. Крім того, використання в “киплячому шарі” 
вапняку чи інших аналогічних матеріалів забезпечує уловлення і видалення SO2 в самому 
“киплячому шарі” в процесі спалювання; це важлива перевага при використанні вугілля з 
високим вмістом сірки. Таким чином, з точки зору захисту навколишнього середовища 
спалювання в “киплячому шарі” є одним з найбільш перспективних способів використання 
вугілля, розроблюваних в даний час. 

 
Іншим підходом до підвищення термічного ККД ТЕС, які працюють на вугіллі, є 

використання МГД-генераторів. В МГД-генераторі електричний струм виробляється в процесі 
проходження робочої рідини чи газу через магнітне поле в результаті електромагнітної 
взаємодії між ними. Електричний струм, вироблений в МГД-генераторі, знімається за 
допомогою електродів, розміщених вздовж каналу генератора. Важливо підкреслити, що в 
МГД-генераторі використовується метод прямого перетворення теплоти в електричну 
енергію. Значення електричного струму залежить від електропровідності робочого тіла. Якщо 
газ розігрітий до дуже високої температури, то він іонізується і стає електропровідним, тобто 
перетворюється в плазму. Якщо температура газу менше 2000°С (нормальна температура 
спалювання вугілля), то в камеру спалювання необхідно ввести будь-які присадки (зазвичай 
слабоіонізовані лужні сполуки металів) з метою підвищення рівня його провідності, що є 
істотно важливим для ефективної роботи МГД-генератора. Після використання в МГД-
генераторі продукти згоряння мають дуже високу температуру і можуть бути використані в 
звичайному паросиловому циклі. 

 
Використання МГД-генератора разом з парогенераторними установками, утилізуючими 

викидну теплоту МГД-каналу, дозволяє довести загальний ККД установки до 60%. 
 
Іншою дуже важливою перевагою МГД-генераторів на вугіллі є значне зменшення в них 

викидів небезпечних газів у порівнянні зі звичайними ТЕС. Необхідність видалення і 
повторного використання лужних присадок забезпечує видалення великих часток з димових 
газів за допомогою електрофільтрів. Крім того, присадки можуть діяти як природний 
поглинач сірки і їх можна знову перетворити у карбід, необхідний на початку процесу 
вприскування присадки, і виділену сірку, яку можна використовувати як побічний продукт. 
Окрім цього, існують також технічні засоби вирішення проблеми попередження викиду в 
атмосферу окислів азоту. Можна з впевненістю сказати, що можливість забезпечення 
незначної дії на довкілля МГД-систем, мабуть, буде важливим моментом в їх подальшому 
розвитку. 

Нові технології. Синтетичні палива з вугілля можуть відкрити нову главу в історії його 
використання і замінити паливо з природної нафти і газу у двигунах. Теоретично хімічні 
процеси отримання синтетичної нафти і газу добре відомі, і зараз головним завданням в цій 
галузі є подальша розробка промислової технології. В принципі перетворення вугілля в 
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газоподібне чи рідке паливо полягає в додаванні водню до вуглецю, який міститься у вугіллі, 
при особливих високотемпературних умовах, інколи в присутності каталізаторів, щоб 
забезпечити більш ефективний перебіг реакції. 

 
Існує два способи отримання газоподібного палива з вугілля. Один з них пов’язаний з 

реакцією вугілля з водяною парою при високому тиску та температурі в реакторі. При цьому 
способі додаткова енергія надходить через часткове окислення вугілля. Продукт, отримуваний 
у цьому процесі, називається низькокалорійним газом; його теплота горіння – 4-9 МДж/м3. 
Цей газ може бути економічно використаний на місці в багатьох областях. Якщо при 
газифікації замість атмосферного повітря використовується чистий кисень, одержується газ з 
більшою теплотою горіння – 9-20 МДж/м3. Можливе також виробництво газу   з теплотою 
горіння, близькою до теплоти горіння природного газу. Це досягається при застосуванні 
каталітичної реакції, яка називається метанація. Інший спосіб отримання висококалорійного 
газу являє собою безпосередню реакцію між вугіллям і воднем – гідрогенізація. 

 
Підземна газифікація вугілля є одним з найдешевших способів вилучення вугілля. На 

відміну від газифікації, вилучення вугілля не потребує спеціального промислового обладнання 
для виробництва синтетичного газу. Через цю особливість підземна газифікація вугілля 
привертає до себе особливу увагу. Підземну газифікацію вугілля особливо доцільно 
застосовувати в тих випадках, коли вугільні прошарки залягають надто глибоко, щоб 
забезпечити його економічне добування традиційними засобами. Зазвичай газифікація 
відбувається або шляхом вдування під тиском кисню, в результаті чого створюється 
низькокалорійний газ, або шляхом подачі потоку з суміші кисню з парою для отримання 
синтетичного газу з більш високою теплотою горіння. В більшості випадків з метою 
отримання висококалорійного газу можливо також здійснювати подачу водневого потоку. 

 
Рідкі палива у вигляді синтетичної сирої нафти можуть бути отримані з вугілля трьома 

основними способами. В першому з них синтетичний газ, отриманий шляхом газифікації 
вугілля, за допомогою процесу синтезу перетворюється в рідке паливо (процес Фішера-
Тропша). В другому в процесі піролізу (нагрівання у відсутності кисню) виробляється 
синтетична нафта, яка потім обробляється воднем з метою отримання високоякісного рідкого 
палива. Потім можна здійснити спалювання вугілля і фільтруванням видалити з утвореного 
продукту попіл. Після очищування продукту від розчинників і його обробки воднем 
отримується синтетична нафта. 

 
Основні проблеми виробництва синтетичних газоподібних і рідких палив з вугілля носять 

глобальний характер; необхідна побудова надійної великої демонстраційної установки, яка не 
справляє шкідливого впливу на довкілля. Витрати виробництва цих видів палива поки що 
значно вищі, ніж витрати видобутку природного газу і нафти, і цей факт є найбільшою 
перешкодою на шляху широкого використання вказаних способів. Однак є тверда впевненість 
в тому, що ці проблеми будуть вирішені у найближчий час, оскільки на національному та 
міжнародному рівнях докладаються дедалі значніші зусилля, спрямовані на вдосконалення 
технологій та підвищення економічності виробництва синтетичних палив з вугілля. Таким 
чином, є добрі перспективи того, що врешті-решт вугілля буде використовуватись у вигляді 
рідкого палива для двигунів та інших цілей. 

 
 
 
 


