
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ 
УТИЛІЗАЦІЇ

твердих побутових або сільськогосподарських 
відходів за технологією безперервного 
низькотемпературного піролізу



Станом на вересень 2016 р. в Україні налічувалося 
6 500 законних і близько 35 000 незаконних 
сміттєзвалищ, загальна площа яких становить 7% від 
території країни. За підрахунками екологів, Україна 
накопичила 54 млн м3 відходів, а сміттєві полігони 
щорічно поповнюються приблизно на 15-17 млн т, з 
яких перероблюється лише десята частина.

Вміст цінної вторсировини 
у побутовому смітті, %

Папір 10,3 – 26,4

Харчові відходи 20 – 40

Деревина 0,75 – 3,7

Текстиль 0,2 – 8

Метал 1 – 5,8

Скло 1,1 – 9

Полімери 0,6 – 6

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ В УКРАЇНІ

За офіційними даними управління житлово-комунального  
господарства від 2015 р.,  морфологічна картина побутових 
відходів України має такий вигляд:



ДВІ ПРОБЛЕМИ – ОДНЕ РІШЕННЯ

Захоронення змішаних побутових відходів поблизу 
населених пунктів стає головною причиною 
забруднення атмосфери та ґрунтових вод, 
призводячи до епідемій інфекційних захворювань та 
патологічних відхилень здоров’я новонароджених. 
Ситуація ускладнюється неконтрольованим 
займанням сміттєзвалищ у зв’язку з сезонними 
підвищеннями температури та масовими викидами 
шкідливих речовин. Тому є нагальна необхідність 
налагодження системи поводження з відходами 
для захисту звалищ від пожеж і зниження рівня 
загазованості повітря в населених пунктах.

З іншого боку, регіони України зіштовхнулася з 
питанням енергозабезпечення, спричиненого 
дефіцитом вичерпних природних ресурсів для 
виробництва електроенергії. Для пошуку екологічно 
безпечного рішення утилізації відходів та отримання 
електроенергії компанія «Полвакс-Україна» об’єднала 
команду талановитих інженерів-дослідників, 
які відкрили інноваційні переваги технології 
безперервного низькотермального піролізу, 
спираючись на досвід співпраці з Європейськими 
країнами-лідерами в сфері поводження з відходами.



ПРОЕКТ PYROLYSIS

Компанія «Полвакс-Україна» забезпечує виробництво, 
монтаж та обслуговування комплексного обладнання 
для утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) та 
органічних відходів за технологією безперервного 
низькотемпературного піролізу.

Конструкція обладнання є унікальним продуктом 
співробітництва українських інженерів-науковців, 
створеним з урахуванням прикладів європейської 
практики поводження з відходами.

Комплекси забезпечують процес утилізації починаючи 
з моменту підготовки та завантаження сировини, 
завершуючи вивантаженням і зберіганням продуктів 
піролізу. Комплекси обладнані лініями сортування, 
попереднього осушення та подрібнення відходів, а 
також лінією стабілізації твердого залишку піролізного 
процесу.



ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО 
НИЗЬКОТЕРМАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ

Безперервний піроліз – це технологія термальної утилізації 
відходів різного походження (твердих побутових відходів, 
осадів стічних  вод, сільськогосподарських відходів 
та ін.), яка передбачає безвідходне виробництво 
енергоефективних продуктів піролізу:

• синтетичної нафти (пічного палива),

• пірокарбону (твердого палива) або біочару (за 
умови утилізації біомаси),

• біогазу.

В ході безперервного піролізу сировинні матеріали 
розкладаються в закритих реакторних камерах без 
доступу кисню за температури 450-650 ⁰C. 

Процес  піролізу протікає безперервно (24/7), 
забезпечуючи високу продуктивність, скорочення 
операційних витрат і високу технологічну стабільність. 

За результатами, наданими Інститутом газу Національної 
академії наук України, 2,0-2,5м3 піролізного газу 
еквівалентні 1 м3 природного газу.



КОМПЛЕКС БЕЗПЕРЕРВНОГО 
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПІРОЛІЗУ

СХЕМА КОМПЛЕКСУ НА ДІЛЯНЦІ

1. Майданчик (111х99 м).

2. Ділянка для приймання та сортування відходів 
(60х29х8).

3. Ділянка для подрібнення відходів (20х20х8).

4. Транспортер подачі відходів.

5. Система термічної деструкції (15х15х8).

6. Конвеєр подачі карбону.

7. Електрогенераторна (10х20х6).

8. Паровий модуль (20х20х4,3).

9. Адміністративне приміщення (8х8х6).

10.  Побутові та виробничі приміщення (12х6х6).

11.  Вантажно-розвантажувальний майданчик для 
спецтранспорту (40х30).

12.  Ділянка для зважування транспорту (6х3).

Потужність за вхідною сировиною – 60 т відходів на добу.

Термін введення в експлуатацію – 6-8 місяців.

Кількість обслуговуючого персоналу – 15-20 осіб.



Комплекс безперервного піролізу оснащений 
датчиками температури та тиску для 
контролю параметрів в зоні піролізу.

Пальниковий пристрій забезпечується 
системою автоматичного керування.

Приводи шнеків реакторного блоку обладнані 
конвертерами частоти для регулювання 
обертання шнеків.

Керування комплексом зосереджене на 
окремій шафі управління, де розміщена 
також кнопка аварійного виключення 
обладнання та заземлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Система автоматики відслідковує всі 
нештатні ситуації і сигналізує про них 
операторові, система захисту спрацьовує 
при перевищенні заданих параметрів.

«

«

«

«

«



ЦИКЛ ПЕРЕРОБКИ 

Система приймання і попередньої підготовки відходів
Несортовані тверді побутові відходи завантажуються в 
приймальний бункер за допомогою транспортера. Бункер 
оснащений «живим дном» для сортування відходів. Далі 
сировина потрапляє на сортувальну лінію, обладнану 
магнітним сепаратором для відбору металу, та проходить 
систему подрібнювачів до фракції 15*15 мм. Зі шнекового 
транспортеру підготовані відходи подаються в живильник 
шнекового реактору.

Процес низкотермального піролизу
За допомогою пальника, що працює на виробленому 
піролізному газі або пірокарбоні, відходи потрапляють 
в реактор розігрітий до температури 650 °С. Термічна 
деструкція в активній частині реактору безперервного 
піролізу проходить  за температури 450-650 °C з 
виділенням газоконденсатної суміші, утворенням рідкого 
пічного палива та твердого вуглецевого залишку – 
вугільної крихти (пірокарбону). Пірокарбон та рідке паливо 
можуть газифікуватися для виробництва максимальної 
кількості електроенергії.



СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
 ГАЗОКОНДЕНСАТНОЇ СУМІШІ

В результаті безперервного піролізу виділяється 
газоконденсатна суміш, що проходить такі етапи очищення 
та охолодження:

1. Циклон грубого очищення

(відділення сажі, шлаків, твердих часток, важких 
маслянистих домішок в накопичувач циклону).

2. Блок конденсаторів

(відділення рідини в ємкість рідкого палива, звідки 
подається споживачу ).

3. Блок фільтрів

(за допомогою трубопроводу, газова суміш, очищена від 
конденсованої рідини, проходить етапи середньої та тонкої 
очистки газу).

4. Ресивер

(очищений газ накопичується в ресивері, де стабілізується 
його тиск перед подачею на пальників пристрій, а потім 
відбувається відбір газу для споживача: наприклад, 
газопоршневу електростанцію).

5. Система примусового відкачування піролізного газу 
(застосовується для підтримання в ресивері відповідного 
тиску газу).



ПРОДУКТИ ПІРОЛІЗУ

При переробці комплексами низькотермального 
піролізу 1 тони ТПВ, типового  морфологічного складу,  
утворюється в середньому:

- 400 м3 піролізного газу (3 500-6 000 ккал/м3); 
- 300 л рідкого котельного палива (9 000 ккал/кг);
- 400 кг пірокарбону (6 000 ккал/кг). 

За умови доповнення комплексу системою обладнання 
для газифікації рідкого палива та пірокарбону, у результаті  
переробки однієї  тони ТПВ  можна отримати 1-1,2 МВт 
електроенергії.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГІЇ

Продукти перербоки ТПВ отримані в результаті піролізу 
можуть   бути використані  для забезпечення теплоенергією 
житлових комплексів в опалювальний період. 

Для  цього  необхідний доступ до  діючої   котельні, що буде 
передана в довгострокову експлуатацію.



ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

З метою забезпечення максимальної ефективності 
комплексу компанія «Полвакс-Україна» пропонує розробку 
циклу переробки відходів в електроенергію «під ключ», 
з урахуванням додаткового обладнання: турбіни та 
поршневих парогенераторів.

Принцип генерування електроенергії  полягає в подаванні 
нагрітої пари в парову турбіну, де теплова енергія 
перетворюється в енергію обертання. Вал турбіни 
обертає ротор електрогенератора. Таким чином, енергія 
обертання перетворюється в електричну енергію, яка 
подається далі в електричну мережу.



СЕРТИФІКАЦІЯ

Комплекси безперервного піролізу по утилізації 
відходів відповідають вимогам чинного санітарного 
законодавства України, що підтверджується висновком 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№05.03.02-07/40421 від 09.09.2015 р. 

Таке  обладнання  може  бути  встановленим у 
безпосередній близькості до населених пунктів (від 500 
м).

Кожен комплекс проходить екологічні експертизи 
та додаткові випробовування на фінальному етапі 
пусконалагоджувальних робіт безпосередньо перед 
запуском.



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Екологічна безпека технології 
безперервного низькотемпературного 
піролізу гарантується інноваційною 
системою фільтрів, яка очищує продукти 
піролізу від твердих залишків, CH, CO2 та 
інших сполук, що можуть загрожувати 
навколишньому середовищу. 

Технологія забезпечує повний розклад 
фуранів і діоксинів , що не викидаються в 
атмосферу і не залишаються в пірокарбоні 
після процесу розкладу.

Згідно з отриманими результатами 
екологічних аналізів, комплекси 
безперервного піролізу за рівнем 
безпеки не лише задовольняють, але й 
випереджають норми ЄС та США.

Компоненти
К. № 1, % об.

пилети, іон. вкл.
К. № 2, % об.

пилети, іон. викл.
К. № 3, % об.
тирса, тріска

H2 12.38 4.26 11.51

O2 0 14.77 0

N2 7.08 37.40 31.24

CH4 18.66 9.92 16.67

CO 28.00 15.76 19.78

CO2 22.96 11.50 12.50

C2H4 4.02 2.27 3.58

C2H6 2.98 1.57 1.96

C3H6 1.84 1.04 1.34

C3H8 0.34 0.17 0.29

iC4H10 0.57 0.33 0.31

nC4H10 0.93 0.78 0.64

neoC5 сліди сліди сліди

iC5 сліди сліди сліди

C2H5OH 0.24 0.23 0.18

Сума 100 100 100

Результати аналізу газової суміші, проведеного в лабораторії 
Інституту газу Національної  академії  наук України



РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВИКИДІВ
КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПІРОЛІЗУ

Результати вимірювань газопилового потоку з комплексу безперервного піролізу осаду стічних вод від 13.03.2017 р.
(температура 194,7 оС, швидкість 1,382 м/с, об’ємна витрата 0,1181 м3/с, вміст кисню 15,5%)

Забруднююча речовина

Масова концентрація 
забруднюючої речовини

у перерахунку на О2

мг/м3

Норматив*
Масова концентрація

мг/м3

Масова витрата викиду 
забруднюючої речовини,

г/с

Норматив*
Масова витрата викиду

г/с

Азоту оксиди 
(сума в перерахунку на діоксид)

111,82 500 0,0048 < 1,39

Вуглецю оксид 158,18 250 0,0067 < 1,39

Сірки діоксид 30,00 500 0,0013 < 1,39

Водень 
фтористий

1,023 5,0 0,00004 0,0139

Масляний 
аерозоль

– ОБ РД 50,0 0,0000 –

Речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок

40,36 50,0 0,0017 < 0,139

Хрому (VI) сполуки 0,185 5,0 0,00001 0.0069

Кремнію діоксид 2,359 не норм. 0,0001 не норм.

Марганцю
сполуки

0,355 5,0 0,00002 0.000034

Залізо та його сполуки 2,370 не норм. 0,0001 не норм.

Міді сполуки 0,772 5,0 0,0003 < 0.0069

Свинець 0,330 5,0 0,00001 0.0069

Водень
хлористий

– 30,0 0,0000 < 0.083

* Нормативи викидів визначені Наказом N 309 Про затвердження нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин 
зі стаціонарних джерел від 27.06.2006 р. 



« впровадити інноваційну технологію 
утилізації відходів без емісії токсичних 
речовин; 

« зменшити площу сміттєзвалищ  та 
покращити екологічний стан регіону;

« отримувати прибуток від реалізації 
продуктів піролізу або електроенергії;

Реалізація проекту встановлення комплексу 
безперервного піролізу надасть можливість:

« самостійно обрати інвестиційну частку 
в проекті, завдяки механізму державно-
приватного партнерства.



НАШІ КООРДИНАТИ

Тел.:  +38(050)308-40-13 
Email:  development@pyrolys.net 
Вебсайт:  www.pyrolys.net


